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A  Ereyfus-ügyben a 
vizsgálat adatai Esterházy 
grófra egyre terhelőbbek.

Dreyfus—Esterházy.
A m íg csupán az Ördögsziget fog

lyá ró l vo lt  szó, minket az ügy leg- 

fo llebb  emberségi szempontból érde

kelhetett. Sem  a franczia spion- 

törvény súlyos m ivolta, sem a 

franczia katonai bíróság eljárása, 

'sem a franczia sovinizmus kézfogója 

egy ujabbkori párisi antisemitiz- 

mussal, —  nem tartoztak reánk.

De az exkapitány ügyében rémsé- 

ges fordulat támadt és ránehezedik 

im m ár a m agyar közvélem ényre is. 

Dreyfusnak társa van négy nap óta, 

erkölcsi ellenlábas és hasonmás egy 

szem élyben; e világbotrány további 

fejlem ényei fogják eldönteni, hogy 

melyik is voltaképp. M ert lehet, hogy 

czinkos bűntárs, ki eddig kibújt a 

M nhfidés alól. lehet az is, hogy 

ezégéres főbünös, ki a  maga aljassá

gát ártatlanra kente ármányosan; 

lehet végül, hogy nyom orult kom- 

plott áldozata gyanánt fogja meg- 

hurczolt névéi t isg líra  mosni.
Nekünk egyelőre a neve m iatt nem 

közöm bös ez a franczia huszárőr

nagy, a ki Valsin-Esterházy  gróf

nak hívnak.

Annyit látunk máris, hogy a 

Drevfus-Esterházy per a század 

egyik legnagyobb drámájának iz

galmaival, mélységes hátterével, ki

terjedt hálózatával most indul ki

bontakozásra szemeink előtt. Bor

zalmas párviadal lesz ez a felek és 

segédeik közt, élet-halálra a becsü

letért. S  m küzdőkben két társa

dalm i típus, ugvszólva két korszak 

ereje és erkölcse, két világfelfogás 

és fejlődés került szembe: élén az 

elité it parvenüvel egyfelől, ki az 

Ördög-sziget pokoli gyötrelm eit szen

ved i három év  óta, s a gyanúba 

került arisztokratával másfelől, aki 

a  hanyatló kiváltságos rend minden 

marazmusától ellepett egyéniségével 

á ll előttünk, hogy a hazaárulás 

vádjával szemben tisztázkodjék.

H a a külsőségek után indulnánk, 

a magyar Esterházyak e száz év 

ó ta  kiszakadt hajtását előítéletes 

szemmel, gyanakodva néznők.

Dreyfus ellenfele kvietáit tiszt a 

franczia hadseregben, aki maga 

bevallja, hogy rendetlen vo lt a  ma

gánélete. Drevfust anyagi érdek nem 

vihette örvénybe, hisz dúsgazdag,

, többszörös m illiomos; Esterházy 

ellenben elkártvázía vagyonát, uzso

rásoktól é lt s függetlensége e l vo lt 

adva régóta már. A z  erkölcsi érdek

szempont is gyanússá teszi Dreyfus 

ellenfelét. M íg az exkapitány boldog 

családi életből, fiata l h itves karjai

ból szakittatott ki a törvény köve

telésére, —  Eszterházy külön válva 

él családjától, nejétől s gyermekeitől, 

akiket nem tud eltartani, helyettük 

hom ályos liezonokat ta rt fenn, s 

szorultságában rejté lyes női alakok 

jelennek m eg, hogy ügyét támogas

sák. A z  is furcsa véletlen, hogy Es

terházy kézirása a Dreyfuséhez sok

ban hasonlít; az m eg éppen külö

nös sorsrendelés, m ely Esterházyt a 

maga pénzzavaraival épp a Drey- 

fus-ügy idejében hozza szoros bi

zalm i viszonyba a párisi német 

nagykövetség katonai attaséjával.

De ezek ma még külső körülmé

nyek, amik nem jogositnak véle

ménymondásra sem. E lőítélet nélkül 

kell e rémes dráma fejlődését figye

lem mel kisérni.

Francziaország közvélem énye láz

ban van az izgalomtól. Ez a láz 

éber ellenőrzését je len ti az egész 

eljárásnak, mely Eszterházy igazo

lására megindult. Bármi lesz a meg

oldás, a franczia nemzeti becsület 

kívánja, hogy az igazságos legyen. 

— i  mi dolgunk, nyugodtan várni be 
az eredményeket.

Budapest, novem ber 19.

X  Törvényjavaslat a községi hely
nevekről. A  képviselőh iz közigazgatási 

bizottsága ma d. e. 11 órakor Széli 
Kálmán elnöklése melett ülést tartott, 

melyen tárgyalás alá vette és úgy álta

lánosságban mint részleteiben elfogadta 

a községi és egyéb helynevekről szóló 
törvényjavaslatot. A  bizottsági jelen

tést a képviselőház legközelebbi ülésén 

fogják beterjeszteni. A  kormány részé

ről a mai tanácskozáson Perczel Dezső 

belügyminiszter volt jelen. Azt azonban, 

bogy ezt az ülést miért kellett éppen a 

királyné névünnepén megtartani, csak a 

jö vő  század krónikása fogja felderíteni.

A fiumei kavarodás.
(Az Esti H írlap  tudósítójától.)

Fium e f nov. 18.

Vasárnap érkeztek le a hivatalos meg

hívók a 19-iki ankétre és hétfőn már 

bizalmas tanácskozást tartottak az összes 

meghívottak, meiyen pártszinezet kü

lönbség nélkül kimondották, hogy nem 

utaznak fel Budapestre.

A z  autonomista párttal szemben álló 

mérsékeltebb elemek azonban nem presz- 

szióból, hanem tisztán politikából járultak 

hozzá a többség akaratához.

Maderspach, Dali' Ásta Ciotía és a 

többiek, kik az úgynevezett liberális 

párthoz tartoznak, nyíltan adtak abbeli 

véleményüknek kifejezést, hogy csak 
azért nem mennek fel Budapestre, 
hogy igy az u j municzipális választá
soknál újra biztosítsák maguknak

azt a népszerűséget, melynek elvesz
tés a januári csúfos kudarezukat okozta.

És igen helyesen számítottak.
Ossoinac már az első pillanattól kezdve 

azt hiresztelte, hogy Maderspach és e lv

társai árulók, akik a kormány béren- 

czei. Ezt mondotta az az (Jssoinak, aki 

egész vagyonát, minden tekintélyét 

tisztán a magyar kormányok jóakara

tának köszönheti. És most mégis ő  áll 

az elégületlenek élén, ő  kiabál legjob

ban, ő terrorizálja az egész: tengerpar

tot. Akik  jó l ismerik, azt mondják, hogy 

meging akar valam it és általános az a 

nézet, hogy legelőször ő fog elhallgatni. 

Éppen azért állott félre a mérsékeltek 

pártja az utjából és szabadjára hagyja 

megindított akcziójával, melynek rejtett 

czélját igen jó l ismerik.
Ossoinac, aki WaUuschnigg Antallal 

egyetemben még legutóbb is leghűbb 

embere volt Batthyány Tivadar gróf 

képviselőnek, most egy ügyes fordulattal 

ellenkező irányba csapott át és kiadta 

a jelszót, hogy:
—  Abasso Batthyány!
A  felbérelt munkásnép torkaszakadtá- 

ból visszhangozza a kiadott jelszót, úgy 

hogy most Baliyhány gró f Bánffy 
Dezső báró után a legnópszerütlenebb 

ember Fiúméban.
Ossoinac a napokban gyűlést is 

akar összehívni, hogy a város kép
viselőjének b zalmatlanságot szavaz
tasson. Erre a bizalmatlanságra azért 

van szüksége az autonom-pártnak, mert 

Batthyány gró f lemondásával Maylán- 
der Mihály árt. akarnák beküldeni 
a parlamentbe, aki az elvekért akkora 

áldozatot hozott, hogy kizárta magát 

nemcsak a podesztai székről, de hat 

esztendőre a városi tanácsból is.

Ossoinac tervének a sikere azonban 

egyáltalán nincs biztosítva, mert egy

részt máris beszélnek ellengyülésről, 

mely a bizalmatlansággal szemben bi
zalmat szavazna Batthyány grófnak, 
másrészt az sem egészen bizonyos, hogy 

Batthyány gróf üteszi-e mandátumát az 

Ossoinacék szép szeme világáért.

Most különben mindenki várja a leg

közelebbi napok eseményeit és az uj 
kormányzó kinevezését, ami soká már 

semmi esetre sem késhet. Nevekről itt 

még nem beszélnek, mert az érintke
zés teljesen megszakadt a kormány- 
nyal.

