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A  bécsi Reichsrath ülé
sét ma délután félkettőkor
a zajos botrány miatt há
rom óráig felfüggesztették.

Bécsi Bábel.
V o lt-e  pofozkodás, rugdalódzás, 

késelés a bábeli torony fa la i közt 

is, m ielőtt a m egzavarodott nyelvű 

építők, szivükben örök haraggal, 

szétfutottak —  a szent könyv nem 

mondja. A z t  mondhatták egymás

nak akkor fenyegető szuperlativus- 

ban, hogy m ajd csak 6000 év mnlva 

találkoznak újra, egy uj Bábel, a 

soktornyu Becs falai közt, folytatni 

az ősgyülölet vitáját.

A  késő unokák íme túltesznek 

bibliai őseiken. S mi, távo l karzat

közönség, még a folytatást várjuk.

De m i lehet a tegnap esti duhaj 

jelenet, a birodalm i verekedés 

után a fokozatos fo lytatás? Többet, 

erősebbet, brutálisabbat ugyan tud- 

nának-e a bécsi törvényhozók a 

botrány fokozására produkálni?

E z már nem obstrukczió, hason

lít a  forradalomhoz. Szerencséje 

Ausztriának, hogy csupán helyi ter

mészetű m ég a gyuladás; de már 

az este hallottunk hangokat, melyek 

a szenvedelmeknek az utczára ki- 

hurczolásával, a  bécsi nép fölláza
dásával fenyegettek.

A z  elmék odafenn m eg vannak 

kőtyagosodva. Akik a m ám or lelo - 

hadására számítoltak, tanácstalan 

ámulattal néznek össze, nem tudván 

m ihez kezdeni. Nem mámor többé, 

ami a pártokat megszállta, hanem 

delirium.
Hová vezetnek ez állapotok, mi 

fog  következhetni?

A  házszabályokkal visszaélő e lle n 

állásból szóbeli inzultusok lettek, 

ezek lettlegességgé váltak. Mi van 

m ég hátra? Talán  csak az, hogy a 

politikai ellenfelek pisztolyt emelje

nek egymásra, s a radikális ter

mészetűek vérfürdővel fejezzék be 

a legközelebbi éjszakai ülések 
egyikét?

Bécsben imm ár minden kiszámít

hatatlan, minden alá van aknázva, 

minden ingadozik. Csak a trón, a 

korona tekintélye áll még érinthe

tetlen  felséggel ennyi visszavonás 
fölött.

ő  felsége elhatározásaitól vár

hatja Ausztria az egyedüli üdvét. 

Badeni m a az uralkodónak jelentést 

tett a he!, e rői, a  külön kihallga

tás tovább tartott egy óránál. 

Eredményét persze most még tit

kolják.

De a  legközelebbi napok, tán

már a ma esti órák meghozzák 

legfelsőbb döntést, m ely Ausztriá

nak visszaadja a benső békét, 

egyensalyt. Soká ez a döntés nem 

k és ié t . ''
M afyárország semlegesen nézi 

tovább a fejleményeket. Törvényes 

alapon állónk s további teendőinket 

a törvény Ír ja  elő.

Beavatkozásra részünkről Ausz

triában mindaddig nem kerül

het, am ig az osztrák közélet zűr

zavarai csupán az osztrák belügye- 

ket illetik. De ha oda fajul odaát a 

destrukezió, hogy a közös uralkodó 

tekintélye is védelm ezendő lesz. 

Magyarország tudni fogja, m ivel 

tartozik  királyának.

Budapest, november 26.
X  A z első a g rá r  ja va s la t. Bethlen 

András gróf, a képviselőház földmive- 
lési bizottságának elnöke, értesülésünk 
szerint e hó 29-ére hívta egybe a föld- 
mivelési bizottságot, hogy a munkaadók 
és a mezőgazdasági munkások közti 
jogviszony szabályozásáról szóló, tegnap 
előterjesztett törvényjavaslatot tárgyalás 
alá vegye.

X  Jelentés a  m ezőkövesdi vizs
g á la tró l. GajáriGéza. országos kép
viselő, erTemtSsünk szerint, mór elké
szült a mezőkövesdi pótvizsgálatra vo
natkozó jeientésévtl, melyet a ház leg
közelebbi ülésén terjeszt be. E jelentés 
szerint a pótvizsgálat alkalmával beje
lentett 22 tanú közül Gajári vizsgáló- 
biztos csak tizenötöt hallgatott ki, mert 
ötnek a kihallgatásától a védelem, kellő
képpen bizonyítva látván a választás 
tisztaságát, önként elállóit, egy tanú be
tegség következeiében nem jelent meg, 
egyet pedig ellentétes vallomása miatt 
nem lehetett meghiielletni.

