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Finméban nem lesz kép
viselőválasztás, mert Batt- 
hiány Tivadar gróf meg
tartja mandátumát.

Perczel sikerei.
Színházakról lfezen  szó s így  a 

belügym iniszterről is meg kell em

lékeznünk. Ez különben csak nálunk 

ilyen  természetes, mert másutt hiába 

keressük azt a visszás állapotot, 

hogy a belügyek vezető je  intézze 

egyszersm ind a színházak dolgait. 

Nem  egyszer szó vo lt  m ár e ferde- 

ségröl és valahányszor újra reá 

terelődik a beszéd, m indannyiszor 

kisebb vagy nagyobb botrány ennek 

az oka.

Most is ezért kell színházakról 

beszélnünk és kell a  belügyminisz

tert megdicsérnünk. A vva l a kapko

dással és fo lytonos próbálgatással, 

a  szünet nélkül való kísérletezések

kel, am elyekkel valahányszor szük

ség van reá, re form ot szeretnének 

megteremteni, nem is lehet mást 

elérni, csak azt, ami a belügymi

n iszter nr fövezérlete alatt álló 

színházak legújabb eseményei, defi- 

czit a nemzeti színháznál és teljes 

operaházi kosztümök hiánya az 

operaháznál.

H a ahhoz nem értő  embert állít 

a  hatalmas belügym iniszter va la

m ely színház élére, az előbb-utóbb, 

de inkább előbb megboszulja magát 

és az a harm inczezer forint deficzit, 

amennyi hiánynyal a nem zeti szín

ház ezidei költségvetése zárul, nem 

csak annyi ezer forinttal kevesebb 

bevételt jelen t, de jelen ti a nemzeti 

színháznak pusztulását is.

Ez az egyik esemény, mely a 

belügym iniszter a lá  rendelt müinté- 

zeteknél megtörtént; a  másik az, 

hogy sürgősen leltárt készítenek az 

operában, mert nem tudják, mi min

den féle hiányzik a ruhatárból? El 

sem hinné az ember, hogy olyan 

intézetben, m int a m agyar királyi 

operaház, amelynek a belügym i

niszter jóvo ltáb ó l igen tisztességesen 
fizetett hivatalnokai vannak, s 

amelynek ügyeit külön kormánybiztos 

ellenőrzi, nagy hiányokra jöjjenek 

reá, melyek végleges megállapítására 

külön vizsgálatot kell indítani. A 

vizsgálat szálai visszanyúlnak az 

operában a múlt hónapban történt 

lopásig és ha a rendőrség a to lvajt 

szerencsésen el nem csípi, akkor 

talán m ég sokáig nem tudja meg 

sem a koimánybiztos, sem a nagy

hatalmú belügyminiszter, hogy az 

oerában m ilyen a gazdálkodás.

sikerek ezek, n agy  sikerek

és m indezek Percze l Dezső belügy

m iniszter nevéhez fűződnek. Hozzája, 

aki a színművészet ügyeit is  csak 

olyan akta szerint elintézni való  

dolgoknak tartja, mint például a 

zzáj- és köröm fájás dolgait. A  bel

ügyminisztériumban nincs a színházi 

dolgok iránt semmi érzék; nincs 

nagyobb konczepczióju terv  s nincs 

gondosság a kivitelben. Csak arra 

ügyelnek, hogy egy-két embernek 

jusson jő  hivatal, zsíros állás, 

de természetesen nem kívánnak 

érette mást, csak föltétien engedel

mességet, a főintendás, a belügym i
n iszter részére.

A z  a rendszer, am ely lyel a  mi 

színházainkat igazgatják, már sok

szor rossznak bizonyult és a leg

újabb események csak újabb bizo

nyítékai annak, m it é r  a belügymi

nisztérium művészi érzéke. Nem  is 

lesz, m ert nem lehet ez másként 

mindaddig, m ig a színházak ügyeit 

ki nem veszik a belügyminisztérium 

hatásköréből és oda nem teszik, 

ahová valók: a  kultuszminisztéri
umba.

Budapest, november 23.
X  I  m iniszieretnö/c Becsben

B án ffy  Dezső báró m im.zl.Teúioküt, 
mint Becsből táviratozzék, a király ma 

hosszabb ideig tarló küUiti kihallga
táson  fogadta, m elyen a miniszterelnök 

a legutóbbi minisztertanács határozatait 

terjesztette elő. B ú n fjy  Dezső báró kü

lönben ma este visszatér Budapestre, 

csütörtökre pedig ismét felutazik Becsbe.

X  A  képviselőhöz  holnap déli 12 

Órakor tartandó M isa  el"re!áthalólag 

rövid lefolyása lesz. Inlerpelláczió ed

dig egy sincs bejelentve és könnyen 

lehetséges, hogy az esetleges inferpeüá- 

cziók nem is fognak m egléteim , mert a 

házszabályok értelmében a válaszadás, 

melynek tudomásul vétele felett hatá

rozni, tehát érdemben dönteni kell, 

formális ülésen, amilyen a holnapi is 
tesz, nincs megengedve.

Fiume és képviselője.
(As Esti Hírlap tudó*Írtjától.)

A  fiumeiek tüntető kedve egyre-másra 

keresi az alkalmas médiumokot.

A  magyar törvények ellen most már 

nem mernek tüntetni, mert télnek a ka

tonaságtól, melyet G aa^T ib o r dr. rekvi- 

rált, haragúkat és gyűlöletüket tehát 

B a tth y á n y  Tivadar gróf, a város or

szággyűlési képviselője ellen öntik ki.

Eleinte az Abbasso B a tth y á n y  kiál

tásoknál túl nem igen mentek, most 

azonban o ly  értelemben küldenek sür

gönyöket Budapestre, hogy B a tth y á n y  

gróf lemond és átadja a mandátumát 

M a y lü n d e r  volt podesztának.

A  hálátlanság vád ját elkerülendő 

mégsem tetszik ki egészen képviselőjük

nek szűrét a parlamentből, hanem

nagylelkűen felajánlják neki a mura
szombat* kerületet, melyet Szapáry 
László gróf fog maga után üresen 
hagyni

Szükségesnek tartottuk ebből a czél- 
ból magát Batthyány\ Tivadar grófot 
megkérdezni, aki ilyetén nyilatkozott:

—  Egyáltalán nincs szándékom
ban letenni a fiumei mandátumot, 
arról a levélről pedig, melyben ezt 
kilátásba helyeztem, semmiféle tudo
másom nincs.

— Kapott gróf ur, — kérdezte tudó
sítónk —  bizalmatlansági nyilatkozatot 
Fiúméból?

Kaptam néhány nap előtt egy 
anonim telegrammot, melyben felhívnak, 
hogy tegyem le a mandátumot és kap
tam egy aláirt sürgönyt, melyben figyel
meztetnek, hogy tüntetés készül elle
nem, annak elejét vehetném a lemon
dással. Én persze mindezekre nem 
reflektáltam, valamint azokat a felszó
lításokat is figyelmen kívül hagytam, 
melyek arra akartak bírni, hogy lépjek 
ki a szabadelvű párikörből. Ennek az 
óhajtásnak minden egyébtől eltekintve, 
már a lábra kapott irrodenlista tüntetések 
miatt sem tehettem eleget.

—  A  muraszombati mandátum-cseré
nek van valami alapja?

—  Semmi. Az egész kombináczió on
nan eredhetett, hogy a muraszombati 
kerület az általános választásoknál. 
Szapáry gróf ©lőtt nekem ajánlotta 
fel mandátumát, melyrejazonban fiumei 
jelölietésem miatt nem reflektálhattam.

Batthyány Tivadar gróf ezen kije
lentései után a derék fiumeieknek tün
tetéseik számára újabb, alkalmasabb 
czéltáblát kell majd keresniük.