Meg kell még említenem, hogy az 

egyetlen meghívott, aki a 19-iki ankétre 

hajlandó volt * elmenni, Curanda ur, 

nem is finmei lakos, sőt nem ü  ma
gyar alallvalói amit úgy látszik Buda

pesten vagy nem tudnak vagy e lfe le j

tettek.

A belvárosi kormánypárt.
(Az Esti Hírlap tudósítójától.)

A IV-ík kerület az egyetlen, amelyben 
az egyik párt országos pártpolitikai jelsza
vakkal megy a küzdelembe.

A  belvárosi szabadelvű párt e törekvésére 
az egyesült belvárosi párt, amelyhez épp 
úgy tartoznak kormánypártiak, mint ellen
zékiek, a  választókhoz szétküldött körle
velében a többi közt a  következőleg felel

gMrtwrtfcét, kiadóhivatal óm nyomd* 
'  Y. kor., »  4. nám.

Szerkesztőséi! ó tik :
délelőtt 10 áritól délután 3 á tü ti 

Kiadóhivatal nyitva egén napl 

Szerkesztőségi telefon: 886. 

Kiadóhivatal! telefon: Sttj

Megtörténhetett itt a belvárosban, az or
szág értelmiségének gyupontjában, hogy a 
‘ szabadelvű párt* mint ilyen támad törek
véseink ellen.

Nem a szabadelvűsig, hanem a szabad
elvű pártkötelék az, amely döntő szerepet 
követel magának a községi ügyekben.

Kirivóan igaz, hogy ez a főváros válasz
tásaiban példa nélkül és egyedül álló tö-. 
rekvés. Maga ez a tény eléggé jellemző és 
óva intő.

Azon fennen hirdetett feltevés, mintha a 
szabadelvüség jelszavai csak akkor fognak 
a főváros tanácstermében elmondatni, ha 
a belvárosi ‘ szabadelvű párt* jelöltjei 
fognának beválasztatni; s hogy azok eddig 
ki lettek volna rekesztve, nemcsak ana- 
kronismus, de méltatlan, igaztalan vád és 
önvád is egyszerre.

Hogyan? A belvárosi ‘ Szabadelvű párt* 
ne tudná — csak ő ne tudná, —  hogy 
évtizedek óta a székesfőváros képviseleté
nek nagy többsége politikai pártállás sze- 
rini a szabadelvű párt köreiből, s ezek 
között a belvárosi szabadelvű pártnak ál
talunk megválasztott vezérférfiaiból állott ?

Váljon mi gátolta őket eddig a most hir
detett rideg pártjelszavaknak érvényesítésé
ben, ha azt helyesnek tartották ? Semmi 
és senki más, mint azon jobb meggyőző
dés, amelyet eddig maguk is vallottak, — 
hogy a községi életben politikai pártérde
kek és pártjelszavak ne érvényesüljenek. 
Ezeknek ilyen alakban való érvényesülése 
a gazdasági kérdések és építkezések terü
letén merőben lehetetlen, — a tisztviselők 
megválasztásánál pedig, ahol a pártatlanság 
a főkellék, egyenesen közveszélyes.

A budapesti belvárosi szabadelvű párt 
tehát a községi ügyekben párluralmat éa 
ennek folyamánvaként párt-tisztikart akar.

A  tisztelt szabadelvű párt, amellett nem 
is ügyesen leplezve, a választási rendszer 
rákn Iá Mid* A  mostani rendet és az ezen 
alapuló szervezetet — az erkölcsi és szellemi 
függetlenség javára más rendszerrel, amit 
nyíltan be nem vall, —  a kinevezés rend
szerével akarja pótolni

Akiknek Bécs városának községi élete 
nem elég tanulságos arra, hová vezet a 
községi tánácsterembe behurczolt páxtosko- 
dás gonosz szelleme; aki a központi hata
lomnak az önkormányzati jogkör csorbítá
sával járó teijeszkedését, növekvő hatalmát 
támogatni akarja, aki pártoskodó tisztviselői 
kart és felfelé kapaszkodó városi képvise
lőket akar, az követni fogja a  belvárosi 
«szabadelvü-párt» felhívását.

A külföldről.
Egész csendesen, angol módon, kér

kedő hadibulletinek nélkül. Anglia o ly  
győzelmet aratott, amely különösen er
kölcsi hatását tekintve, semmivel sem 
csekélyebb jelentőségű, mint akár Tra- 
falgar vagy Waterloo. Szegény Angliá
nak az utóbbi időben már oly veszett 
hírét kcllegették, hogy mindenki saj
nálni kezdte. Kelet-Indiában lázongtak 
az afghánsk, a porta szította a tüzet, 
Oroszország pedig csupán a kedvező 
alkalmat leste, hogy egész kolosszusi 
mivoltában beleavatkozzék és a gőgös 
Albiont leszorítsa a vilighatalom ról. 
Ehhez járultak még az angol száraz
földi hadsereg tökéletlen m ivoltáról, szer
vezetlenségéről szóló vészbirek, amiket 
Wolscley tábornokkal, az angol hadse
reg generaiissimusávai hoztak kapcso
latba. Szóval Angla végső elgyengülés
ben szenved, egyes lapok vezérexikkai 
már meg is csendítették a halál haran
got. A z emberek megborzongtak: kel
lemetlen, ha egy egész nemzetet 
temetnek . . .

A  való tényállás pedig az, hogy 
Anglia legdicsőségesebben befejezte az 
afghán háborút. Az afghán lázadókat 
nagyobbrészt benszűlöttekbol toborzott 
ezredebkel verte le s a lehető legrö
videbb idő alatt a mérhetetlen óriási 
területről ötvenezernyi haderőt tudott 
ellenük összevonni. A z  angolok kitűnő 
telepítő képességének és szervező
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ügyességének ez a legékesebben szóló 
bizonyítéka.

A  Brassa/oft-ügyben tegnap döntött a 
szultán. Aki azügy egyes fázisait figyelem
m el kisérte, meggyőződhetett róla, hogy 
maga Brazzafoii kiutasítása vagy meg
sértése voltaképpen lényegtelen mellék
körülmény, a keleti vasutak néhány 
megoldatlan ügyén fordul meg az egész. 
Calice báró nem hiába doyenje a kon
stantinápolyi diplomácziai karnak, nem 
hiába elnökölt annyi ülésén, nyújtott át 
annyi jegyzéket a portának, kapott any- 
nyi rendjelt a szultántól: az utóbbi két év 
során szerzett tapasztalatokat tudta is 
értékesíteni. Megtanulta, hogy az egye
düli idióma, amit a török a mai körül
mények között rögtön megért: az ágyu- 
szó. Erélyes föllépésének meg is volt a 
kellő eredménye. Valahányszoratöröknek 
cselekednie kell valamit, a dolog mély 
hatással van a szultánra. A  tegnapi távira
tok is hírül hozzák, hogy a nagyur 
Calice  jegyzékének hatása alatt a 
keleti vasutak ügyét rögtön megvizsgál
tatta. Hála a m onzai találkozásnak, 
melyen, amint tudjuk, Saiisbury leike 
is jelen volt, Anglia is támogatta az 
osztrák-magyar nagykövet erélyes föllé
pését s még abba is beleegyezett, hogyha 
másképp nem lehet, a porta a keleti 
vasutak követelését a görög hadisarcz- 
ból fedezze. A  török beadta derekát, az 
orient-express Calice báró nélkül hagyta 
e l a török fővárost, Gcluchooski elége
detten dörzsöli a kezeit, a F ra u z  Joseph 
és a M a ria  le re s ia  pedig visszafordul
nak, hogy az európai béke minduntalan 
felfakadó sebét tovább kötözzék a krétai 
vizeken.

Az iparművészet remeke.
/Ai Esti Hírlap tudo»i: ujitól.)-

Wlassics Gyula közoktatásügyi m i

niszter a hazai ipar legelőkelőbbjei és 

díszes közönség jelenlétében holnap 

délelőtt fogja felavatni a hazai ip a r
művészet uj otthonát s egyúttal meg

nyitja a karácsonyi tárla tot, mely 

iparmüvészetünk remekeit lesz hivatva 
bemutatni a nagy közönségnek.

A  magyar stílben épült és magyaros 

díszítésű uj palota belső berendezését, a 

gyűjteményeket, valamint a karácsonyi 

tárlatot ma mutatta be Kadisics Jenő, a 

muzeum igazgatója, a sajtó képviselőinek.
A  karácsonyi tárlatot az uj palota, 

földszintjének kék táblás üvegtetőiéitől 

borított impozáns oszlopcsarnokában 

és a baloldali folyosón, a muzeum 

gyűjteményeit pedig a jobboldali folyo

són és az első emeleten csoportositotla 

Radisics avatott keze.