A külföldről.
Külügyminiszteri beszédet tán nem is 

fogadtak még oly általános rokonszenv- 
vel, mint a G o lu ch o iv sk i gróf legutóbbi 
megnyilatkozását a magyar delegáczióban. 
Amint a külföldi jelentősebb lapvéle
mények lassan-lassan beérkeznek: kitű
nik, hogy Goluchowskival az egész vi
lág meg van elégedve. Szokatlan élénk
séggel tárgyalják azonban a monarkiá- 
nak Oroszországhoz való közeledését, 
amit még a hármasszövetségnél is 
fontosabbnak, a béke biztosabb zálogá
nak tekintenek. Hogy ez a köze
ledés mikor történhetett, min épülhe
tett föl, ahhoz érdekes kommentár Go- 
lucbowski tegnapi kijelentése az osztrák 
delegáczióban, amely szerint az apró 
Balkánállamoeskákban sokkal nagyobb 
a hajlam, hogy a nagyhatalmakat párt
éi dekeiknek megnyerjék és egymás ellen 
kijátszók, mint a nagyhatalmakban a kedv 
arra, hogy ebbe a veszedelmes játékba 
belemenjenek. Itt voltaképpen csakis 
két nagyhatalom van szóban: Orosz
ország és Ausztria-Magyarország, E két 
nagyhatalom elkeseredetten versengett 
egymással a Balkánon. Évek hosszú so
rán át tartott ez s annak daczára, hogy 
minduntalan a kis Balkán-államok 
autonómiáját és függetlenségét hangoz

tatták, türelmetlenül lesték a pillanatot, 
mikor hull le már az érett gyümölcs 
az ölükbe. De nem hullott le, másnak 
érett az: a miniatűr balkán-diplomaták 
szedték el előlük. Ennek felismerésében 
van a mostani orosz és osztrák-magyar 
diplomaczia érdeme és hogy ettől 
a felismeréstől a kibékülésig az utat 
egyengette, ez a Goluchowski di
csősége. Szerbia, Bulgária, Montenegró 
most már zavartalan függetlenségnek 
fognak örvendezni —  csak az a kér
dés, csakugyan örülnek-e. Eddig a két 
nagyhatalom politikáján élősködtek, 
most komoly munkához kell látniok. A 
tizenkilenczedik század végén a poli
tika megszűnt jövedelmező foglalkozás 
lenni.

A dühöngő Ausztria.
/Az Esti Hírlap tudósítójától.)

Képviselők és politikusok tegnap és 
ma egyébről sem beszéltek Budapesten, 
mini a dühöngő Ausztriáról, melynek 
parlamentje fékevesztetten rohan a rom
lásba.

Mig a kormánypárton az a meggyőző
dés uralkodik, hogy a tegnapi véres 
fiié3 t Badeni gróf insczentáltatta, hogy ez 
által a közvéleményben fedezetei nyer
jen a Schönererékrejellen aikáfmazandó 
kivételes intézkedések és így a provi
zórium biztosítására, addig ellenzéki 
körökben egészen más felfogás ural
kodik.

Első sorban a fü gge tlen ség i és a  

48 -as p á r t  az, melyet u bécsi esemé

nyek o k a ié r a  késztetnek. A közjogi 
ellenzék vezető tagjai, értesülésünk 
szerint, egyetértenek abban, hogy az 
osztrák áilapotokkaia szemban M a g y a r -  

országnak  egy  p i l la n a tra  sem  sza

bad tovább késn ie, hanem sürgősen 
meg kell indítani azt az akcziót, ame
lyet az .önrendelkezés visszaállítására 
Bánífy báró miniszterelnök is kilálisba 
helyezett

Felmerült az a terv is, hogyha a leg
közelebbi napokban nem jnt dűlőre 
Bécsben a proviziórium, akkor a függet
lenségi és 48-as párt tagjai a házsza

bá lyok  ad ta  jo g u k n á l fogva  a z  elnök

tő l az országgyű lés a zo n n a l összeh í

vásá t fog já k  k é rn i, feltéve, hogy azt 
maga a kormány nem akarná.

A  közjogi ellenzék tagjai ugyanis azt 
vitatják, hogy ami most Ausztriában 
történik, az már nem alkotmányosság. 
Szerintők olyan kiegyezési, a melyet a 
iagbrutálisabb erőszakkal visznek csak 
keresztül, mi el nem fogadhatunk.