A külföldről.
Athénből nagy botrányok élőszóié 

íujdogál. A  görög parlament szombati 

ülésén bizottságot nevezett, mely ku

tatni fogja, ki felelős a háborúért, mely 

intézkedéseket tettek é9 m ily módon 

fo lyt le. Tette pedig ezt a görög parla

ment úgyszólván annak a Delyannis- 

nak az indítványára, aki annak idején 

a miniszterelnöki palotája balkonjáról 

vakmerőén szembeszállóit egész Európá

val. Nyomban Delyannis után felszó- 

iált, Szmohnszky tábornok s miután 

előrebocsátotta, hogy a háborút kellő 

előkészületek híján im provizá lták , be

csületszavára kijelentette, hogy Legelső 
sorban maga György  király kívánja a 

háború okozóinak megbüntetését. 
Ebből a laikus is megítélheti, hogy az 

operelt-iirodalom mai sivár dekadencziá- 

jaban a világ összes librettistáinak éppen 

kapóra jött a görög parlament szombati ülé

se. Ennek a librettónak azonban úgy az 

előzményei, mint a következményei rend

kívül tragikusak a görög nemzetre. Ha 
G y ö rg y  király és D e ly a n n is  ur bű

nösöket keresnek, úgy igazán nem kell 

messze menniők. Európai fogalmak sze

rint minden monarkikus államban végső 

következés szerint a  legfőbb hadúron, 

a királyon fordul m eg: háború legyen-e 

vagy béke. S  már most ki akarta a hábo

rút? A  nagyhatalmak körülzároltik 

Krétát, az egész európai diplom ássá 

talpra állott, hogy György királyt v i s 

szatartsa ettől a végzetes lépéstől. De 

Európa szavát elfojtotta az athenei 

utczai politikusok üvöltése. Rájuk hall

gatott György király, hogy Görögország 

földjén mélyebb gyökeret verjen az Ő 

családfája. S íme oly m ély gyökeret 

vert, hogy Görögország kertjéből majd

nem kipusztitott minden egyéb gyümölcsöt* 

A  Hohenzollernek görögországi ágának 

népszerűsítéséért amennyi görögöt már 

eddig gyilkos fegyver és nyomorúság 

elpusztított, György király utódainak 
legalább is száz éven át kell érdemet 

érdemre balmozuiok, hogy ezt expiálják. 

Nem  kell hozzá sem bizottság, sem 

ankét, az európai közvélemény régen 

tisztában van te le , hogy a görög-tőrök 

hábora fobűnöse maga a gyenge görög 

király és az ő rossz tanácsadói.

Csúnya kudarezot vallott Á lba her

ezeg szerepében W eyler tábornok, a 

volt kubai spanyol hadvezér. A  kubai 

fölkelők jórészt az Ő rémuralmának 

köszönhetik, hogy velük van a müveit 

világ rokonszenve s hogy ügyük ma 

jobban áll, mint valaha. S  midőn ezt 
nagy sokára a spanyol kormány is be

látta s visszahívta a tábornokot: W ey ler 

boszut esküdött. Kéretlenül felajánlotta 

szolgálatait a karlistáknak. A  spanyol kor

mány ezért elfogatási parancsot adott ki 

ellene: le akarta tartóztatni a spanyol ha

táron. A  világ érdeklődéssel leste, mi fe j
lődik ebből a dologból. Nem lelt semmi. 

Weyler még jókor visszavonta nyilatko

zatait s behódolt a spanyol kormánynak. 

Azt az érdemet azonban nem lehet el

vitatni W ey ler tábornoktól, hogy ez idő 

szerint ő a világ legkegyetlenebb száj- 

hőse.

Az iskolai adó.
(Az E »tí H írlap  tudót Hójától.)

A  tervezett uj városi adók között 

szerepel az iskola i adó is.

A  tanácsnak pénzügyi s gazdasági 

ügyosztálya ezt az uj adónemet a többi 

közt a következőleg ajánlja:

A z  iskolai Sdő alapjában véve m eg
egyezik a községi pótadó természetével, 
mindazonáltal o ly  lényeges különbség
gé!, hogy a2 az adómentes házakra is 
kiterjed és hogy az 1808. évi X X X V III. 
t.-cz. 36. § a szerint azok, akik hitfe
lekezeti népiskolát tartanak lenn, csak 
annyiban köteíeztetnek a községi isko
lai adó fizetésére, amennyiben azon 
Összeg. am elylyel saját h itfelekézeti is
kolájuk fentartásához pénzben vagy 
terményekben járulnak, egyenes adóik 
5 százalékút nem meríti ki. A z  ntóbbi 
körülmény azonban lényeges változást 
nem okozna, egyrészről, mert a fővá
rosban a felekezeti híveknek közvetetlenül 
e czólra nyújtott szolgáltatásaiból nép
iskolák egyáltalán nem tartatnak fenn s 
a felekezeíek egyébként is a főváros 
részéről állandó segélyben részesülnek, 
de másrészről a vallás- és közoktatás- 
ügyi miniszter urnák e részben kiadott 
elvi jelentőségű rendelete értelmében 
az iskolai adó valamennyi felekezet 
tagjaira kivetendő s a teljes vagy rész
leges felmentés csak az egyesek által 
kimutatott konkrét adatok alapján ess-
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közölhető. A  budapesti felekezeti népis
kolák költségei a tandíjakból, a főváros 
segélyéből és az egyházi iskolai alap 
kamataiból tartatnak fenn. A z izraelita 
hitközség ugyan szed kultuszjárultkokat, 
de ezek az összes hitfelekezeti kiadások 
fedezésére szolgálnak. A  pesti ref. egy
ház tudomásunk szerint népiskolát nem 
tart fenn. A  róm. kath. felekezeti isko
lá k  kiadásai köztudomás saerint nem a 
hívek anyagi hozzájárulásából fedez
tetnek.

Ezek után a kérdést minden oldalról 
átgondolva, az adott viszonyok között a 
leghelyesebbnek tartanok az 5 száza
lékos iskolai adó behozatalát. A z  iskolai 
adó behozatala ajánlatosabb, m int az 
általános jövedelm i pótadónak községi 
pótadó alá vonása, mert: 

t .  nem kell hozzá törvénymódosítás s 
egyszerű közgyűlési határozattal kor
mányhatósági jóváhagyás mellett 1898. 
év i január 1-étől feltétlenül életbe lép
tethető;

2. m ig az ált. jövedelm i pótadó után 
kivetendő községi adópótíék összege az 
adóköteles házak adója, a földadó és a 
nyilvános számadásra kötelezett vá lla 
latok adója után 7 és fél százalék, a 
I1L és IV . o s z t kereseti adók légnagyobb 
része után 8 és háromnegyed százalékot 
tenne, az iskola adó minden adónem 
után 5 százalékot tenne ki s ennélfogva 
az adóköteles házakat viszonylag ke
vésbé terhelné:

3. az általános jövedelm i pótadó 
alapján kivetendő községi adópótlék az 
adóköteles házakat erősebben terhelné, 
mint az adómentes házakat, —  az is
kolai adó mind a két esetben egy
forma;

4. daczára annak, hogy az iskolai 
adó a legtöbb esetben aránylag kisebb 
mértékben emelné az egyes adózók 
községi adóterheit, mégis annak pénz
ügyi eredménye semmikép sem állana 
hátrább; az iskolai adóból elérhető évi 
bevétel ugyanis mintegy 740.000 írtra 
becsülhető.

A z iskolai adó igazságosabb és az 
adóköteles házakra nézve viszonylag 
kedvezőbb, mint a községi pótadó eme
lése, mert az adóköteles és adómentes 
házakat egyenlő arányban éri: a ház- 
bérkrajczárnál pedig előnyösebb, mert 
a házbérkrajczár első sorban egyolda
lú ig  a nyers bérhozadékot terheli, s 
mint már előbb kifejtettük, az adóáthá- 
ritás sikeréhez képest annak hatá a 
nagvon egyenlőtlen és problematikus.

Az 1868. év i X X X V III. t.-cz. 35. §-a 
ekképp rendelkezik:

»A  községi népiskolák terheit első 
rendben a község viseli, mely e czélra 
minden kebelbéli vagy hozzátartozó 
polgárra és biriokosra külön adót vet
het ki. Ez adó azonban az állami 
agóknak 5 százalékát nem haladhatj 
mog.«

Ha van község az országban, amely
nek iskolai kiadásai az iskolai adó 
behozatalát indokolják, úgy az első 
sorban a székesfőváros lehet. A  főváros 
évről-évre hatványozott mértékben adja 
példás áldozatkészségének tanujelét az 
oktatásügy terén.

A z 1898. évi költségelőirányzat terve

zete szerint az oktatásügyi kiadások már 
2.788.800 írttal szerepelnek.