Magyaros az uj palota legkisebb ré
szeiben is. Magyar motívumokat mutat 

a díszítés, a csarnokok festészete s 

nemzeti jellegünk jut kifejezésre a tár

gyak csoportosításában és a kiállítás 

rendszerében.
A  földszint jobb oldali folyosóját a 

muzeum keleti gyűjteménye foglalja el, 
mely a XV II. es X V III. század ipará
nak remekeit mutatja be. Mindjárt a 
bejáró mellett áll az eredeti arabs szoba, 
melyhez fogható ma csupán a londoni 
múzeumokban található. Remek kivitelű 
legapróbb részletében, s érdekes, hogy 
menyezetónek mozaikjai, a falak s a 
bútorok festményei magyaros motívu
mokkal teivék.

A z  arabs szoba mögött a folyosón vé
gig harmonikus rendezésben vannak 
elhelyezve a XV II. és X V III. század 
bútoriparát feltüntető szebb darabok. 
Különösen szép a XVlí. századbeli ében 
fából és békatekuőből készült német
alföldi szekrény, valamint az egykorú 
olasz és német bútorok, melyek mind
egyike kora iparának legtökéletesebb 
termékei közül való.

A z  emelet jobboldali folyosójának 
sarkában hatalmas, Podm anicsky  báró, 
aszódi kastélyából került ó divatu 
kályha tűnik fel, majd a különféle ja
p á n , k ín a i, perzsa , s indus porczellán 
fayence é » bronz remekek kötik le a 
figyelmet. A  falak, s az oldalszekré
nyek egyiptomi sir szövetekkel vannak

tele aggasztva, melyek Krisztus előtti 
negyedik századból valók s m agyaros
motívumokat tüntettek fel.

Hasonlítanak ezek  a szövetek az er
dé ly i háziipar mintáihoz. Érdekesek a 
japán lakkok, valamint a mintegy 100 
darabot tartalmazó japán fésügijüjte- 
tnény, melynek pompás kivitelű darab
ja i teljes képét nyújtják a fésű -ipa r  
fejlődésének. Különösen szépek még az 
indus  és perzsa  fémmunkák, valamint 
a ceyloni tálak és vázák.

A z  emelet többi folyosóin és az eme
leti termen a m agyar ip a r  fejődését 
mutatják be. Három egymás mögött 
álló szekrényben elhelyezett keramikai 
munkák Zso ln a i porczellán, fayence és 
kőedény gyárának fejlődését demons
tráljak,

A  Zsolnai-féle gyűjtemény után a 
kassai, herend i murányi gyárak apró
ságai következnek a baloldali folyosóig, 
melyet a holicsi, már 1830-ban megszűnt 
gyár 600 darabból álló fayence és kő
edény gyűjteménye fogla l el.

A  muzeum legérdekesebb látványos
sága, a m agyar szoba. Menyezete a 
maksai templomé után készült teljesen 
gót stílusban, a falak mentén só i tem
plom kórusa, a körmöczbányai vár- 
templom stailiuma van elhelyezve, a 
falukat pedig Brandenburgi K ata lin  
remek kivitelű szoknyája s egyéb ruha
darabjai képezik. A  szoba közepét régi 
imakönyvek és a X V II— X V ill. század
beli magyar edények foglalják eL

A karácsonyi kiállítás még nem ké- 
szült el teljesen, azonban már mai ren- 
dethn-égében is impozáns képet nyújt. 
Legszebb részlete kétségkívül a király 
fogadtatására Tatán felállított sátor lesz, 
melyet Várday  Szilái d ta nár tervesett 
tősgyökeres m agyar stílusban.

Annyi már a mai futólagos megtekin
tése után is megállapítható, hogy az 
uj iparművészeti muzeum a főváros 
egyik legérdekesebb látványossága lesz.

Budapest, nov. 19

Az Abbázia kávéházbau nagy sürgés
forgás volt az este.

A  véletlenül betévedt vendég sietve tá
vozott a különben oly kitűnő helyről, mely 
az elmúlt éjjel tökéletesen elvesztette meg
szokott nyugalmát Kétségbeesve rohantak 
fel és alá a pinczcrek, akik ismerőst-isme- 
rellcnt megtámadtak:

— Hat nem tetszik tudni ? . . .
A barátságos idegen azonnal barátság

talanná változott, mert senkinek sem tet
szett tudni semmit.

Végre éjfél felé megérkezett Tenceer 
Pál.

Lelkendezve jött be az ajtón:
—  Csakugyan elutazott!
Eötvös Károly, az Abbázia fejedelme, 

azaz hogy vajdája sietve Párisba tá
vozott.

Pedig délután még ott volt a kerek asz
talnál, de alig jelent meg az Esti Hírlap? 
eltűnt először nyugalma, azután ő maga.

Dreyfus tragédiáját olvasta, benne c 
passzust:

Dreyfus gróf egy fekete ruhás hölgyre
hivatkozik, akit nem akar megnevezni.
A villám gyorsaságával ugrott fel he

lyéről:
— Eszterházy és egy fekete ruhás hölgy! 

Ez is magyar, nem is lehet más, de miért 
is volna más, akár német, akár franczia, 
mikor magyar Sebet. Ismerem, okvetetlenül 
ismerem; Lakatos Ilona óta az öszzes 
fekete ruhás hölgyekkel tisztában vagyok. 
De hol olvasta ez az Eszterházy az én védő
beszédeimet ?

Egy darabig még eltűnődött, aztán szótla
nul távozott — Párisba.

Eddig még nem érkezett vissza, de érte
sülésünk szerint el sem utazott

Miért is utazott volna el?
Hisz az ő saját külön fekete ruhás hölgye 

csak annyit tud a Dreyfus árulásáról, mint 
az Eszterházy őrnagy titokzatos dámája.

Egy gyáazruháért nem érdemes Párisba

utazni, végre is néhány vég fekete szöve
tet még árulnak Pesten is —  eredeti franczia 
minőségben.

A hazaáruló kapitány.
(Az Esti Hírlap táviratai.)

A  Dreyfus-ügy szálai egyre bonyolód

nak s a világ úgy lehet, már holnap 

megtudhatja, m i igaz mindabból, amit 

Scheurer-Kestner Dreyfus  ártatlansá

gára nézve mond. A  szenátor ugyanis 

kijelentette, hogy legkésőbb holnap köz
zéteszi a kezében levő okmányokat. 

Az ügy legújabb fejleményei a követ
kezők:

P a r is ,  november 19.

A lapokat b e já rta  az a  h ír, hogy 
Faure  Pelix köztársasági elnök 
magához kére tte  Scheurer-Kestner 
szenátort és azt az ó h a já t fejezte 
ki előtte, hogy szeretné, ha D regjus , 
álmatlanságának kiderítésére meg
indítót? akczióját abbahagyná. Ezt 
a h irt illetékes helyrő l teljesen 
alaptalannak  jelen tik  ki.

P a r is , uov. 19.

Esterházy-Valsin  gró f egy hírlap

író előtt, aki hozzá az eset közelebbi 

körülményeire nézve intézett kérdése

ket, olyan ezélzást tett, hogy az a fe- 
ketevnhás hölgy, ki ebben az ügyben 

szerepel, egy magasrangu államhivatal

nok maitresse, aki m ielőtt intrikáját 

végrehajtotta volna —  eltávozott P a 
risból.

P a r is , november 19.

F o rc in e lti őrnagy, akit állásától azért 

mentettek föl, mert mindenfelé nyíltan 

beszélte, hogy D rcy fu s t ártatlannak 

tartja, sőt a rehabilitálására irányuló 

mozgalomban is aktív részt vesz, mint 
a F ig a ro  Írja, Bemard Lazcire kísére

tében látogatta meg Rochefort Henrit, 

az In trans igea n t szerkesztőjét. A  

beszélgetésükre vonatkozó közleményt 

elferditeltnek és helytelennek nyilvá

nítja s ezért R ochefo iitó l elégtételt 
kéretett. Rochefort az elégtételt meg
tagadta s F o rc in e lti őrnagy most 
rágalmazásért és becsületsértésért 
a bíróság előtt keresi az elégtételt.

P a r is , nov. 19.

A »Matln« azt állítja, hogy 
Scheurer-Kestner  am a szándéká
nak ado tt kifejezést, hogy m a vagy 
legkésőbb holnap közzéteszi a kezé
ben levő okmányok anyagai.  Az 
*Eclair« szerin t te fognak tartóz
ta tn i valakit ,  akiről most igen so
kat beszélnek.