A  párt álláspontját ezúttal világosan 
jelzi K o ssu th  Ferencznek egy ma meg
jelent czikke, melynek ^lényeges része 
így hangzik:

A  korona lehetetlen, hogy ne látná, 
hogy tényének kárára van az, ha oly 
országa, mint hazánk, mely a szabad
sággal nemcsak vissza nem él, de 
fájdalom, nem is él vele úgy, a hogy 
tehetné, oda legyen csatolva egy oly 
államtesthez, mely szétesőfélben van.

A  kormánynak első kötelessége ezt 
világossá tenni a korona előtt.

Ha nem tesaj, felelős (s í a kö
vetkezésekért.

A  67-es törvényeket királyi eskü 
szentesíti; sem a törvényekkel sem a 
királyi szóval nem játszhat a kor

mány teljesítse tehát kötelességét a 
haza és a korona iránt!
A  nemzetipárt tagjai szintén aggódás

sal mennak Becs felé, de a követendő 
eljárás felöl még nem igen beszélgettek, 
minthogy úgy Apponyi gróf, mint Ha- 
ránszky Nándor Bécsben időztek. A 
hét végén azonban mindketten lejön
nek Budapestre és akkor a nemzeti
párt is megbeszéli a teendőket 

A kormány párti felfogás jellemzésére 
végül ide igtatjuk a Nemzet mai szá
mából ezt a passzust:

Ha eltűnik a provizórium alkotmá
nyos létrejővetelének reménye, ak
kor Magyarország törvényhozásától 
nem mulhatik el a keserű pohár. 
Önállóan kell intézkednie, hogy tel
jesíthesse a dualizmus állal elvállalt 
kötelezettségeit.
Mai bécsi híreink ezek:

Bécs, nov. 25.

A Fremdenblatt a tegnapi képviselő- 
házi üléshez kiegészítésül a kővetkező
ket közli:

Midőn a jobbpárt több tagja Wolfot 
az elnöki emelvény előtti helyről el 
akarta távolítani, összeütközésre került 
a dolog egyfelől Wolf, másfelől Brez- 
novszky és Pospischii közölt, de a 
tettlegességet a jobbpárt több tagja meg
akadályozta. ..... M  - . - r ----

Pfcrsche az elnöki asztal elölt dula
kodókra vetette magát, de visszaszorí
tották, mire kirántotlu zsebkését és 
a jobbpárt néhány tagjának oda ki- 
áltotta:

—  í'issedI Vagy leszúrok valakit] 
Vagy (elmetszem a hasukat.

Pfersche később kijelentette, hogy 
kését csak azért rántotta, ki mert 
a dulakodásban annyira szorítot
ták. hogy élete forgott veszélyben. 
A -Fremdenblatt- alaptalannak je
lenti ki Pfersche azt jaz állítását, 
hogy őt fojtogatták volna. Schuklje meg
kapta Pfersche csuklóját, hogy mocz- 
czanni sem tudóit. Ezalatt más képvi
selők kicsavarták Pfersche kezéből a 
kést. Schuklje ez epizódnál veszedelmes 
helyzetbe jntott.

Sehönerer kétszer is felkapta a mi
niszteri karosszéket a jobbpárt ellen, dá 
több képviselő kiragadta azt a kezéből. 
Ezalatt heves összeütközés fejlődött ki 
Hagenhofer és Sehönerer között 

Több oldalról jelentik, hogy Wolf a 
katholikas párt egyik tagjának a követ
kezőket kiáltotta oda;

— A  legközelebbi ülésre elhozzuk re
volvereinket, hogy titeket, csőcselékek, 
agyonlöjjün!

Becs, nov. 25.

Badeni g ró f m iniszterelnököt 
a e.sászár ma délelőtt kilencz 
órakor egy óránál tovább tartó  
kihallgatáson fogadta. Badeni 
a kihallgatás után , egyenesen 
a parlamentbe ment. ahol a 
parlamenti bizottság már a, kora 
délelőtti órák óta ülésezik. Á ltalá
nos a vélemény, hogy az állapotok 
igy tovább nem tarthatnak. Maga 
a  császár határozottan kifejezte
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azt a kívánságát, hogy a pártok  
eddigi magukviseletén változtassa- 
nak.

Bécs, november 25. 
Tegnap a városban az az óriási fe l

tűnést keltő h ir keringett, hogy a kor

mány W olf, Schönerer és Pfersche  
képviselők letartóztatását elrendelte. 

Illetékes forrásból most azt jelentik, 

hogy ez a h i r  nem  felel meg a va ló
ságnak. A  kormány nem szándékozik 

a nevezett képviselők ellen bűnvádi 

eljárást inditani, hanem a házszabályok 
u tjá n  fog ja  eljárásukat megtorol- 
ta tn i.