Azonkívül uj iskolák és kisdedóvók 
létesítésére 1874-től 1896-ig kölcsön
pénzekből négy m illió forint használta
tott fel, az ötven m illió forintos kölcsön 
szükségleti kimutatásában pedig az 
iskolák és kisdedóvók bét és fél millió 
forinttal szerepelnek. A  községi iskola
épületek és azok telkei e2 idő szerint 
több mint 10 m illió forint értéket kép
viselnek.

A  közoktatási kiadások széditően gyors 
emelkedése s a nem gyümölcsöző be 
ruházásoknak, főleg az évről-évre szűk 
séges iskolai építkezéseknek kölcsönök 
bői való fedezése okozta első sorban 
pénzügyi helyzetünknek jelen kedvezőt
len alakulását. Ezen kell most sürgősen 
segíteni.

Tekintettel arra, hogy az iskolába 
járók számának év i szaporulata oly 
nagy, miszerint az ezen szaporulat 
elhelyezése czéljából évről-évre létesí
tendő uj népiskolák költsége hozzáve
tőleges számítással év i 600— 660,000

írtra tehető, m inél előbb gondoskodni 
ke ll arról, hogy ezen évrő l-évre tör
vényszerű következetességgel ismétlődő 
szükséglet költségei a folyó bevételekből 
nyerjenek fedezetet.

Réjane Budapesten.
/As JSáli H írlap  tudósítójától.)

Héjam  asszony, a franczia főváros egyik 
legünnepeltebb színésznője, aki ma este 
kezdi meg a Vígszínházban a Madame 
Sans-Génenel két estére terjedő vendég
szereplését, ma délben társulatával együtt 
Bukarestből a magyar fővárosba érkezett.

A  lapok hasábos tárczákban méltatják e 
vendégszereplés jelentőségét, de valamint 
Béjane asszony egyetlen kézmozdulattal, 
egy felig kiejtett szóval, szemének egyetlen 
pillantásával kötetes regényeknél is többet 
mond a hősnőjéről: úgy Réjane asszonyt 
is tán legközelebb az által hozzuk a ma
gyar közönség érzésvilágához, ha elmond
juk róla, hogy ő a franczia Blaháné. Ezt 
természetesen szó szerint venni nem sza
bad. Blaháné nem csupán bokorugró szok
nyát, ülaszinü fűzött derakat s hajában 
pántlikát, hanem magát a magyar nép lel
két viszi színpadra. Innen a neve »a  nem 
zet csalogánya.* Hasonlóképpen Réjane 
asszony is eddig utolérhetetlen képviselője 
annak a fenséges valaminek, amit úgy 
bivnak, hogy *esprit gaulois.* Ahol ő fellép, 
csakugyan világot jelentenek a deszkák: 
a franczia esprit világát.

Tudákosan szólva Rejane asszony leg
nagyobb érdeme az, hogy ő vívta és 
ő nyerte meg a realizmus csatáját 
színpadon. Ha nálunk valamely franczia 
darab előadásra kerül, legtöbbnyire azt ol
vassuk róla, hogy eredetiben rendkívül 
pikáns, a fordító sokat változtatott rajta, 
de még igy is elég »borsos.« Ez rendesen 
azt jelenti, hogy a legjellemzőbb részeket 
elhagyják, ami pedig megmarad, sokszor 
bizony trágárságnál nem egyéb. A z » esprit 
gaulois* éppen annak köszönheti világural
mát, hogy semmi befejezetlenséget szfínkaz- 
szerü talányokat meg nem tűr; egy je l
lemző vínásért, még ha frivol is, mindent 
megbocsát. Ezeknek a társadalmi darabok
nak ieghivatottabb tolmácsa Réjane asz- 
szony, aki játékával sokszor az írónál is 
messzebb megy, kimondja azt, amit az iró 
csak félig sejtett, de kifejezni nem tudott. 
A  szabados franczia szellemnek nyilvánítá
sait, amelytől annyit szenved a mi prü- 
déríánk, Réjane asszony előadásában el
fogadhatóvá teszi az ízlés bájos zománcra. 
Az esprik gaulois egész tartalma: ama 
gyújtó lelkesedés, maró gúny, a jellemzés 
utolérhetetlen ereje nálánál méltóbb kife
jezőre eddig nem talált.

Réjane asszonynak azonban Blahánéval 
még egy közös vonása is van: uálunk 
Blabánénak Írnak népszínműveket, a fran
czia írók Réjar.e asszonynak Írják drámái
kat — Réjane asszonyról. A  franczia pszi- 
kologikus Írók, akik közelről figyelik meg a 
lelkét ennek a csodás asszonynak, mindig 
uj és uj jellemző vonásokat fedeznek föl 
benne, amit a közönség nem ismer, de 
ami méltó arra, hogy megismerje. A szín
padi művésznőknek ez az egyedüli jutalma. 
Azt mondják, hálátlan a színművészet, 
csak a jelennek szól. De úgy látjuk, hogy 
a színpad kiemelkedő héroszai közöl min
dig egész irodalom keletkezik, amely lel
kűket késő korokra átörökíti. A  modern 
párisi nő, a Parisienne lelke, aki immár 
fejlődési fokozatában a demi mérgéig el
jutott, elevenen vibrál abban az asszony
ban, aki a vígszínház deszkáin a Madame 
Sans Géné szerepében ma este bemátat- 
kozik.

ság vezérei voltak. Szilágyi Dezsőnél, aki a 
joghallgatók segítő egyesületének első elnöke 
volt, megemlékeztek az egyesület legelső 
pártfogójáról, a boldogult Kőnek Sándorról, 
aki az egyesület alakulásakor a jogikar dé
kánja volt.

Kőnek, amilyen kitűnő statisztikus, ép 
olyan rossz szónok volt. A  száraz tudós 
annyira lelkesedett a segítő egyesület esz
méjéért, hogy szóvirágokat is használt az 
alakuló gyűlésen. Ma is emlegetik e beszé
dét. Szilágyi Dezső is megemlékezett erről, 
így szólt Kőnek;

:Ifju barátim! Ápolják e kisded magot, 
hogy abból terebélyes folyam váljék, amely
nek árnyékában szegény joghallgatók fog
nak sütkérezni.*

Budapest, nov. 22.

A diákasztalért buzgolkodö egyetemi pol
gárok most sorba járják a közélet ama 
érfiait, akik annak idején az egyetemi ifjú

A méreg áldozatai.
(Az Esti Hírlap tudósitójától,)

Egy m inden részletében titokzatos 

bűnügyi esemény történt az é jje l egy 

erszébetvárosi ház egyik  szegényes szo

bájában. A z  eset szereplői már nem 

adhatnak ielviágositást a dolog rejtélyes 

körülményeiről, mert kiterítve feküsznek 

a halottasházban.

Egy özvegy asszony megmérgezte 
magát és a vejét.

Hogy a tragikus eset véletlenségből 

történt-®, vagy  előre el volt-e határozva 
azt a leglelkiismeretesebb vizsgálat is 

aligha derítheti ki, annál kevésbbé lehet, 

azonban még most ítéletet mondani 

róla a rendőri nyomozás eddigi ada

taiból.

Aa az özvegy asszony Béres Imréné 

született Zsig ra i Katalin 45 éves ma

gánzónő volt, szerencsétlen ve je  pedig 

Brandl Bála 31 esztendős sütősegéd, 

B ran d l felesége rég óta betegeskedik, s 
állítólag e miatt volt kénytelen orvosi 

rendeletre vidékre menni. A  szomszédok 
ugyanazt beszélik, h o gya s  asszonynak 
egyéb okai is voltak az u rá t a tulaj
don édesanyjával együtt odahagyni, 
de ez csak puszta szóbeszéd, amelyet 

azonban az ilyen rejtélyes ügynél szin

tén számba kell venni.

B rand l az anyósához költözött, az 

özvegy asszonynak a Rottenbiller-utcza 

10. számú házban levő kicsiny laká

sába. Béresné megosztotta vele meg

takarított pénzecskéjét úgy, hogy a 

vőnek már hetek óta nem kellett dol

goznia és mégis gondtalanul élt.

És az lett a dolog szomorú vége, 

hogy mindaketten elpusztullak.

Az özvegy asszony az este tésztát 

főzött, ő  is evett belőle meg a veje is. 

Éjféltájban rosszul lettek. Nyöszörgé
sükre a házmester benyitott a szobába 

és asszonyt BrandUal együtt eszmé
letlen állapotban találta.