P a r is , nov. 19.
A  « Havas ügynökség* jelenti, hogy 

de B oisdoffrc  vezérkari főnök had

segédét P a o ff in  So in tm orclt 30 napi 
szigorú fogságra Ítélte egy hírlapi köz

lemény miatt, amely a szabályzat sze-* 

rint tilos. Itt arról a közleményről van 

szó, amelyet Rechefortnak juttattak tu
domására.

P a r is ,  nov. 19.
F o rc in d ti  párbajt akart v ivn i Roche- 

forttal. Minthogy azonban a legfőbb hadi 

tanács elnöke, Saussier tábornok hadosz

tályparancsnok nem egyezett ebbe bele, 

F o rcin e tti törvényszék elölt fogja  
bevádolni Rochefortot.

P á r is , nov. 18.

A  kormány Forcinettit, a Rue de 

Cherche Midin levő katonai fogház 

parancsnokát a Dreyfus-ügyben tanúsí

tott magatartása miatt elmozdította á l
lásától

TÁVIRATOK
ÉS T E LE FO N  JELENTÉSEK.

Az caztrák képviselőház Ülése.
Becs, nov. 19. (A z  E sti H írla p  

telefoDjelentése.) A  képviselőház mai 

ülése reggel 10 órakor kezdődött meg. 
A  gyülésteremben és a folyosón a szo

kott élénk élet uralkodott. A z  elnököt 

mindjárt az ülés elején a szó szoros 

értelmében megrohanták előterjeszté

sekkel és interpellácziókkal. Sza

vai helyreigazítása czimén egész se

reg képviselő kért szót. Am int a v i
har kissé elcsendesült, Oknlietvski és 

Vinkovski (radikális ruthén) képviselők 

kértek szót. Okulietvski visszatérve a 

pénteki szavazásra, kijelenti, hogy 

ő és pártja a szavazásnál a németek és 

szlávok között uralkodó gyülölség miatt 

nem vett részt. Egyebekben kijelenti, 

hogy ez a távolmaradás semmiképpen 

sem magyarázható közeledésnek. Ez
után is  m inden eszköz igénybevéte
lével a korm ány megbuktatására fog  
törekedni.

Ezután Vinkovski beszélt.

Hevesen megtámadta az ifjú  csehe

ket, akiket p o litik a i üzérkedőknek 
nevezett. Vinkovski beszédének erre 

a passzusára óriá s i za j támadt az 

ifjucsehek közt, akik Vinkowskit 
mindenképpen m eg akarlak akadályozni 

beszéde folvlatásában.

B rzorad  ifjucseh erélyesen vissza

utasítja Vinkovski szavait. A  csehek 

sohasem tagadták meg elveiket, s aki 

ő :e t  politikai üzérkedőknek mondja, 

valótlant állít,

—  Ped ig  önök azok, kiáltják a né

metek.
—  Nem  igaz, zug rá az ifjucsehek

válasza.
A z  ülés ez inczidens után nyugodtan 

folyt tovább.

Ledebur földm ivelési miniszter be

széde után D ick  dr. ifjucseh szólt 

hosszasabban a vád alá helyezési indít

ványhoz, s beszéde végén a vita bezá

rását indítványozta.

Erre nagy zaj támadt, m it Abraha- 
movicz elnök felhasználva kijelenti, hogy 
a ház az indítványt elfogadja, s a há

zat a vezérszónokok megválasztására 
kéri fel.

A z  ülés tovább tart.

Az orosz lovasság szaporítása*
P e te rv á r , nov. 19. (A z  E sti H írla p  

távirata.) Egv császári ukáz a had

sereg-lovasság szaporítását rendelte el. 

K ét dragonyos ezred felállítását már 

meg is kezdték. A z  uj ezredek az 53. 

és 54. számot kapják. Hírlik, hogy a 

czár legközelebb egy lovas hadtest fel

állítását is el fogja rendelni. A z uj had

testet a kicwi katonai kerületben állít

ják  fel.

Ilj parancsnok Eryifireában.
R óm a, nov. 19. (A z  E sti H ír la p  

távirata.) Canera  tábornokot, Erythrea 
parancsnokát, a király rendeletére visz- 

szahivlák és helyébe de M a jo  vezérkari 

ezredest nevezték ki a gyarmati csapa

tok parancsnokává. De Majo ezredes —  

ki a pétervári olasz nagykövetségnél mint 
katonai meghatalmazott volt eddig be

osztva —  már útban van En th rea  felé. 

De Majo kineveztelése főleg politikai 

okokból történt, minthogy az ezredes 

hosszabb ideig szolgált mint törzstiszt 
az olasz gyarmatokon és így  a viszo* 

nyokat teljesen ismeri és azonkívül nagy 

összeköttetésekkel rendelkezik.



1897 novemDer la . 3

/

Esti ílir ln p
A z  e l é g t é t e l .

K o n s ta n tin á p o ly ,  nov. 19. (A z  E sti 
H ír la p  távirata) Calice báró cs. és kir. 

nagykövet lépései teljes eredményre 

vezettek , amennyiben a portának tegnap 

éjféiután 1 órakor az osztrák-magyar 

nagykövethez küldött jegyzéke  a köve

telt elégtételt az utolsó p on tig  meg
adja. H u ssn i fH ilm i effendit, Adctna 
vá lijá t és N as im  basát, Merőin a serif

jé t  elm ozdítják állásuktól és üdvlövé

sekkel tisztelegnek a cs. és kir. nagy- 

követség kiküldötte jelenlétében. A  ke

leti vasutak ügyében fennálló és 8 m il

lió  frankot képező differencziát elisme

rik és a fizetést biztosítják. A  jegyzék  

hangja igen  udvarias és azt a  reményt 

fe jez i ki, hogy a két uralkodó és kor

mányaik közt fennálló barátságos v i

szonyt ez az elintézés m ég inkább erő

síteni fogja.

E l f o g o t t  k é m .
N a n cy ,  nov. 19. (A z  E sti H ír la p  

távirata). P a gny -s íir-M oselle  biztosa 
letartóztatott egy egyént, akit azzal 

gyanúsítanak, hogy Németország fizetett 
kémje.

P a r is ,  nov. 19. (A z  E sti H ír la p  táv

irata. A  Pagny-ban letartóztatott kémet 

E vra rd n a k  h ívják és kőm ives Pont-á- 

Moussonban. Rajtakapták, amint egyik 
német vonat gépvezetőjének pa p írd a 
rabokat adott át. A  házkutatás nem 

vezetet további nyomra. A  letartóztatot

tat egyszerű napszámosnak tartják.

W e y le r  n y i la t k o z a t a i .
M a d r id , novemberjl9. {hz\Esti H ír la p  

távirata). W eyler  tábornok visszavonta 

azokat a nyilatkozatokat, m elyeket 

Hsvanában mondott.

ESTI HÍREK.
A királyné napja.
(Az Esti H írlap  tudósítójától )

A z  őszi szél nemzetiszinü lobogók 
vásznába kapaszkodik bele, aranyos 

napsugár hinti szét fényét mindenüvé, 

s az ég, melyről heteken át sötétebb- 

világosabb szinü felhők tekintettek le 

reánk, ma az egész láthatáron tiszta 

kékben ragyogott. Mintha az Ég is úgy 

akarta volna, hogy fény és melegség 

legyen ma, amikor a magyarok király

néjuk nevenapját ünnepük. A z  a Királyné, 

akiről csak tegnap tudtuk meg újra, 
m erm yke szereti a magyarokat, aki kö

szönetét mondott a német császár

nak azért, mert a budavári híres felkö
szöntőben olyan szép szavakkal emlé

kezett m eg a » szeretett* magyarokról.

A  templom orgonájának hangja a 

nagy tőlgyfaajtón keresztül elbalóan 
kihallatszik az ulczára s inig odabenn 

tömjén füstjével együtt a magasba 

szállnak a fohászok, künn is a nap

fényben imákat rebegnek az arra járok 
a királyné életéért. Ünnep a mai nap, 
minden magyarnak nagy ünnepe.

a  h ivatalos főistentisztelet délelőtt 
tiz órakor volt a budavári koronázó 
Mátyás-templomban, a m ely egészen meg
telt előkelő, díszes közönséggel. A  főhajó 
hosszában And ers kapitány vezetésével 
az alabárdos koronaőrök alkottak disz- 
őrséget s ezek sorfala közt vonultak be 
fényes diszmagyarban vagy egyenruhá
ban a notabilitások.