Bécs, nov. 25.
A  mai reggeli lapok legnagyobb részét, 

többek között a >Neue F re ie  Presse*-1 
a bécsi Arbeiter Zeitungot és a *D eut- 
sches Volksblattot< is  konfi&kálták 
azért, mert vezető czikkelyeikben kímé

letlen hangon a kormány ellen fordul

nak és a tegnapi véres dulakodás után 

is az obsrrákcziót bátorítják. Ugyanez 

okból a Prager Zeitungot is elkobozták.

Bécs . nov. 25
A  politikai világ teljesen a tegnapi 

véres gyűlés hatása alatt áll, melynek 

jelentőségét minden tekintetben érdeme 
szerint méltatják. Különösen az egye

sült német baloldal pártjai állanak a 

tegnapi jelenetek hatása alatt. A  német 

szabadelvű párt tegnapi kommünikéjét 

mindenütt tárgyalják és az a meggyőződés 

uralkodik, hogy az abban kifejezettek 

megfelelnek a tényeknek. Innen van, 

hogy a kommüniké politikai körökben 

élénk visszhangot kelt. Sőt a német 

ellenzék iránt kedvezőtlenül hangolt 

közvélem ény is határozottan elitéli a 

jobboldal pártjainak eljárását.
A  kormány pártján álló Frem den- 

blatt is elitéli a jobboldal viselkedését. 
Szerinte a többségnek egyik  tagja sem 

vo lt jogosítva rendőri szerepre vállal

kozni.

— Egyetlen cseh vagy bárm ely más 
képviselőnek sem állott jogában —  

mondja —  a német honatyákra kezet 

emelni és ha ez megtörtént, a baloldal 

képviselői csak jogos önvédelmet gya

koroltak, m ely a ház minden tagját 

megilleti.

A  tegnapi eseményekkel összefüggés

ben egyébként számos kalandos kósza 

hir kelt lábra. Ezek közül csak az az egy 

tény, hogy a jobboldal parlamenti bizott

sága összeült, hogy az ellenzékkel szem
ben uj hadi tervet állapítson meg.

Tegnap késő este minisztertanács is 

volt.
P rá g a , nov. 25.

A  Hlasz N aroda  bécsi táviratban 

megerősíti, hogy a jobboldal parla

menti bizottsága elhatározta a házszabá
lyok megváltoztatását. A  terv az, hogy 

a ház méltóságát megsértő képviselők 
kiutasithatását keresztül vigyék, továbbá 

mint fegyelm i büntetést el akarják hatá
rozni a napidijak megvonását is. Végül a 

névszerinti szavazások lehetőségét is 

korlátozni kívánják.

Elhatározta állítólag a parlamenti bi

zottság egy parlamenti őrség szervezését 
tiszttel az élén. Ez utóbbi határozatot a 
legerélyesebben tagadják.

A  Politik-T\ak jelentik Becsből, hogy 
a dulakodás alatt és utána a házban 

az igazságügyminiszter kíséretében jelen 

voltak Ruber igazságügyminiszteri osz
tályfőnök és Kleeborn  államügyész is.

Erre a jelentésre vezethető vissza az 

az alaptalan hir, m ely szerint az elnök

ség Schönerer, Persche  és W olf kép

viselőket ki akarná szolgáltatni a bün

tető hatóságoknak.

Bécs november 25.

A  képviselőházban egész é jje l azon 

dolgoztak, hogy az elnöki emelvényt 

rácscsal és ajtókkal hozzáférhetlenné 

tegyék. Egy szolga azzal lesz m eg

bízva, hogy az elnöki em elvény mellett 

álljon és az elnöknek mindazokat, akik 

vele beszélni óhajtanak bejelentse.

A  leghatározottabban tagadják, hogy 

a tednapi ülés alatt rendőrség lett volna 

je len  a házban.

Bécs, november 25

Hobies állainügyész ma délelőtt 

hosszabb ideig  tartózkodott az igazság- 

ügyminiszteriumban. H ir szerint ez egy 

csomó újabb újság elkozásával áll 

összefüggésben. Kleeborn államügyész 

már napok óta betegen a szobáját 
őrzi.

A z  általános nézet szerint, ha a teg

napi veszekedésben részt vett képviselők 
hatósági üldözését csakugyan akarnak 

foganatba venni, ez csak az alaptörvény 

76. szakasza értelmében történhetnék, 

mely a nyilvános összejövetelek al

kalmával elkövetett erőszakosságokról 
szói. —  Ha azonban ez a parag

rafus alkalmazható nem volna, ak

kor egyáltalán hiányzik az igazság

szolgáltatás orgánumai számára olyan 

kritérium, melynek alapján a képvise

lők felelősségre vonhatók volnának.