Orvost hívtak. A z  asszony magához 

tért Önkívületéből és megvallotta, hogy 
p o rt kevert a tésztába, am elyről m a
ga se tudta, hogy micsoda. Szóra- 

rakozotlságában észre se vette, hogy 

mit tesz és az egész dolgot véietlenség. 

nek tünteti föl.

Az a fehér p o r  arzenikum  volt, 
amelynek végzetes hatását sem az asz- 
szony, sem a ve je  nem kerülhette ki. 

Béresnél hajnalban, még mielőtt a men
tők a kórházba szállíthatták volna, 

megölte a patkányméreg, s ma dél
előtt Brandl is belehalt belső sérü
léseibe.

A rendőrség tehetetlenül áll a titok

zatos esettel szemben, mert az örökre 

elnémult áldozatok nanr fel

többé titkukat, bizonyosat pedig anél

kül aligha lehet ebben a rejtélyes eset
ben megállapítani.

Olcsó kották.
(A z Esti H írlap  tudósítójától.)

K ét intelligens külsejű fiatalembe* 

ült ma a vádlottak padján. A z  egyik 

lopás  bűntettével, a többi hatot o rr 
gazdaság  vétségeivel vádolja  a kir. 

ügyész. A  lopás G yurisch  Gyula 21 

éves kereskedősegédet terheli, az orr- 

gazdaság vádjával pedig W allent Má

tyás 34 éves prim-hegedüst, Hrabecz 
Henrik 31 éves kereskedősegédet, lakács  
Mór 18 éves kereskedősegédet, K elner 
Gyula, a sportkörökben jó l ismert baj

nokot és Nádasdy  Géza 20 éves orvos- 
tanhallgatót illeti a kir. ügyész.

A  törvényszék vádhatározata szerint 

G yurisch  Gyula, a Rózsavölgyi ezég se

gédje, alkalmaztatása ideje alatt főnö

keinek tudta és beleegyezése nélkül 

nagymennyiségű hangjegyeket idegenitett 

el, melyeket részben lakótársa Nádasdy 
Géza utján eladott* részben apró szíves

ség és ellenszolgáltatás mellett Vallent- 
Mátyásnak, kinél 392 frt értékű, Hrabeck 
Henriknek, kinél 60 frt értékű hangjegy 

találtatott, valamint a többi vádlottak

nak, akiknek birtokában szintén több

kevesebb hangjegy volt, szolgáltatott á t

G yurisch  a vizsgálat során beismerte, 
tettét és azt állította, hogy azt Nádasdy 
rábeszélésére követte el. A  többi vád

lottakról azt állítja, hogy azok részben 

pénzért, részben egyéb ellenszolgálatért 

vették tőle a lopott kottákat. A  vád

lottak mindezt tagadják, csak Vallent 
ismerte be tettét és vallotta a .vizsgáló
bíró előtt azt, hogy ő is rábeszélte Gyu- 

rischt a lopásra és a többiek is tudtak 

a kották lopott voltáról. Ez utóbbit 

Nádasdy is beismerte.

A  mai végtárgyaláson a Rózsavölgyi 
ezég beltagja, D u n k l Norbert Gyurisch 

ellenében visszavonta  panaszát és igy 

a törvényszék rá nézve a további eljá

rást megszüntette. A többire nézve a 

bűncselekmény közvádra volt üldözendő. 
A  kihallgatás alkalmával a vádlottak 

megmaradnak a vizsgálóbíró előtt tett 
vallomásaiknál, azok pedig, akik rész

ben beismerő' vallomást tettek, most 

jóhiszeműséggel védekeznek. A  tanuk —  

D unkl Norbert, Sziebreich  József és 

Kádár József detektív —  terhelőén 
vallanak.

D r. Mészáros T ivadar kir. alügyész 

fenlartolta a vádat az összes vádlottak

kal szemben, mig a védők a jóhiszemű

ség alapján felmentést kértek.

A  bíróság, a melyek Czárán  István 

táblai biró volt az elnöke, hosszas ta

nácskozás uián az összes vádlottakat 

tulajdon elleni kihágás vétségében mon
dotta vétkesnek és ezért Wallentet 50 

frt, Hrabcczet 20 frt, lakácsot 10 frt, 

Keluert 20 frt, és Náda&dyt 10 forint 
pénzbirságra Ítélte.

Valamennyi vádlott felebbezett.

T Á V I R A T O K
É S  T E L E F O N  J E L E N T É S E K .

A királyné utazása
Becs, nov. 23. (A z  E  d i H írla p  táv 

irata.) A  királyné ma csekély kísérettel 

a nyugati pályaudvarból expressvonattal 
Biarritzba  utazik. Onnan Cap Sl. 
M artivbe  fog menni téli tartózkodásra 

ahol februárban királyunk is meg fogja 

őt látogatni. Hir szerint Ferencz F é r - 

d in á vd  főherczeg is Cap Sl. M a riin • 
be*i kiírja a lelet tölteni.
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Vilmos c sá szá r és Dreyfus.
P a r is , novem ber 23. (A z  E sti H irla p  

ávirata.) A  Figaróban G anneron  
generális k ijelenti, hogy azt nem 
hiszi, hogy C as im ié r-P ré ie r  le 

mondása összefüggésben lenne a 

D reyfns-esettel, vagy hogy Vilm os  
leve le t intézett volna f-a köztársaság 
elnökéhez, mert valószínűtlen, hogy eb

ben az esetben, Tia a német császár 

becsületszavával tanúskodik Dreyfus ár

tatlansága mellett, C a s im iér-Périer 
D reyfus  elitélését megengedte volna.

A  F ig a ro  b e rlin i tudósítója közli, 

hogy ott általános az a hit, hogy a 

franczia hadseregben nincsenek spionok 

és árulók, hanem hogy az á llító lag el
fogott levelek nem  egyebek puszta ha

misítványoknál, m elyeket azért készítet

tek, hogy a franczia kormánytól pénzt 

kapjanak értük.
Pá ids, november 23. 

A «F igaro>  jelen ti, hogy a Scheurer- 
K es in er  szenátor birtokában lévő  ira

tok szerint a Dreyfus ügyben W alsin- 

Esterházy grófon kívül más tiszt n incs  
bekeverve.

Az osztrák delegáczió.
Becs, nov. 23. (A z  E sti H ír la p  

telefonjelentése.) A z  osztrák delegáczió 
budget-bizottsága ma délelőtti ülésén 

tárgyalta a külügyminiszter expozéját. 
A z  első szónok Strass  dr, volt, aki 

pártja nevében üdvözölte Goluchowski 
külügyminisztert. Teljesen helyesli a 
külügyminiszter politikáját és pártja 

nevében m egszavazza a külügyi költ- 

égvetést. A  további szónokok Scheicher 
dr., K a iser , Grosz  dr., L u p u l  és K ra - 
m arz. Dumba  előadó után Goluchotvski 
gró f külügyminiszter beszélt. Nehány 

bevezetőszó után utalt a m agyar dele

gáczió külügyi bizottságában tartott ex

pozéjára.

Az osztrák nyelvkérdés.
Béct, nov. 23. (A z  Esti H ir la p  te 

lefonjelentése.) A  D ipau li-té le  nyelv

javaslattal manövrirozásnak a tegnapi 

nappal vége szakadt. A  jobboldal par

lamenti bizottsága D ip a u li egy szava
zatával szemben elhatározta, hogy a ja 

vaslattal nem foglalkozik, hanem egész 

tevékenységét a p ro v izó r iu m ró l szóló 
törvényjavaslat második olvasásának 

szenteli. A  miniszteri vádakat vissza
vonják. A  párhuzamos nappali ülések 
a nyelvkérdéseket fogják tárgyalni. 

Ezzel újra heves jeleneteknek és viha

roknak néz e lé je  az osztrák parlament.

Német csapatok Kancában.
H őin, nov. 23. (A z  EsH H ir la p  

távirata.) A  >Kölnische Z e itu n g « ka- 
neaí jelentése szerint az ottani főpa

rancsnokságot arról értesítették, hogy 

egy német pánczéloshajó az onnét e l

távozott német csapatok helyébe uj 

csapatot v isz Kaneába.