A z  istentiszteleten Vuszari Kolos 
bíboros herczegprimás pontifikáit Bogi- 
sich  M ihály püspök, K oh l Medárd dr. 
és Széchenyi Miklós gróf iükárok, 
W a lth e r  Gyula dr. primási irodaigaz
gató, K iin d a  Teofil főszentszéki jegyző, 
A n d or  udvari pap, V izinger  Károly 
apát, K rizs á n  M ihály szemináriumi 
rektor. P u r t  Iván, Nemes Antal dr. és 
Bozóky  káplán segédletével.

A templomi ének és zenekar 
Vavrinecz  karnagy vezetésével Seyler 
Károly ünnepi C-dur miséjét adta elő 
graduáléra Bogisich átiratában egy szt. 
Erzsébetről szóló régi magyar ének és 
offertoriumra Vavrinecz Mórnak >Gon- 
firma hoc Deus* kezdetű antifonája 
került előadásra. Az istentisztelet tizen
egy óra után ért véget.

A z  Erzsébetvárosban a plébánián  
lá th fa lu ssy  Béla plébános tartotta a 
zenés misét. A  szegényházi kápolná
ban pedig Bodnár segédlelkész misé
zett. A  szegényház lakói fejenkint
30— 30 kr. rendkívül segítséget kaptak. 
Istentisztelet vo lt a leányárvaház- 
ban is.

Városi ügyek,
—  A  községi választások. A  Jó

zsefvárosi ellenzéki polgárok vasárnap 
d. u. 3 órakor, Baros-utcza 59. sz. a. 
függetlenségi p o lgá rk öri helyiségében 
értekezletet tartanak. Az I .  kerü leti vá
lasztó polgárok e hó 21-én a koronaőr- 
utczai polgári leányiskola tornatermé
ben délután fél 4  órakor közgyűlést tar
tanak. A  gyűlést a p o lg á ri párt elnök
sége részéről Kovács  Pá l dr. az I. kér. 
polgá ri kör  részéről dr. Hegedűs Já
nos is irtuk a !á. A  terézvárosi társas
kör ma este gyűlést tart.

Rendőri Iitrek.
— A z  a m erik a i to lva jok . A  rend

őrség ma egy nagyon veszedelmes tol
vajtársaságot tett ártalmatlanná, am ely
nek Krebsz Ernő 16 éves, Schuszber- 
ger  Mór, 17 éves és Beck Elek 15 
esztendős suhanezok voltak a tagjai. A  
meglehetősen kiskorú csavargók a tol
vajmesterségnek azt a fajtáját űzték, 
amelyet a börtönök kiérdemesült lakói 
egymás közt « amerikai* lopásnak szök
tek nevezni. Á ruval megrakott kocsik
ról és társzekerokről eltüntettek sok 
mindenfélét, a lopott holmit elzálogosí
tották, s hogy bűnjelet ne találhasson 
náluk a hatóság, a ezédulákat rendsze
rint mindjárt összeléptek. Vagy 100 
ilyen bűneset bizonyosodott be ed
dig is  ellenük. Naponta 50— 60 forintot 
kerestek veszedelmes munkájukkal, é j
szaka aztán elverték az utolsó kraj- 
czárig. A z  eddig megái lapított kár, ame
lyet okoztak, 5735 forint. Bámulatos 
furfanggal tanult össze a három fiatal 
gonosztevő. M iskolczy  randőrfogaimazó, 
aki a vizsgálat vezetésével van meg
bízva, alig tudott kivenni belőlük vala
mit. Mikor aztán már Beck vallott, a 
szembesítés alkalmával Schoszbcrger 
úgy arczul ütötte, hogy menten elájult. 
A  pofozkodó tolvaj aztán nyakába bo
rult barátjának.

— Ö ngyilkosság a  kávéházban. 
A  budai fő-ut egyik éjszakai helyiségé
ben, a Juhász-fé\e kávéházuan reggel 
felé gyufaoldatot ivott egy 20— 21 éves
nek látszó Qptal ember. Kivánszorgott 
az uíczárá és ott eszméletlenül esett 
össze. Hogy kicsoda, nem tudja senki. 
Súlyos betegen került a Szent János 
kórházba.

— A  katonaszökevény d rá m á ja  
Hétfőn —  amint azt részletesen meg
írtuk —  egy Vucs alias Fuchs  János 
nevű közkatona, aki megszökött a ka
szárnyából a szövetség utcza 24. számú 
házban le akarta lőni a barátnőjét, 
Laesik  Mariskát. A  hősködő bakát el
fogták és átadták a katonai őrjáratnak, 
amely a Nyuí-kaszárnyába vitte őt. Ez 
a katona az éjszaka abban a fülkében, 
ahova bezárták, nadrágszijjára felakasz
totta magát. Mire benyitottak hozzá, 
halott volt.

Törvény előtt,
—  A  h itvesgy ilkosságga l vádolt 

m érnök. A  budapesti büntető törvény
szék, mint annak idején megírtuk, g y il
kosság büntette miatt vád alá helyezte 
Gárdos  Lajos fővárosi mérnököt, akit az 

a gyanú terhel, hogy hitveséi m egm ér
gezte. A  szenzáeziós ügy végtárgyalása, 

minthogy a vádlott védője a határozat 
ellen ezélszerüségi okokból nem felebbe- 

zett, deczember hó 3-ára volt tervbe 

véve. A  kir. ügyészség azonban egy je 

lentéktelen mellékkérdés tekintetében a

kir. tábla elé v itte az ügyet, és minthogy 

a tábla csak a jövő  hét végén fogja az 

ügyet tárgyalni, addig pedig a határozat 

jogerőre nem em elkedik, a tárgyalást a 

törvényszék nem tartja meg deczember 

3-án, de az bizonyos, hogy deczember 

második felében letárgyalják e nagy ér

dekű ügyet
— Szabadkőművesek harcza . Spa

nyol-magyar szabadkőműves harez fog 
lefolyni e hónap 27-én Gajzágó Manó 
büntetőjárásbiró tárgyaló szobájában. A  
panaszos F árber  Lipót budapesti keres
kedő, akit a spanyolországi nagypáholy 
vagy másfél é7 előtt a magyarországi 
képviselettel m egbízott A  vádlottak: 
Berecz Antal, a magyarországi nagy- 
főpáholymester-helyettese, Neuschloss 
Marczell. nagymester-helyettes és Gelléri 
Mór, a páholy főtitkára. Fárber rá
galmazással, illetve becsületsértéssel 
vádolja a páholy vezérembereit 
Ezek ugyanis, midőn megtudták, 
hogy a spanyol nagypáholy Fárberre 
bizta a magyarországi képviseletet, hi
vatalos levelet Írtak a spanyol nagy
mesternek, amelyben azt mondták, hogy 
Fárber megbízhatatlan ember és több 
okból nem lehet egy erkölcsi testület 
képviselője. A  spanyol nagymester iga
zolásra h ivla fel Fárbert, aki erre a 
magyarországi nagypáholy leveleinek 
aláírói ellen rágalmazási pőrt indított. 
A z érdekesnek Ígérkező pör tárgya
lásánál jelen lesz maga a spanyol 
nagymester is.

— A  nemzeti színház bankói. Is
meretes, hogy a budapesti büntető já
rásbíróság, a kir. ügyészség indítvá
nyára nemrég házkutatást tartott a 
nemzeti színház gazdasági hivatalában 
és egy fővárosi nyomdában. Mindkét 
helyen lefoglaltak egy csomó látszólagos 
bankjegyet, amelyet a szinház rendezője 
arra a czélra készíttetett, hogy tökélete
sebbé tegye a néző illúzióját, ba a  szín
padon bankók is szerepelnek, ügy 
a rendező, mint a nyomda megfeled
kezett azonban arról, hogy játék-pénz
jegyek készítése is tiltott cselekmény. 
A  kir. ügyészség azonban éberül őrkö
dik és a lefoglalt bankók készítői, Fes
tettek Andor gróf, igazgató, Tóth  Imre 
főrendező és Kém éndy  Jenő festőmű
vész, a bankók rajzolója ellen ma vá
dat emelt a büntető járásb róságnái. (A  
maximális büntetés, amely játékpénz 
készítéséért kiróható, 200 frt pénz
bírság.)