Ebben az esetben csak az egyes kép

viselők részéről másokkal szemben el

követett magánsértésről lehetne szó. 

Egyébiránt nem ismeretes semmi olyan 

mozzanat, m elyből arra lehetne követ

keztetni, hogy az ügyészség beavatko
zott volna ez ügybe.

Nem csak adminisztratív köröben, 
de az elméleti jogászok közt az a m eg

győződés uralkodik, hogy a hatóságok 

beavatkozásának lehetősége teljesen ki 
van zárva.

Bécs, nov. 25,

A  konzervatív cseh nagybirtokosok 
kommünikét adtak ki, amelyben a teg

napi ülésen történtekért kizáróig a 

kisebbséghez tartozó képviselőket te
szik felelőssé, akik szerintük már ré

gebben is nem egyszer áthágták a par

lamenti illem  határait.

Bécs, nov. 21.

Egy óra  felé már töm ve voltak a 
Raichsrath  karzata és az ülés
terem is megtelt képviselőkel, akik 
türelmetlenül lesték az ülés meg
nyitását.

Egy óra elmúlt, a  baloldal rajon
gást kezdett, de sem a kormány  
sem az elnökség tag ja i közül nem  
mutatkozott senki.

A  rácsozattal körülkerített elnöki 
emelvény képezte az egyetlen ne
vezetességet.

Végre 'fé l kettőkor megjelentek 
Badeni g ró f miniszterelnök, Gautsch 
és Ledebur miniszterek, akik egy
kedvűen, mintha m i sem történt 
volna, ültek le  a miniszteri pa
dokba.

Fél kettő után Öt perczczel fe l
tűnt a terem bejáratában Abraka- 
movitz elnök és K ra m a rs  alelnök 
alakja.

A  baloldal vad üvöltéssel fogadta 
őket és perczekig tartó  p f u j ! p fu j! 
kiáltások zúdultak feléjük.

Abraham ovicz és Kramars fe l
mentek az elnöki em elvényre, de 
hiába szó lott a csengetyü, nem  
tudtak szóhoz ju tn i.

P fu jl P f u j l  zúgott egyre a 
vihar.

Abraka movicz haldlsápadtan, 
keresztbe font karokkat állt helyén 
és gúnyos m osolylyal nézte a dü
höngő ellenzéket.

Az elnök provokáló magaviseleté 
tökéletesen megbontatta a rendet.

A  p fu j  kiáltásokba most már 
belehangzott a W o lf  szava is:

—  E gy ilyen bitang  —  még m o
solyogni m er!

—  Szót adjon , ha llja , engem 
illet a szól kiáltotta Schönerer.

Abraham ovicz csengetett.
—  Én beszélek, vagy senki, itt 

hiába csenget, bőgte ú jra Schö
nerer.

—  A  jo g  megszűnt ebben a ház
ban, az elnök lábbal tiportatta laká
ja iva l, m agyarázta W o lf.

A z  ellenzék pedig korcsban 
zengte:

—  P fu j! pfu j!
Közben egymást érték a szitko- 

lódzó kifejezések:
— * Szégyelje magát, disznó!
—  A ljas  lengyel!
Abrahamovicz szólani akart, de

csak ajka mozgását lehetett látni, 
hangja a pokoli zajban nem hal
latszott.

A  miniszterek egykedvűen bámul
ták a vad lármát.

Végre is jó  fél óra elteltével, meg 
lehetett érteni az elnök szavát. Csak 
ennyit mondott:

—  Ilyen  zajban nem lehet ta
nácskozni, az ülést három  órá ig  
felfüggesztem, szólt és elhagyta az 
elnöki széket.

—  H ú r áh! H ú r áh! uiongott a bal
oldal, W o lf  pedig eképpen zúgta a 
végső akkordot;

—  Z á rja  be az egész házat, ez m ár  
nem való egy ébrei

És a baloldali képviselők gúnyos ne

vetéssel távoztak kifelé az ülésterem

ből . .  .
Azt, hogy délután m i fog történni, 

nem tudja, nem sejti senki.

A Dreyfus-ügy.
(Az Suti Hírlap táviratai.)