A spanyol zavarok.
M a d rid , nov. 23. (A z  E sti H irla p  

távirata.) A  tegnapi minisztertanácsban 
Correa  hadügyminiszter jelentést tett 
W eyler tábornok beszédéről. W eyler, 
eltekintve a havannai újság által közzé 
tett beszédtől, azt a tanácsot adta, hogy 
a korm ány elhatározásai tiszteletben 
tartandók. A  minisztertanács jóváhagyta 
a tervezeteket a kubai és portorikói 
autonómia tekintetében, a vámautonomia 
kérdésében azonban csak holnap fog 
határozni, hogy a kataloniai delegátu
soknak lehetővé tegyék, hogy ellenér
veiket Sagasta miniszterelnökhöz jut
tathassák. A  regens-királyné szerdán 
fogja  aláírni a rendeletet, m elylyel a 
ba rcze lo n a i ostromállapotot megszün
tetik.

Görög politika.
A th én , nov. 23 (A z  E sti H ir la p  táv

irata.) A  képviselőház határozata élénk 

megbeszélés tárgya. Holnapra várják a 

király elhatározását. A rró l biztosítanak, 

hogy a minisztérium mindenek előtt 
m inden eszközt meg akar próbá ln i, 
m ielőtt a  képviselőházat feloszlatná.
A különböző parlamenti pártok vezetői 

beszélgetés közben amaz aggodalmak

nak adtak kifejezést, hogy a jelenlegi 

kamara semmit nem tud létrehozni. 

R a lli  azt mondja, hogy a jelenlegi vi

ták haszontalan tereferék.

A szibériai vasút.
Lon d on , nov. 23. (A z  E sti H ir la p  

távirata.) A  « T im es* je len ti W ladiwosz- 

tokból, hogy a szibériai vasút felmérési 

munkálatait e l kellett halasztani. A  
Tsita és Nersinak közt elkészült munká

latokat Transbaikáliában óriási árvizek  
pusztították eh A z  elrombolt müvek 

helyreállítása két évet vesz igénybe. A  

vasút befejezése hat év  előtt lehe

tetlen.

ESTI HÍREK.
Az áruló zsineg.

— Az Esti Hirlap tudósitójától. —

A  budai iv-utcza 14. számú házban 
szombaton reggel halva találtak egy öreg 
asszonyt, P e it l  Karolina 60 esztendős 
ygári munkásnőt. Egy tejet hordó leány 
nyitott be hozzá és ijedten újságolta 
egy szomszédasszonynak, hogy a »Frau  
Karola< nagyon sárgán és nagyon 
mozdulatlanul fekszik az ágyában.

A  házbeliek először a közeli Attila- 
utczában lakó Szőke dr.-t bivták a 
mereven fekvő asszonyhoz s mivel ez 
mindjárt látta, hogy nem segíthet rajta 
H a ffe r  A d o lf dr. kerületi tiszti orvo
séit küldöttek, aki szintén csak felüle
tesen pillantott oda a halottas ágyra és 
m inden előzetes vizsgálat nélkül 
hirte len halált á llap íto tt meg.

A tiszti orvos jelentése alapján a ke
rületi kapitányság elrendelte a holttest 
ilyen esetekben szokásos rendőri bon- 
czolását és Peti Inét a morgueba vittete.

A  bonczoiá* alkalmával azonban 
meglepő dolog került ki. A z öreg asz- 
szony nyakán egy két arasznyi hosszú 
hurokra kötött zsineget találtak, amely 
alatt Pe itln é  nyaka egészen szederjes 
volt.

Nyilvánvaló tehát, hogy Peitln é nem 
hirte len , hanem erőszakos halál áldó 
zaia. Minden körülmény arra vall, hogy 
a szerencsétlen öreg asszonyt meg
gyilkolták , bár az sincs egészen ki
zárva, hogy ö maga pusztította el ma
gát. Értéktárgyakat ugyan nem találtak 
nála, de a szoba rendben volt, az asz
talon egy vasárnapra vásárolt kappan 
állt készen, már pedig ha az ember 
öngyilkossá akar lenni, nem gondosko
dik a holnapról.

A  rendőrség legügyesebb detektivjeit 
mozgósította a titok földerítésére.

V á ro s i ü gy ek ,
— E g y  városatya. Nem  Abderiban 

örtónt, nem is valahol Szjenícsákon, 

Horvátországban, hanem Budapest szé
kes fővárosban. A  város pénzügyi bi
zottságában a költségvetés tárgyalása

kor M edre i Zsigmond bizottsági tag 

gyorsírói feljegyzés szerint szószerint 
a következőket mondotta: » A  legnagyobb 

szigorúsággal járjunk el minden o ly dolog
ban, am elyek lehetnek országos ügyek, 

de a fővárost közvetlenül nem érdek

lik. Ne hallgassunk többé ily  je l  sza
vakra: K u lta ra , hum an izm us , pet- 
rio tizm n s , pietás stb.

—  A  községi választások. A  teréz
városi demokrata párt s az erzsébet
városi reform párt fclebbezést adtak 
be a bíráló választmányhoz az igazoló 
választmánynak tegnapi ismeretes hatá
rozata ellen. Váizsonyi Vilmos dr. ve
zetése alatt küldőttségiieg is Danasz-

kodtak M árkus  József főpolgármesternél, 
aki a bíráló választmányt holnap d. e. 
l . - : e  hívta egybe.

— F ra n k fu r t ia k  Budapesten* 
F ra n k fu rt városának két tanácsnoka 

időzik most Budapesten, a villamos 
vasutak tanulmányozására. Frankfurt 

városa elhatározta a lovasul átalakítását 

villamos üzemre. Olcsó építkezés és 

jobb jövedelmezőség kedvéért felső ve

zetékkel építik a villamos vasutat A  két 

frankfurti tanácsos Hűvös Józsefnek a 
városi villamos vasút vezérigazgatójá

nak vezetése mellett ma délben tisztel

gett Halmos polgármesternél.

— A  huspénztár. A huspáeztárra vo
natkozó üzemszabályzat megállapítása czél- 
jából összehívott vegyes bizottság, amely
ben a Magyar Leszámítoló és Pénzváltó 
Bank képviselői is resztvettek, s ma dél
előtt letárgyalta a szabályzat tervezetét, 
amely aztán, ha a szakbizottságokon át
ment, a közgyűlés elé kerül.

— A B á r  o ly  kaszárnya á ta la k í
tása ügyében egy bizottság ma délelőtt 
helyszíni szemlét tartott Heuffel Adolf köz- 
épitési igazgató vezetése alatt. A  bizott
ság tagjai voltak: Kauser János, Freund 
Vilmos, Pártos Gyula, Quittner Zsigmond, 
Hegedűs Ármin és Szezerbovszky Szaniszl '.
A  bizottság tüzetesen szemügyre vette a 
fölhasználás alá kerülő részt, megállapította 
a szükséges átalakításokat és azok költsé
geit. Az átalakítási munkálatok mintegy 
150—130 ezer forintba kerülnek, minda - 
által nem kaphatnak kellő világos hivatalos 
helyiségeket. A  megállapodásokat jegyző
könyvbe foglalták és a nagybizottság elé 
terjesztik.

— V j építkezések. A  magánépitési
bizottság iegujai bán a következő építő 
engedélyek beadását javasolta: Kopf
Dávidnak, V II. kér. Damjanich-u. 4275. 
hr. sz. háromeletes házra. —  Özv. Kan- 
derer Józsefnének, Iíí. kér. béesi-ut 
4454. hr. sz. egyemeletes házra. —  
Khugler Adolfodnak, III. kér. Remete
hegy 2088. hr. sz. földszintes házra. — 
Sárközy Jánosnak, III. kér. Remetehegy 
2088. hr. sz. földszintes házra. —  Witt- 
mann Antalnak, III. kér. Táborhegy 
2295. hr. sz. földszintes házra. —  Vra- 
bera Mátyásnak, VI. kér. fóthi-ut 1578. 
hr. sz. földszintes házra. —  Fehérvárj 
Istvánnak, X. kér. Rezső-tér 8631. hr. 
sz. földszintes házra.

— Árverések a fővárosban. Beer 
Vilmos 2823 frt ing. V ili. Röck Sziiárd-u. 
11. nov. 24. — Ifj. Medana József 2000 
frt. ing. X. Roraan-u. 10. nov. 24. — Hirscb 
Emil 546 frt ing. VII. Dembinszky-u. 36. 
nov. 24. —  Buhl Mária báróné 3195 frt 
VI. Csengery-u. 84, decz. /. Dunner 
Jakab 13.000 frt köv. V. Alkoímánv-u. 22. 
nov. 26. — Andor András 511 frt Ing. 
IX. Rariolder-u. 9. nov. 24. — Temesvár? 
Lipót 498 frt ing. XI. Szondy-u. 23. nov. 
24. — Stciner Ignácz 428 frt ing. VII. Do- 
hány-u. 20. nov. 25.