—  A  tegnap i eskiidtszéki tá rgya lás  
ma jogászkörökben élénk megbeszélésre 
szolgáltatott okot. A  kir. ügyészség tud
niillik azzal a kérdéssel foglalkozott, 
vájjon Lepsényi Miklós ellen bünpa- 
lástolás miatt megindithatja-e a büntető 
eljárást. Hosszas megfontolás után azon
ban arra a meggyőződésre jutott, hogy 
sem Lepsényi Miklós, sem Zarándv 
Gáspár ellen további eljárásnak nincs 
helye. Lepsényi ellenében azért nincs, 
mert mindenkinek jogában áll valamely 
bűntényt magáról elhárítani, s utóbb 
beismerő vallomást tenni; Zarándy- 
val szemben sincs további eljárás
nak helye, mert az esküdtszék nur 
Ítélkezett fölötte. —  Ha azonban Lep
sényi a tegnapi tárgyaláson nem 
önmagát, hanem mást, egy harmadik 
személyt nevez meg szerzőnek, ebben 
az esetben a bíróságnak jogában állott 
volna őt mentelm i jogúnak felfüg
gesztése nélkül rögtön letartóztatni, 
mint olyat, akit a bünpaláslolásbun 
tetten ért. Általános különben az a 
nézet, hogy az inkriminált czikket nem 
irta sem Lepsényi, sem Zárándy , ha
nem a néppártnak egy ismert alakja, 
aki több izDen állott már a sajtóbiróság 
előtt, s akinek stílusa minden tekintet
ben egyezik a Leczke az ügyészségnek 
cziraü czikk irályával.

Hiilftu félék.
—  I.ee lm e- La jos  a ravatalon.

Néhai Lschner Lajos min. tanácsos, volt 
középitési igazgató ravatalát a boldogult 
József-utcza 17. számú lakásának dolgozó
szobájában már tegnap délelőtt felállították. 
A  hatott lábainál kandeláberektől kör
nyezve imazsámoly és két asztalka ált. Az 
egyiken a szentelt viz permetező, mási
kon fekete bársony vánkoson a megboldo
gult kitüntetései: a Lipót-és vaskorona-rend 
vitézi keresztje, a  franciba becsületrend

jelvénye, az olasz koronarend s az «In- 
>truction publique* arany koszorúja vannak 
elhelyezve. A  ravatalra eddig a következő 
koszorúkat helyezték el: özvegy Kamer- 
mayer Károly né — A legjobb barátnak. 
Klauzál Gábor és neje — Tisztelete jeléül. 
Kugter Lajos és neje -— Szeretett bátyjuk
nak. A  gyászoló családnál ma kondoíeáltak 
Hieronymi Károly v. b. t. t, és neje, Keleti 
Gusztáv, az országos képzőmüvezeti társu
lat igazgatója és neje, Ambrozovieh Béla 
miniszteri tanácsos, Tumovszky Lajos dr. 
ezredorvos és még siimosan a rokonság 
köréből A  temetés holnap délután fél í  
órakor lesz a halottas házból. A z egyházi 
szertartást Kanovich Béla józsefvárosi apát
plébános papi segédlettel végzi. A  temeté
sen a kereskedelmi minisztérium, a főváros 
és a fővárosi középitési igazgatóság testü
letileg vesz részt. Az engesztelő szent mise 
áldozatot a Józsefvárosi templomban ugyan
csak Kanovich Béla apátplébános fogja 
bemutatni folyó hó 23-án kedden reggel 9 
órakor.

—  Nagy tűz. Torontál-Szécsányból
Írják, hogy ott óriási tűz pusztított teg
napelőtt. Egy BoczkuTódor nevű 7 éves 
hülye fiú gyújtotta fel Negye  István 
házát. Egy eddig ö smer ellen ember 
biztatta fe l a fiút, hogy ad neki 20 
fillért, ha fölgyttjtja  Negye házát. 
Boczku meg is  cselekedte. Negye házán 
kívül még négy ház, öt szalmakazal és 
az összes melléképületek estek marta-* 
lékul a pusztító tűznek. A  házak nem 
voltak biztosítva. A z  (ismeretlen bujto- 
gatót keresi a csendőrség.

— Baptisták Nyíregyházája. A
legújabb időben —  mint N y íregy 
házáról Írják —  baptista vándor hit
térítők szemelték ki üzelmeik szín
helyéül Nyíregyházát. Idegen helyről jött 
apostolok legtöbbnyire é jje li összejöve
teleken hirdetik tanaikat, s hívőik, egye
lőre ugyan még csak hallgatóik, vesze
delmesen szaporodnak. A z  apostolok: 
munkásságának forrása és czélja nem a 
vallásosság, hanem a vallás nevében 
az elbolouditott hívők kizsákmányolása 
egyúttal a kommunista tanok terjesz
tése. Buzgón olvasgatják és magyaráz- 
gatják a szentirást a saját ezéija ik  sze
rint, —  de fő gondjukat arra fordítják, 
hogy a hozzájuk csatlakozó «h ivők »-tő l 
a - reájuk kivetett «tized>-et pontosan 
megkapják, ebként biztosítván jövedel
met a saját zsebük és a hamburgi bap
tista központi egyesület pénztára javára. 
Bartók  Jenő dr., a nyíregyházi ev. ref. 
egyház lelkésze e mozgalomról értesül
vén, hosszabb előterjesztést adott be 
Szabülcsvármegye alispánjához, am ely
ben a vallásosság örve alatt dolgozó 
álapostolok üzelmei ellen hatósági in
tézkedést kér.

—  E l fo g o t t  póu zham is itó . A  sze-
rem lei kerületi csendőrség kitűnő fogást 
csinált ma. Elfogta Berak Jánost, ak it 
bankjegy-hamisításért és többszörös be
törésért 1894 óta köröznek. Berak  1-94. 
őszén falujából Bogyiszlóról megszökött 
a csendőrség elöl s azóta máig hiába 
keresték. Elfogalásakor találtak nála 2 « 
darab ’  hamis ötvenest 8 darab hamis 
tízest, mindkitünő utánzat. Berákot át
adták a bajaijárás bíróságnak.

—  É g ő  v á ro s . Bohotger-ból táv

ira tozzák, hogy a közeli Zam bord  gali- 

cziai városkában ma reggel 8 óra óta 

óriá s i tűzvész dühöng. A  pusztító 

elem a viharos szélben óriási gyorsa
sággal terjed tova s a lakosság vele 

szemben teljesen védtelenül áll. Már 

eddig is száz ház égett le és mégsem 

sikerült a tüzet lokalizálni. Bécsből 
erre vonatkozólag tudósítónk azt jelenti* 

hogy az óriási tűzről a reichsrathba 

érkező magántáviratok nyomán a hír 
gyorsan terjedt el és a galicziai kép

viselők körében nagy izgatottságot keltett, 

Leviczky  lovag képviselő, akinek kerü
letéhez tartozik Zam bord  városa is,' 

táviratot intézett a város polgármesteré

hez, amelyben a szerencsétlenség köze

lebbi körülményei felől részletes értesí
tést kér, hogy esetleg államsegély k k  

eszköziésére lépéseket tegyen.

— Macska nyulbőrben. MezŐkovács-
hrfzáu — mint levelezőnk írja — tegnap
előtt e«tft Winkter Ferencz gépész udvarán
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nagy feltűnést keltett egy furcsa állat Az 
állal nyúl formája Tolt, de a kutyák elöl, 
akik üldözték, nem kereste a futást, 
hanem erélyesen és a nyúl aktot szokatlan 
módon védte magát ellenük. A  kutyák lár
májára nagy tömeg futott össze, amelynek 
sikerűit a furcsa nyulat lefülelni. Akkor 
aztán valami furcsát konstatáltak: a nyúl 

i macska volt, nyuljeimezóen. Ez a 
t okozta üldöztetését és ebbe — mint 
, kiderült -  a gépész inas faunczut- 

ságból bujtatta a  me|Szorult czirmost.