P a r is .  nov. 25.
A  Havas-ügynökség jelen ti: Azok,akik 

D rey just védelmükbe veszik, elkerül

hetetlennek tartják, hogy az ankétet 

mihamar törvényszéki elővizsgálat váltsa 

fő i és hogy P e llicu x  tábornok legyen a 

vizsgálóbíró. Piquart ezredesnél a ház

kutatást Esterházy indítványára, Pel- 

lieux tábornok parancsa alapján tar
tották meg, aki erre Saussier tábor

noktól kapott törvényszéki megbízást, 

ami által az ankét vizsgálattá vált. A zt 

hiszik, hogy ez az uj eljárás kielégíti a 

közvéleményt és egyszers mind lehetővé 

teszi Esterházynak arra az esetre, ha ár

tatlansága kiderülne, a törvényes rehabili- 

tácziót, az ordonnance de non lieu tör

vényes jótéteményét vegye igénybe. Es
terházy környezetében azt mondják 

hogy azok az okmányok, melyekről azt 

hitték, hogy Scheurer-Kestner sze

nátor dossier-jében vannak, P iq u a rt  
ezredes birtokában voltak és a ház
kutatásnál P e llieu x  tábornok kezébe 
jutottak. Azt is  beszétiki hogy P iqu a rt 
ezredes elutazása &előtt a Rue- 
Ivon -on  szobái bérelt, hogy érdekes 
okmányokat rejtsen el. Ezt a szobát 
tölgyfaajtóval látta el és mialatt a 

munkások az ajtót csinálták, két katona 

őrizte a tegnap lefoglalt táskát, amely 

terjedelmes levelezést tartalmaz.

P a r is ,  n o v .  2 5 .

A  P iq u a r t  ezredesnél tartott házku

tatásról újabban a következő részletek 

kerültek nyilvánosságra.

A  a láda, melyben a Piquartnál levő 

okmányokat meglelték, a ház hatodik 

emeletének cselédszobájában volt. A  

házfelügyelő arra való tekintettel,

hogy a lakás bérlője távol van, némi 

ellenvetést tett a házkutatás ellen.

Erre egy levelet mutattak fel neki, 

m ely a hadügyminiszterhez vo lt intézve 
és igy szólott:

Tartsanak a Rue Villarsou 3. számú 
házában házkutatást Érdekes ok
mányokat fognak ott találni a Drey•* 
/us-ügyre vonatkozólag.

Aláírás:
Egy hazafi.

P a r is ,  november 22.

A  Figaro  m ai számában Z óla m eg

nyilatkozik a Dreyfus— Esterházy
ügyben.

Kiem eli, hogy az egész per nem 
egyéb egy antiszemita manővernél 
Manapság —  mondja —  a rágalom ki

kezdi a legjobbakat és legderekabbakat 

és ezek attól való félelmükben, hogy 

sárral dobálják meg őket, nincsenek 

már abban a helyzetben, hogy köteles

ségüket teljesíthessék. A  franczia hadse

reg a most szóban forgó súlyos jogsérelem 

által angazsálva van, melyet reparálni 

kell. A z  a vaklövés, hogy diplomácziai 

érdekek tették az ügy titokzatosságát 

szükségessé, egyszerűen nevetséges.

P e llieu x  tábornok ma kihallgatta 

Mathieux D rey füst. Pe llieux összeha

sonlításokat is végzett Esterházy  írása 
és a bordereaun levő között

Pellieu x  tábornok ezenkívül felszólí

totta az összes nagykövetségeket, hogy 
közöljék vele, van-e a birtokukban 

olyan okmány, arainő a bordereauban 

felsorolva van. A  válasz természetesen 
étel kivnélkül tagadó volt.

Százezrek hamisítása.
(A z  Esti H írlap  tudósítójától.)

A  budapesti büntető törvényszék ma 

tárgyalta Keller  Ágostnak, a kisbirto
kosok országos földhitelintézetének 
bűnügyét. K eller tudvalevőleg könyve

lője volt az intézetnek, és miután közel

200,000 forint értékű záloglevelet hami
sított, megszökött. Bajorországban letar

tóztatták és Budapestre hozták. Intelli

gens külsejű, magas, fekete körszakállas 

férfi. Negyven éves koráig orvos v o lt  

Akkor lepett a hivatalnoki pályára, a 

m elyről ily  csufságos cselekedet elkö
vetése után tér le.

a z  annak idején nagy szenzácziót 
keltett ügy mai tárgyalását Fekete Gyula 
dr. biró vezeti. Szavazók : Szepessy és 

Rutkay. A  közvádat Böhm  A lajos dr. 

kir. alügyész képviseli, a vádlottat 

G uth i Soma dr. védi. A  kárvallott in

tézetet Kaszás Ignácz dr. ügyvéd kép

viseli.