T ö rv é n y  előtt.
—  A  h a jó h íd  áldozata. Élénk em

lékezetben lesz még Agorasztó Szilárd 

dr., fővárosi tekintélyes ügyvéd múlt 

évben bekövetkezett szomorú halála. a z 
ügyvéd családjával kirándulást tett a 
Margitszigetre, a honnan a Dunagőzba- 
józásitársaság » Hableány* nevüjhajújával 

este 8 órakor tért vissza. A  hajó az 

Eskü-téren kötött ki. A  tolongás nagy 

volt és igy történt, hogy a korlát nélküli 

keskeny hídról, a már aggkorban levő 
ügyvéd leszorult és a hajó és a kikötő 
ponton közé zuhant. Holttestét még ma 

sem találták meg. A  büntető törvényszék 

megindította a vizsgálatot. De mert 

büntetendő cselekmény fenforgásái 

nem látta, az eljárást minden irányban 
megszüntette. A  kir. ítélőtábla azonban 

ezt a határozatot feloldotta és uj vizs

gálatot rendelt el nevezetesen abban 

az irányban, nem terheli-e a dunagőz- 
hajózási társaságot vétkes gondatlan
ság. A  határozat folytán a budapesti 

büntető törvényszék egy vizsgáló bí
rája Zelenka Lalos dr. tegnap helyi 

szemlét tartott a Dunán. Befülötték u 

» Hableányt*, és többször kikötöttek 

vele a szerencsétlenség színhelyén. A

szemlén szakértők is részt vetlek és 

most az ő vallomásuktól függ, folytatni 

fogja-e a bíróság a társaság ellen a to

vábbi eljárást.
—  Szerelm i drám a. Jancsik  Á gos

ton, 20 éves géplakatos egy éven át 

közös háztartásban élt Bucsek Irma 

cselédleánynyal. A  leány azonban csak

hamar onni kezdte a viszonyt és egy 

szép napon elhagyta Jancsikot. Ez 
annyira elkeserítette a legényt, hogy 

hosszú levelet irt a leánynak, a mely

ben azzal fenyegette, hogy ne merjen 

kimozdulni az utezára, mert ott, ahol 

eléri, lelövi. Aztán pedig saját magát 
fogja kivégezni. Fenyegetéseit egy részben 

be is váltotta. Mikor ugyanis a leányt 

anyjával sétálni látta, rárontott és egy 

zsebkéssel több helyen megszurta a 

leányt. A  sebek igen könnyű természe
tűek voltak és 7 napon belül meggyó

gyultak. A  mai tárgyaláson a legény 

tagadta az Ölési szándékot, az orvos

szakértő pedig azt vallotta, hogy a kés 

ölesre nem alkalmas. Ennek ellenére a 

bíróság (Sárkány  József elnöklete alatt) 

szándékos emberölés kísérletét látta 

fenforogni és ezért Jancsikot három  
évi börtönre  ítélte. A  felek felebbeztek.

K ü lö n fé lék .
—  Udvari ebédek A delegácziók 

észle letére rendeztetni szokott nagy 

udvari ebédek a jövő  héten csütörtökön, 

deczem ber 2-ikán és szomhaton, de- 

czember 4-ikén lesznek a bécsi Hof- 

burgban.

— A  dán trónörökös Becsben. A
dán trónörökös, a cumberlandí herczeg 

és neje ma délben elutaznak innen. A  

dán trónörökös Becsbe megy, a eumber- 

jandi herczeg és családja pedig Regens- 

gurga, Thurn -Taxis  herczeg megláto- 

hatására.

— Egy 'embernek négy gondnok.
Egy községi jegyző — mint Orosházáról 
írják — a vármegye árvaszékéhez azzal a 
kéréssel fordult a héten, hogy egyik köz* 
ségbeli lakosnak, ki gondnokság alá he
lyeztetett, az árvaszék az egész községi 
elöljáróságot nevezze ki gondnoknak, mert 
az illető olyan konok természetű, hogy egy 
gondnok nem fog vele bírni. Az árvaszék 
illő derültséggel fogadta az előterjesztést, a 
konok természetű embernek mindazonáltal 
mégis csak egy gondnokot nevezett ki.

— Uj köszönésmód N.-Becskere
ken. A  lo ro n tá li Közlöny  a követke

zőket írja: Nem hiába, hogy a megye 
központja Becskerek, de a társadalmi 

szokások reformálásában Í3 vezérszerpet 
játszik. A z  otlaní férfikörökben ugyanis 

valaki felvette azt az eszmét, hogy téli 
időben a szokásos köszönéseknél a 
kalap levevést hagyják el, egészségi 

szempontból. A z eszmének széles körben 
támogatói akadtak, s felhívást is  intéz

tek a hölgyekhez, hogy ezen moz
galomhoz csatlakozzanak. A  felhíváshoz 

m ellékelve volt egy nyilatkozat is, mely
ben az illető hölgy kijelenti, hogy nem  
veszi rossz néven, ha előtte nem  
emelnek kalapot. Felmerült az az eszme, 

hogy fiatalabb nőkkel szemben úgy fe 

jezik  ki az üdvözlést, hogy szivökre te

szik a kezüket; idősebbeknek pedig 
szalutálni fognak. Ez a terv azonban 

elesett, tekintettel arra, hogy a nők 

életkorát igen nehéz.

—  A  pofon. A bölcsek régen megállapí

tották, hogy a kellő időben alkalmazott 
pofon sokkal többet ér, mint a legszebb 
körmondatokkal ékes, a leginkább meg
győző érvekkel gazdag szónoklat. A költő 
is megmondotta: hol nem győzsz okkal, 
bátran vágj közbe botokkal és nagyon
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valószínű, hogy a költő pofont gondolt, 
[mikor botot mondott. Mi tehát az aláb
biakban egy kellő időben alkalmazott po
fonról akarunk megemlékezni a  tanulni 
mindig kész ifjúság okulására. A  minap 
éjjel a dohány-utcza csendjét verte fel 
az említett pofon csattanása. Egy új
ságíró adta és egy bankbivatalnok 
köszönettel fel rétté. Csak éppen szám
lát nem állított ki róla. Az ujgágiró 
ugyanis feleségével, sógornőjével és — 
horreudum dictu — anyósával ment végig 
a  sötét dohány-utezán, amikor az egyik 
éjjeli kávéház ajtajánál, amelyen kiszűrő
dött az utczára a villamos lámpa fénye, 
eléjök toppant a bankhivatalnok. Jól öltözött 
úriember volt. Fején czilinder, lábán lakk- 
czipő az elmaradhatatlan kamáslival, 
fehér gallérjára, mely kivilágított a téli- 
kabát sötét prémjéből, vörös nyakkendő 
•irnuit és bajusza a legutolsó divat szerint 
fölfelé volt kunkoritva és Szétfésülve. Nem 
vette észre, hogy az elUlbaladó sógornő és 
anyós után még egy pár jön s a pár egyik 
fele férfi. Látván elöl a két magánosán ha
ladó hölgyet, felébredt a bankhivatalnok 
bán az aszfaltbetyár. Egyet püdrött a- 
bajuszán és azzal a szemtelen arczkifeje- 
xéssel, mely különös ismertetőjele a mi, 
sajnos, nagyon elszaporodott aszfalt
betyárjainknak, fixirozta a hölgyeket. Ebben 
a  pillanatban elcsattant a már többször 
említett pofon, a baukhivatalnok fényes 
ezilindere messzire elgurult, de egy szó 
sem hallatszott. Nem beszélt sem az újság
író, sem a bankbivatalnok. Úgy ment 
minden, mint a karikacsapás. A  bankhiva- 
talnok gyorsan felvette a czilinóért és sietve 
eltávozott. Természetesen köszönés -léikül 
és a  dohány-utexában nemsokára ismét a 
régi csend volt.