—  T it o k z a to s  h o lt te s te k . A z óriási
terjedésű szentkirályi puszta lakosai 
szerű dologról beszélnek. Szentkirálynak 
ama része, mely a székudvari határba 
nyúlik, nagy kiterjedésű mocsár és nádas. 
Ember annak a belsejében csak nagy rit
kán fordul meg. A z idén a  nyár utolján 
különösen kerülték az úgynevezett •ördög- 
púpját* a  jámbor pásztorok, ez a közepén 
egy emelkedett szárazföld darab. Az esti 
szellő heteken át kiállhatatian bűzt hordott 
onnét, a gulyások kénytelenitve voltak a 
tanyájukat más oldalon felütni. Most, hogy 
pár nap óta az éjjeli légmérséklet nai- 
nus 10— 12 fokra alászállt a szent
királyi tavak befagytak. A  bérlők azonnal 
hozzáláttak a nádvágáshoz. Rendkívüli meg- 
epetésükre az őrdögpupján egy fűzfa alatt 
két holttestre akadtak, amelyek egymást át
ölelve tartották. Foszladozó ruháikról ítélve, 
az úri osztályhoz tartoztak valaha. A  elöl
járóságnak jelentést tettek a titokzatos le
letről a azután csakhamar kiderült, hogy 
az egyik nő, a másik meg férfi hullája. 
Legalább is 2—3 hónap előtt követhettek 
el öngyilkosságot. Szerencsétlenség vagy 
gyilkosság esete ki van zárva, mert a kö
zelben egy sötétkék üveget találtak félig 
töltve és bedugaszolva; ennek a gyászos 
színű üvegnek a tartalma feloldott c/ián- 
káli. Kilétüket megállapítani nem lehetett. A  
férfi bőrtárczájában nagyobb összeget találtak, 
melyre vonatkozólag azt irta egy lapra, 
hogy azon község szegényei között oszszák 
ki, melynek a határában nyugvó helyet 
kapnak. Továbbá egy levélboritékoí talál
tak, melyet nő irt, de az enyészettől olvas- 
hatlan a czimzés, csakis azt lehet olvasni, 
hogy azt 1897, aug. 18-án Tisza-Füreden 
írták. A  látszat a mellett szói, hogy a sze
rencsétlenek a Tisza felső vidékéről valók 
lehettek. A  vizsgálat megindult, de kevés a 
remény arra nézve, hogy némi pozitív ada
tokat felderíthessenek.

—  A  ló c z i  g a zd á k . Lócz község lakói 
ritka derék emberek. Aligha akad még 
párjuk valahol, ha ugyan igaz az, amit a 
Nógrád-Honti Ellenzék ir róluk. A  történet 
a  következő: Lakik Lócz községben egv 
földesur, aki már sok jó t tett a község la
kosaival. Történt, hogy az őszi mezei mun
kákkal megkésett a föidesur, a szántás pe
dig nem késhetett tovább. Szétnézett hát a 
községben szántó-emberek után. Ámde ezek 

• akkor éppen javában végezték saját mun
káikat a földeken s igy nem tehettek ele
get a földesur kívánságának még a felaján
lott 5 frtnyi napi munkadij mellett sem. 
Már-már arról kezdett gondolkozni a meg
szorult földbirtokos, hogy idegen megyéből 
hozat szántó-embereket, mikor egyszer az 
inas jelenti, hogy a lóczi gazdák itt van
nak s„ beszélni óhajtanak az úrral. Ez 
esakhamar meg is történt. Azt adták elő, 
hogy íme eljöttek valamennyien és fel
ajánlják szolgálatukat a fuldesurnak, de nem 
pénzért. Ök nem fogadnak el egy garast 
sem attól az úrtól, aki annyi jót tesz ve
lük éveken át, hanem mivel saját munká
ikkal már végeztek, heálíanak az uraság 
földjére s hamarosanjjfőlszántják az egész 
birtokot ügy is történt. A  gazdák becsü
letesen elvégezték a munkái s most már 
Lócz község földesura büszkén tekint földi- 
jjeire, akikhez foghatót bizony alig-alig le
lhetne találni széles Magyarországon.

A z operaházban. Huba# Jenő ope
ráját, a Cremonai hegedűs-1 adják. Filippo- 
Takáts, Sandro—Arányit Giannina—-Áb
rányi né. Az operát a Páros csípők czimü 
bailett követi. Kezdete 7 órakor.

A  V i< js z ín h á z b a n  ma B lu m  ém Toche  
bohózata a Caulisset urj kerül színre. A 
főszerepeket Ldnczy Ilka. Hegedűs, Feny
vesi és Tapolcmi adják. Kezdete fél 8 
órakor.

A  népszínházban Verő György ope
rettje, Az oroszlán vadász Hegyi Aranká
val, Margó Czéiiával, Solymossyval és 
Németh Józseffel a főszerepekben. Kezdete 7 
órakor.

A  M a g y a r  színházban Sidney Jones 
operettje A gésák kerül színre Mimóza D. 
Vidd Gizella. Kézi

SZÍNHAZAK.
Mai színházi s n ő s o r o k  i

A  Nemzeti színházban Prém József 
Öt felvonásos színmüve, az Adorján báró 
kerül előadásra. Főszerepeit játszák: Újházi, 
P. Márkus Emma, Császár és Mihályfi. 

i 7 órakor.

is volt, s alkata is kifogástalan, nem értjük 
tehát, hogy a jeles mént miért nem Kis
béren állítják fel. A  legrosszabb esetben is 
több hasznát vennék, mint Filounak vagy
Bírónak,

. Kezdete 7 órakor.

H e o n o a v a llo  Budapesten.. A  „Ba
jaszók* nagynevű komponistája, Lemca- 
vallo holnap, szombaton esle Budapestre 
érkezik. Uj operáját, a „Cohémea-et maga 
tanítja be az operaházben és a próbákon 
kívül az első előadáson is részt vesz. A 
Bohémé* premiérje e hónap 25-én lesz.

M ad am e  S uzanne. Ez a czime a 
magyar színház legközelebbi operett újdon
ságának. Szerzője Audran, ‘ Üdvöske* és 
és <Miss Helyett* komponistája. Librettóját 
Makai Emil fordította magyarra. A  ‘ Ma
dame Suzanne* után Hetibe drámája, a; 
^Ifjúság* kerül bemutatóra, melyet Seoma- 
házy István fordított. Csak ezután kerül a 
sor két eredeti újdonságra: Bokor József 
népszínművére és Beöthy László énekes 
bohózatára.

A  f ö le le v e n it e t t  M ih á d ó . A  nép
színház igazgatósága elhatározta, hogy még 

idén feleleveníti Smllivan szépzenéjü 
operettjét, a Mikádot. Nanky-Poot ezúttal 

Hegyi Aranka játsza, Yum-Yum-ot 
Náday Ilonka, Katishát Margó Célia. A  
darabhoz egészen uj kiállítás készül.

A  kulisszák mögül.
A csecsemő korát élő Magyar Színház 

kulisszái mögött nagy volt tegnap este az 
izgatottság. «Hannelét» játszották és ami
kor Somló Emma a mennyből visszaszólít 
már az öltözőiébe, három primadonna je 
lent meg a színpadi folyosón : Hegyi 
Aranka, Margó Célia és Bárdy Gabi. A 
benszüiöttek gyanús szemmel nézték az 
idegeneket, akiket nagy szívesen kalauzolt 
a zeg-zugos épületben Erna Lajos és BeMe 
Iván.

Ez okozta az izgatottságot. Három ide
gen, három valóságos primadonna. Itt csak 
vendégszereplésről, vagy talán éppen szer
ződtetésről lehet szó! Vidd Gizella, a Ma
gyar Színház slarja a próbatáblát nézte 
éppen, amint az idegen primadonnák sc- 
lyemviganója elsuhogott mellette. Kern 
érdeklődött tovább a próbák iránt, csak az 
«utódait» nézte. Csík Irén már táviratozni 
akart Leszkaynak, a terjedelmes arad! 
igazgatónak, hogy «jön », a többi gésa és 
bárányka is lesújtottam és elkeseredve nézte 
a folyosó vendégeit.

Csak éppen Felhő Rózsi maradt nyu
godtan.

— Ő, én nem féltem a pozicziómat, 
mondogatta. Miért is félteném ? Rólam még 
nem derült ki, hogy mit tudok, de róluk 
már kiderült, hogy mit nem tudnak. Nagy 
kérdés tehát, hogy ki van előnyben.

K Ö ZGAZDASÁG.
Szerb marhák és sertések. Szer

biából újra megindult a budapesti 
piaczra a marhabehozatai Tegnap 43 
vaggonban 505 darab szerb szarvas
marba érkezett. A z  első szerb sertós- 
szállifmányt 52-én eresztik Kőbányára.

Kőbányai sertóavásár. Készlet 22526 
darab. Árak : J-sö rendű magyar ser
tést 54'/a— 55 szerbiai 52— 54 forint. 
A z  irányzat lanyha.

Jelentések a tőzsdékről.
A  g a b o n a ü z le t  B udapesten . A  pom

pás időjárás és Amerika alacsonyabb jegy
zései bágyadt hangulatot terjesztenek, a 
malmok azonban még teljes árak engedé
lyezésével sem juthattak sok áruhoz. Elkelt 
5000 q. búza változatlan áron.

S p o r t .