Elnök  9 órakor megnyitja a tárgya

lást és ismerteti a tényállást. Ez a kö

vetkező:

A  K isbirtokosok országos földhitel
intézeténél 1896. évi nov. 1-én az ese
dékessé vált szelvények kiváltását és 
a szelvényeknek a lejárati könyvből 
való kivezetése alkalmával azt tapasz
talta az illető tisztviselő, hogy a kato
nai házasságok óvadékának biztosíté
kául vinkulált szelvények közt négy oly 
darab fordult elő, melyek előzőleg már 
az első hazai takarékpénztár által 
mutattattak be és amelyek a lejárati 
könyvből már ki voltak vezetve. A  fel
fedezett körülmény arra indította az 
intézet tisztviselőit, hogy a négy darab 
szelvényt szoros vizsgálat alá fogják, 
melynek során meg is állapították, hogy 
a fő beváltások alkalmával négy szel
vénynek dupluma érkezett be, az egyik
nek tehát okvetlen hamisnak  kell 
lennie.

A  hamisítást könnyű volt felismerni, 
mert a záloglevelek szelvényeit négy 
számmal jelezték, holott a  katonai biz
tosítékok záloglevelein szám v o lt  
A lig  állapították meg a szelvények ha
mis voltát, megérkezett az intézet bécsi
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beváltó helyének az «  Vnion-hanknnk* 
beváltási jegyzéke. Ebből is clsS p illa
natra kitűnt, hogy több hamis szelvény 
iordult elő benne. Széleskörű nyomozat 
indult meg, és ennek folytán megállapitta- 
tott, hogy 149 db. 1000 frtos zá log lev .—  
149.000 frt.

58  • 500 »' »  —  29.000 »
83 > 100 »  »  —  8.300 .

összesen tehát 290  drb. —  186.300 frt 
névértékben vannak forgalomban ha
m isítványok. A  hamisított szelvények 
többnyire bécsi bankok és bankczégek 
birtokában találtattak. Egyidejűleg az 
is kitűnt, hogy az intézettől 149.000 
f r t n y i  összegű záloglevél és szelvény- 
íiyom tatvány-urlap tű n t el.

E lnök: Következnek az általános kér
dések. Ezekre nézve

Kelten Ágoston előadja, hogy buda
pesti születésű, 47 éves, rom. kath., 
nős, két gyermek atyja, az orvosi egye
temet végezte, vagyontalan, büntetlen 
előéletű.

E lnök : Mióta vo lt  az intézetnél?
—  1888. óta.
—  M ilyen minőségben?
__  Először m int fizetéstelen gyakor

nok, egy fé lév m úlva volt 400, majd 
BOO, később 600 forint év i fizető- 
sem.

—  Hát megtudtak ilyen fizetésből 
é ln i ?

—  Ném i vagyonunk volt, abból él
lünk. V o lt mellékkeresetem is.

—  M i?
—  Órákat ja v íto ttam  és régiségek 

kel kereskedtem.
__  Felmutatom a hamisított értékpa

pirókat. Mondja, Keller, hogy jutott ezek- 
íh ez az űrlapokhoz.

—  Én az űrlapok kezelésével voltam 
megbízva, és én adtam ki a szükséges 
mennyiségeket az egyes tisztviselőknek.

—  Mennyi értékű űrlap jutott a bir
tokába?

—  70.000 fo rin t.
—  Nem  lehet. * A  vizsgálat adatai 

szerint egy negyed m illió i vitt ön
magavai.

—  Nem. Legfeljebb 70.000 írtról le
het szó: —  En véletlenül jutottam a 
szelvények birtokába.
. —  Valam ivel szellemesebb védelmet 
íkérek! Csak nem gondolja, hogy ilyen 
mesét elhiszünk önnek. Mért nem vitte 
vissza az űrlapokat az igazgatójának? 
Kapott volna jutalmat.

—  Nem  adnak annál az intézetnél 
sem jutalmat, sem fizetésemelést sen
kinek. Hiába vártam volna.

Szepessy b iró: Tehát inkább lopott, 
hamisított! Szép logika!

E lnök : A zt mondja, hogy csak 70000 
forintot hamisított. Nézze, üt van a ke
zemben 198,000 í r t  értékű ham isít
vány. Mind ön készítette. Mit mond 
erre ?

—  Én csak 70,000 írtról tudok,
Dr. G u th i Soma védő: Volt már az 

űrlapokon valam i írás?
—  Több helyen már ki voltak töltve, 

csak az aláírások hiányoztak.
Elnök: Majd összehasonlítjuk a hami

sítványokat az eredetiekkel.
A  bíróság tagjai, az ügyész és a védő 

megtekintik a hamisítványokat.
K elle r: Nem  lehet megállapítani a 

hamisítást.
Elnök: Holdfényénél is megisme

rem , hogy hamisítvány, meg szakértő 
sem kell hozzá.

G u th i védő: De m iért?
—  Nézzevédő ur. A  számokat az 

eredetiből vegyi után mosta k i K e l
le r  és beleírta e számokat. Ez egészen 
tisztán látható, A z  aláírások hamis volta 
pedig első pillanatra feltűnik.