—  F u r fa n g o s  k an ász . Ugod község 
kanásza furfangos módón akart pénzhez 
jutni. Ugyanis a nyáron, amikor a sertés
vész uralgott Ugodon, 5—6 gazdának a 
sertéseit ellopta, azokat magához haza- 
•hajtolta és más elhullott sertéseket mutatott 
be az illetőknek azzal, hogy sertéseik a vész
ijén elpusztultak. Azonban, hogy a sertéseken 
immár túladni nem tudott és a károsultak 
ás kezdtek pubatolódzni sertéseik után, ne- 
ihogy kitudódjék lopása, a lopott sertése
ket az erdőbe a iálka közé kihajtotta és 
ott bojtárja segélyével azokat összeíogdosta, 
®rineggel megkötözte és bottal s kövekkel 
agyonverte, a hullákat pedig az erdei va 
dak martalékául otthagyta. Turpissága 
most derült ki és az ugotíi csendőrség fel
jelentette.

SZÍNHÁZAK.
Mai színházi m ű s o r o k  s

A  Nem zeti színházban  ma Elektra, 
Sophokles szomorujátéka kerül színre A 
főszerepeket Jászai Mari. S-acsvay és M i
hály fi adják. Kezdete 7 órakor.

A z  operaházban Zichy Géza gróf 
Alúr czimü operettjét adják. A  főszerepek
ben Perotti, Ney, Vasqucz grófné, Hilger- 
tnann Laura és M. Rottcr Gizella játsza
nak. Kezdete 7 órakor.

A  Népszínházban  ma először kerül 
színre A kukták isasszo ny, Márkus József 
és Szabados Béla bohózata. A  főszerepeket 
Z. Bárdi Gabi, Náday Ilonka, M. Csata i 
Zsófi, Gazsi Mariska, Németh, Szirmait 
és Kassai adják. Kezdete 7 órakor.

A  V igszínházban  ma Béjane asszony 
társulatának vendégszereplésével Sár dón 
drámáját a Madame Saus-Géne-i adják. 
Catherine — Mme Rcjane. Kezdete fél 8 
órakor.

A  M a g y a r színházban ÍSidney 
Jones operettje, A gésák. Mimosa — D. 
Vidd Gizella. Kezdete 7 órakor,

•  A z  u n a tk o zó  k ir á ly .  A spanyol 
színinüirodalmát eddig nálunk csak Cál- 
dér au és Echegaray drámái, me j  az » Ör
dög pilu lái«  czimü látványosság képvisel
ték. Legközelebb valóságos színházi külön
legességben, egy spanyol operettben is les* 
részünk. Porzsolt Kálmán, a  népszínház 
igazgatója ugyanis elő akarja adatni az 
» Unatkozó király* czimü operettet, ame
lyet mostanában a spanyol színpadokon 
nagy és állandó sikerrel játszanak. A  darab 
zenéjéről azt mondják, hogy vetélkedik a 
modern operettek bármelyikének muzsiká
jával és annyira sajátszerü, hogy már ez is 
biztosítja sikerét.

* A  m e g fe je lt  T r i lb y .  Svengali ur
azok közé a földi halandók közé tartozik, 
akik nem dicsekedhetnek a lágyszívű kö
zönség rokonszenvével. Legalább az utóbbi 
félév színházi statisztikája azt bizonyítja, 
hogy a Trilbyt látott baküsek 90 százaléka 
a kis Billynek fogadott örök hűséget, mig 
Taffy és Sandy kénytelenek voltak a ma
radékon megosztozni. Ez a kedvezőtlen 
eredmény csak növelte Svengali gyűlöletét 
a három ánglius ellen. És Svengali bosxut 
forralt, a boszu pedig nem késett, amint 
azt a következő történetke példázza. Ko
lozsváron történt. A  Királyhágón túli nem
zeti színművészet a Trilby első felvonásá
nak a végjelenetében mindig falrengető di
adalokat aratott s a boldog szereplők ezt a 
felvonásvéget tekintették dicsőségük egyik 
bejárójának. Küry Klári minapi Kolozsvári 
vendégszereplése alkalmával is lázas izga
tottsággal várták az ánglusok a végszót, 
mialatt a Kiváncsi E. Kovács Gyula— Sven
gali szegény Küry szemüregein át az agyába 
nézeget. De a végszó esak nem jő. A  sú
gónak megfagy a vére: Svengali félrebe
szél. A  színészek és rendezők ijedten néz
nek egymásra a színfalak megett, a közön
ség olyan hangulatban van, mintha vihar 
készülne a levegőben. És szegény Trilby 
0 ‘Ferral borzongva hallgatja végig E. Ko- 
vdes Gyula tizenkét lapra terjedő nagy 
monológ betétjét. Az ánglusok a kiállót i 
izgalmaktól remegve játszszák végiga felvo
nást, s midőn a függöny legördült a boldog 
pár mögött, Svengali diadal ittas ördögi mo- 
solylyal vonul vissza az öltözőbe.

*  P é c s i  s z ín észe t. Nagy színházi él
vezetekben lesz része e héten a pécsi 
közönségnek. A  hét közepén három estén 
át Saivini fog iellépni legjobb szerepeiben, 
szombaton pedig Faustot adják Odri Le
hellel, Mephisto szerepében. Margitot a 
társulat kedveit primadonnája, Leopold 
Fvancxiska asszony adja.

A  k u lis s z á k  m ö g ü l.

A  népszínházban tegnap a Szókimondó 
asszonyság-ot elevenítették föL A  néző 
közönsége a kipróbált darabb tegnap is 
hatott, de jóval^erősebb hatása volt a szín
padi folyosókon, a hol csak a szereplők és 
a benfentesek akadtak össze.

A  színmű az empire korszakában játszik 
és a kor egyik rajza a ruha, a mely a nép
színházban nem mindig stilszerü, nem min
dig uj, de mindig kivágoU.

Az empire ruha ezenfelül fűző nélkül van 
forgalomban. A  fűző a termetet disziti és 
emeli, de még is úgy ékesíti legjobban, ha 
nincs. Az ilyen módon kiékesitett ter
metek általános feltűnést és tetszést arattak 
a folyosókhoz közel álló körökben.

Azonnal mozgalom indult meg, a mely a 
Szókimondó asszonyt a színház legjobb 
darabjának kiáltotta ki és élénk akcziót 
fejtett ki, hogy az igazgató gyakrabban is 
színre hozza.

Vájjon meg lesz-e, a jövő  titka, de bi
zonyos, hogy a folyosó erősen forszírozza 
azt a darabol, melyen egy 
másik darabot: a ruha
darabot le kell venni a 
műsorról.

S p o r t .

§ K is b é r i  a p a lo v a k . A  kisbéri állami 
ménes két uj apalóval szaporodott és pedig 
Guerrier és Véppel, mely utóbbi ma egye
düli képviselője a ménesben Craig-M tüar
vérnek. Hiányzik ellenben a listából Gaga, 
melyet a ménes Batthyányi gróftól csak 3 
esztendőre bérelt. A  legnagyobb fedezési 
díj Bonavistdé, belföldi kanczáért 500, 
külföldiért 800 forint, ami a legnagyobb 
fedezési dij, amit nálunk valaha fizettek. 
A  jeles mén fedezési listája mindazonáltal 
már most is csaknem tele.

§ D rá g a  c s ik ók . Mr. Obeille bires 
lovának Callsstratcnck első évjárata a jövő 
versenyszezonban jelenik meg a pályán. 
Callistrate tudvalevőleg a (ranezia tenyész
tés egyik legjobb produktuma, mely többek 
közt :i 100.00*1 frkos > Prixds Conscil Mu- 
nicipaiW 13'megnyerte első klasszisu angol 
teli vérek ellen, úgy hogy most a franczia 
istáHóHsUjdouoaok csikóiért, melyekről 
csodás hírek szivárognak ki a ménesből 
mesés összegeket »gér >ek. Igv legutóbb a 
je le i apaló egyik ivad 'káért 7C,000 frankot 
Ígértek. Mr. Abeífie azonban visszautasí
totta a* ajánlatot. E h.rt azért tartjuk 
érdemesnek megemlíteni, mert Caliisírateot

annak idején a magyar kormány is meg 
akarta venni, a megvásárlására kiküldött 
Fadl Allah ezredes azonban az állatot hi
básnak és Kisbér számára alkalmatlannak 
találta.

§  G ilo h r is t  ez Egyedi-Schossberger
istálló volt zsokéja a jövő évre Kiasky 
Zdenko grófhoz szerződött.