§ T ó m  Lünkön rek o rd ja . Tóm Lia- 
ton a legjobb angol távkerékpározók 
egyike, kitűnő rekordot ért el az idén. A 
jeles kerékpáros harminca versenyben vett 
részt, melyek közül huszonhatot nyert 

meg.
§ T o re a d o r  a  m énesben . Toreadort 

a tavalyi «Földraivelési minisztérium dijá
ban Ignácz és Arpibruster fölött aratott 
fényes győzelme után tudvalevőleg a ma
gyar kormány vette meg. Az idei szezon 
végeztével a kormány átvette a jeles Thor- 
gunna ivadékot s a fogarasi ménesben állí
totta fel. Toreador kitűnő vért képvisel 
tenyészetünkben, amellett kiváló versenyló

magyar hítelrészv. 388.50, magyar arany
járadék 132.35, magyar koronajáradék 
100.05, anglo bank 163.— osztrák magyar 
áilamvasut részvény 336.— forinton.

F iaczi árak.
(A* m i H írla p  *n»g*ujeienié*«.)

A  mai forgalom a hetivásár folytán igen 
élénk volt. A  kereslet leginkább hal, vad és 
szárnyasokban nyilvánult. A  marhahús 
ára alacsonyabb lett. Tisztított vesepecseay* 
egyes helyeken 140—150 krajczárjával ki/ 
Iónkint kináltatik.

Hús: I. rendű leveshus 72—88, II. rendű 
leveshus 62—56, III. rendű leveshus 48—56,
vesepecsenye egészben 68—80, rostélyos 80, 
fehér pecsenye 80, tisztított vesepecsenye 
140—150, marban yelv nyersen 72, páczolva 
90, füstölve 14 0  krajezár kilója. Disznőhus 
ezombja, lapoczkája 52—68, karaj 80—90, 
füstölt sonka 105—110,prágai sódarl 10— 115 

elv 3 0 -3 5  kr. szalonna 64, zsir 64, háj 
—70, karaj 1(X>-—110 krajezár kilónként. 
Baromfi: Rántani való csirke 60—70, 

ó cs:

A következő buzafajok- 
lomba:

kerültek forga-

Bácskai 1280 mm. 74-5 kgr. 12-27 V, írton
?ehérm. 500 * 77 13 *-

> 200 * 78 13*10
» 200 > 78 12*70 >

Tiszavidéki 100 * 76*4 12*85 »
> 100 > 74-5 12.50 »
> 1500 » 73*5 11-85 »
» 100 > 74-8 12*45

Pest vidéki 200 * 78 1305
» 100 > 77*5 12-95 »
» 100 »  76-5 12 80 >

Szt-Miklós. 150 * 76-5 12*75 »
* 100 -*  76 12*75

£

Egyéb gabonanem ü-ekben a forgalom 
mérsékelt volt, az arak nem változtak. Bő
ssel 8.40—8.55, tengerié 4.90— 5.10 és 
zabot 6.25—6.50 forinton adtak el.

A határ klőpiaczon a hangulat nyugodt 
volt, az árak kezdetben lefelé, utóbb felfelé 
irányultak.

Kötöttek:
Búza tavaszra . . 12.93— 11.97 
Rozs tavaszra . . 8.78— 8.80
Tengeri máj.—jun.-ra 5.46— 5.49 
Zab tavaszra . . 6.48— 6.51

.4 déli tőzsde sárlatjegyzései:
Búza tavaszra . . 11.95— 11.97
Rozs tavaszra . . 8.79— 8.80
Tengeri máj.—jun.-ra 5.49— 5.51 
Zab tavaszra . . 6.50— 6.53

A  b u d a p es ti é r ték tő zsd e . Kül
földi magasabb zárójegyzéseb az irányzatot 
megszilárdítottuk, a forgalom azonban nem 
öltött nagyobb arányokat és az árfolyamok 
csak mérsékelten emelkedtek.

Az eltHőzsdén előfordult kötések: ma
gyar hítelrészv. 388.25—388.75 osztrák hítel
részv. 354.20—354.60 leszúrni toló bank részv.
252.----- 252.25 osrirák-magy. .ólamvasút
részv. 336.50—335.25 rimamurányi vasmű 
részv. 252.50—252.25 közúti vaspálya 
részvény 382.— 33S.—. villamos vasút 
részvény 285.50— 286.

Zárla tkor m arad t: magyar hitel
részvény 888 osztrák hitelrészvény 
354.10 oszt-magy áilamvasut részv 335.25 
leszámítoló bank részvény 252.25 jel-: 
záioghitclbank részvény 280.50 közúti vas
pálya részvény 3S3. városi villamos 
vasút részvény 286 forinton.

A déli tőzsdén, jegyeztek: magyar hi
telrészvény 338.35—3S&30, oszt. hitelrész- 
vény 354.50 —335.30. osztrák-magyar álam- 
vasut részvény 336•—335*25—. leszámito- 
Ióbank részvény 252.25—251-75 jelzáJoghitei- 
banic •részvény 280*50—280.25— ríj 
mamurányi vasraürészvény 252.50— 252.75 
közúti vaspálya, részvény 382.50.—383— 
városi villamosvasút részvény 288.50.— 
forinton.

Zárlatkor m aradi: magyar hitelrész- 
vén y 3S8,f>0 magyar aranyjáradék 122.20 
magyar koronajáradék 99,90, pesti ma- 
gyar kereskedelmi bank részvény 1435.— , 
oszt. hitelrész, 355 leszúrni tolóbank rész
vény 352.75—. jeizáloghüelbank részvény
280.50.— rimaiaurányi vasmű részvény 
252.75—. salgótarjáni kőszénbánya rész
vény 605—,—  déli vasút részvény 79,50 
városi villamos részvény 288.— —, kOzuti 
vaspálya részvény 383—  forinton.

H ga feom aüa íle t B e c s b e n .  A  tenge
rentúli alacsonyabb jegyzések csak futólag 
nyomták le az'árakat.

Jegyzések:
Búza tavaszra . . 11.92— 11.94 
Rozs tavaszra . . "8.87— 8.89
Tengeri máj— jun,-ra 5.74 -  5.76 
Zab tavaszra . . 6.81— 6.83

A is é c s i  é r i s k iő x s . i©  Becsben 
kedvezőbb hírekre és jobb pénz viszonyokra 
az irányzat megszilárdult.

Jegyzések: osztrák hitelrész vény 355.20,

sütni való csirke 80—90, tyuk 100— 
kappan!20—160, pulvka 250—350 kövér 
350-600, sovány kacsa 110— 140, kövér 
kacsa 160— 250 krajezár páronként. Tisztí
tott baromfi: csirke 45— 60, császár poulárd 
80—90, pulyka 1*20—*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— 130. fogoly 90— 1Q0, 
őzezomb 250—300, gerinez 400—600 
kr, egészben, szarvas 45— 100, vesepecse
nyéje 1.80, vaddisznó 50— 80 kr. kilója, fá- 
czáu 140—1.70 gyöngytyuk 80, erdei sza
lonka 160, császármadár 120, hófajd^ 130, 
vadkacsa 90 kr. drbja, fenyvesmadár 40, 
párja.

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

Különfélék: Tea vaj 120, főző vaj 90— 
100, tojás 5 drb 20 kr., Conservált tojás 6 
drb. 20 kr., teatoiás 22 drb, főzni való to
lás 30 drb. meszes tojás 35 drb 100
krajezár. *

Feless szerkesztő: Neszmély A rtúr.

Áldozatkészség. Gavallér (akinek pi
ros nyakkendője van): Nagysád tetszik 
önnek ez a piros nyakkendő ? Hölgy (pi
rulva): Oh, i en . Gavallér (leveszi a 
nyakkendőt és átnyujta): Tessék ! « « •

Gyermekekeet
tanulságaw és szórakoztató olvasmányul 

legalkalmasabb s legolcsóbb a

Kis Világ
képes gyermeklap. Megjelen minden szom
baton. E.őfizetési ára egy évre 8 forint 
negyedévre 75 kr. A  «M á g y a i*  Hírlap* 
előfizetői egv évre 2 forintért negyedévre 
50 krért kapják. Előfizetések V., Honvéd- 

utcza 4. szám alá küldendők.

S H
e ? M i? Közle

gény:' Nuzarénus vagyok és vallásom tiltja, 
hogy bármiféle vágószerszámhoz nyúljak. 
Hadnagy: ügy! Hát mi voltál c2Ívilkorod- 
ban? Közlegény: Késmüves.

„Az Évszak*
a legjobb divailap * 

szabás mintákkal, divat! 
képekkel, s z ép  ir o d a im  
részszel. Előfizetési ára egy 
évre 4 frí; */* évre 1 frt. 
A «M agyar H írlap* elő’  
fizetői kedvezményképpen

m E *évre 65 krért

H,emuiéit a timUMíudoooí. MAGVAK HlKLAf KIADÓ K-TAKSAÜAG ksrfereé gépem