§  A  D a rb y  C ap . Az 1200 font ster
linggel díjazott Derby-Cup-ot Mr. Fairie 8 
éves Eagerje nyerte meg Melange és Belle- 
vin ellen. A  Derby-Cupban most két esz
tendeje tudvalevőleg Tokió is részt vett, de 
utolsó lett.

K Ö ZGAZDASÁG .
Jelentések a tőzsdékről.
A  g a b o n a u z le t  B u dapesten . Amerika 

magasabb jegyzései nem igen fokozták 
a malmok vásárlókedvét, a forgalom 
galom korlátoltan alakult. Élkelt 10.0U0 q 
búza változatlan árakon.

A  következő buzafajok kerültek forga
lomba:
Bánsági 1500 mm. 74-5 kg 1225 frton

» 1100 > 75 » 1265 >
Tolnai 1000 % 76 » 12*57‘A »
Kalocsai 1200 > 76-5 > 13’ — »
íehérm. 1200 » 753 » 12*90 »

» 400 » 77 > 13-— «
> 700 » 77 » 1 *15 »
* 200 » 78-2 > 13*- »
» 100 * 77 * 13 — »

Pest vidéki 400 » 76 > 1260 »
» 100 » 76 > 12*65 »

Ti 6za vidéki 200 » 75 > 12*55 *
» 100 » 76 » 12.75 »

Egyéb gabonanemüekben a forgalom 
korlátolt, az árak nem változtak. Rozsot
8.59—8.60, tengerit 5.----- 5.15 és zabot
6.25—6.55 forinton vásároltak.

A határidöpiaczon a hangulat valami
vel nyugodtabb, az árak hanyatlottak.

Kötöttek:
Búza tavaszra . • 12.10— 12.60 
Rozs tavaszra . . 8.82— 8.80
Tengeri máj.—jun.-ra 5.58— 5.55 
Zab tavaszra . . 6.52— 6.50

A déli tőzsde zárlatj  egy zései:
Búza tavaszra . . 12.04— 12.06 
Rozs tavaszra . . 8.79—  8.81 
Tengeri máj.—jun.-ra 5.54— 5.56 
Zab tavaszra . . 6.50— 6.51

A  budapesti értéktőzsde. Min
den ösztönzés híján a hangulat nyugodt 
volt, a nemzetközi vezető értékek korlátolt 
forgalomban változatlan árfolyamokon sze
repeltek.

A z előtozsdén előfordult kötések: ma
gyar hitelrészv. 387.75—387.50 osztrák hitel-
részv.355.-----354.60 leszámítoló bank részv.
252.75—253.— osztrák-magy. állam vasút 
részv. 335.75—335.50 rimamurányi vasmű 
részv. 251.— .— .— közúti vaspálya 
részvény 383.—383.50. villamos vasút 
részvény 285.75

Z á r la tk o r  m a ra d t:  magyar hitel
részvény 387.50 osztrák hitelrészvény 
354.70 oszt-magy államvasut részv. 336.75 
leszámítoló bank részvény 253. je l
záloghitelbank részvény 282.25 közúti vas
pálya részvény 383.25 városi villamos 
vasút részvény 285.75 forinton.

A  dé li tőzsdén, jegyeztek: magyar hi
telrészvény 387.60— 387.25, oszt hitelrész- 
vény 354.50—354.10. osztrák-magyar álam- 
vasut részvény 835*25—835 leszámitoló- 
bank részvény 252.75— 252.25 jelzáloghitel- 
bank részvény 282.----- 281.75------ri
mamurányi vasmürészvény 250.50— 250.25 
közúti vaspálya részvény 382.52.-382.— 
városi villamosvasút részvény 285.75.— 
285.— forinton.

Z á r la tk o r  m a ra d t: magyar hitelrész
vény 387,— magyar aranyjáradék 122.25 
magyar koronajáradék 99.20, pesti ma
gyar kereskedelmi bank részvény 1442.—, 
oszt. hitelrész. 354.20 leszámitolóbank rész
vény 252.25—. jelzáloghitelbank részvény 
282.— rimamurányi vasmű részvény
250.25—, salgótarjáni kőszénbánya rész
vény 603— ,—  déli vasút részvény 79.75
városi villamos részvény 285.------, közúti
vaspálya részvény 382.- forinton.

A gabonaQzlet Bécsben. A  tenge
rentúli magasabb jegyzések daczára az 
irányzat ellanyhult, a kenyérmagvak ára 
lemorzsolódott.

Jegyzések:
Búza tavaszra . . 12.02— 12.04 
Rozs tavaszra . . 8.90— 8.91
Tengeri máj.—jun,-ra 5.83 -  5.85 
Zab tavaszra . . 6.85— 6.86

A bécsi értéktőzsde. Berlini el
adások ellauyhitották az irányzatot, az ár
folyamok letöredeztek.

Jegyzések: osztrák hitelrészvény 354.30, 
magyar hitelrészv. 387.50, magyar arany- 
járadék 1225Ó, magyar koionajáradék
100.05, anglo bank 163.50 osztrák magyar 
államvasut részvény 335.50 forinton.

Nyomatott a kauótulajd'jv'.os. M AG IAK  HÍRLAPKIADÓ R-TARSASAG körforgógépóo

Piaczi árak.
(A b Esti H írlap  magánjelentrfie.)

A  mai forgalom minden térén igen élénk 
volt. A  kereslet leginkább hús, vad és ba
romfiban nyilvánult. Az árak nem változ
tak. A  kicsinyben! eladások következőleg 
történtek:

Hús: I. rendű leveshus 72, II. rendű 
leveshus 62—66, III. rendű leveshus 48—6,5 
vesepecsenye egész 68—80,rostélyos 72—80, 
fehér pecsenye 72, tisztított vesepecsenye 
140— 150, marhanyelv nyersen 72, páczolva 
90, füstölve 140 krajezár kilója. Borjúhús 
ezomb 90, eleje 72,pörköltnek 60—64. Birka
hús eleje 36, hátulja 52. Disznóhus ezombja, 
lapoczkáia 52 —68, karaj 80—90, szüsz- 
pecsenye füstölt sonka 105— 110, prágai 
sódar 110—115 nyelv 30— 35 kr. szalonna 
64, zsir 64, háj 68—70, karaj 100— 110 
krajezár kilónként.

Baromfi: Rántani való csirke 60—70, 
sütni való csirke 80—90, tyuk 100—140, 
kappanl20—160, pulyka 259— 350 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— 130. fogoly 90— 100, 
őzezomb 250—300, gerincz 400—600 
kr, egészben, szarvas 45— 100, vesepecse
nyéje 1.80, kilója, fáczán 140— 1.70 gyöngy- 
tyuk 80, erdei szalonka 160, császármadár 
120, hófajd 130, vadkacsa 90 kr. drbja, 
fenyves madár 40, páija.

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

Különfélék: Teavaj 120, főzővaj 90— 
100, tojás 5 drb 20 kr., Conservált tojás 6 
drb. 20 kr., teatojás 22 drb, főzni való to- 
iás 30 drb, meszes tojás 35 drb 100 
krajezár.

Felelős szerkesztő: N eszm ély  A rtllT .

Magas műveltség. Müveit az ön 
neje ?

Elhiszem azt, hiszen gyakran felolvasást 
is tart.

Ne mondja, és hol?
Hol? Hát otthon.

Kerejiesi-ut II.
Ma és mindennap a világhírű

Cinematograf Lumiére
(é lőképek  életnagyságban) Lyoni részv.- 
társ. igazgatósága. Töke 3000000 frt Elő
adások naponta d. u. 3-tól 8-ig óránként 
Belépti dij 20 kr., gyermekek és kato

náknak 10 kr, 18

K e n e p e s i-u t  II,

Ez is kifogás. Elnök a vádlottat kér
dezni kezdi.

Bocsánatot kérek elnök ur mondja a 
vádlott, kifogásom van a bíró urak ellen. 

Talán egy ellen ?
Nem uram: valamennyi ellen.
Miért ?
Személyes ellenségeim.
Hogyan ?
Már kétszer elítéltek.

Gysrmekeknsk
tanulságo® és szórakoztató olvasmányul 

legalkalmasabb s legolcsóbb a

K is  V ilág
képes gyermeklap. Megjeten minden szom
baton. Előfizetési ára egy évre 3 forint 
negyedévre 75 kr.A cflfísyyar Hírlap* 
előfizetői egy évre 2 forintért negyedévre 
50 krért kapják. Előfizetések V., Honvéd- 

utcza 4. szám alá küldendők.