G uth i védő: De igazolva van-e, hogy 
K eller hamisította?

Elnök: Minden kétséget kizárólag
igazolva van. A  védő ur különben majd 
hallani fogja.

—  Mondja m eg inkább azt, vádlott, 
hogy miképp hamisította az aláírá
sokat ?

—  Lepaussiroztam az eredetiről,
—  Ez be van bizonyítva.
G uth i védő: Kérem, a vádolás az 

ügyész feladata, nem az elnöké.
E lnök: Nagy veszedelemnek teszi 

k i magát a védő ur, ha itt ilyen fe l
fogást érvényesít (N agy derültség min- 
denütU

Védő: Bocsánat, ez az egyedül helyes
álláspont.

Elnök: A zt én állapítom meg. Kü
lönben most felvesszük a bizonyítás 
folyamát. Mondja Keller, hogy hoz'a 
forgalomba a hamisítványokat?

—  Egy hölgyismerősöm értékesítette?
—  Szép fiatal asszony ugye bár?
—  Igen.
—  Persze, i t t  van az arczképe. ( F e l

m uta tja  K e lle r feleségének az arcz- 
képét!

—  Nem  ő vo lt az.
—  H ová tette a pénzt?
—  Egy részét a bankba tettem, egy 

része a feleségemnél van, egy része a 
gyermekeknél. A  gyermekek a bí
róságnak adták át a pénzt, a bankból 
is a bíróság vette föl. A  feleségem a 
pénzt még most is bírja. De hogy je 
lenleg hol tartózkodik, azt nem tudom.

—  Európaszerle körözi m inden  
rendőrhatósági Majd ő is kézre kerül. 
Különben ön sokkal többet költött, mint 
amennyit bevall. Lefoglalták a leánya 
naplóját, amelyből kitűnt, hogy bejár
ták egy év alatt egész E urópá t. Itt 
vannak számlák Georg T il le r  névre: az 
az ön álneve. Ezreket költött mindenféle 
csecsebecsére, Tehát mégis csak több 
lesz 70,000 írtnál a hamisított szelvé
nyek összege!

—  Nem , csak annyi, amennyit 
mondtam.

—  Annyiból nem telik ki ilyen 
utazás ?

—  Tizenkét napig tartott.
—  No, tartott az tizenkét hónapig is. 

Bizony, kár vo lt annak a szegény 
banknak a pénzét ilyen re  költeni. 
(N agy  derültség.)

K eller kihallgatása, amely telje* há
rom és fél órát vett igénybe, ezzel vé
get ért és déli egy órakor a tanukihall- 
galásókra került a sor.

Első tanú Im réd y  Kálmán, a fö ld 
hitelintézet igazgatója. Előadja, hogy 
jutottak a hamisítás nyomára és felvilá
gosii ást ad a kár összegére nézve. Osz- 
szesen 194,000 fr t értékű űrlap hiányzik, 
k iállítva csak 186,300 forint került 
vissza.

E lnök : Ennyi az intézet kára?
—  Igen.
—  Mennyi térült m eg?
—  56,138 forint.
—  A  tiszta kár tehát 130172 frt.
Hellcbrand  Kálmán a földhitelintézet

könyvelője a belső kezelésről, és a 
hamisítás fe'fedezéséről ad felvilágosí
tást.

Szekeres György, az intézet szolgája 
és Roch  György, az intézet pénztárnoka 
lényegtelen vallomást tesz.

K e lle r  Mária, a vádlott 17 éves fel
tűnő szép, fiatal leány, atyjáról leven 
szó megtagadja a vallomást.

K elle r  Richárd, a vádlott 15 éves 
fia szintén megtagadja a valtomást.

E ln ök : Minthogy a törvény feljogo- 
sitjá önöket a vallomás megtagadására, 
felmentem önöket a lanuzás kötelessége 
alól.

Erre a szakértők véleményét olvasták 
fel, mire a bizonyítási eljárás végétért.

Budapest, nov. 25.

A  városházi husosfazekakért folyik az 
érdekharc* s ihég> ennek az elkeseredett 
küzdelemnek ‘is  vannak humoros oldatai.

Csak azt nehéz eldönteni, hogy ki a na
gyobb humorista?

Láng Lajos-e, aki amikor már látja, hogy 
nem bír a belvárosi egyesült párttal, piros 
plakátokon jelenti ki, bogy a belvárost 
egyesült párt nem létezik?

Ehrlich G. Gusztáv-e, aki Morzsányinak 
a köztisztasági felügyelővel szavaztatott 
bizalmat ?

Avagy Rémi Róbert-e, aki ma délután 
azzal a Bencsik Jóskával ölelkezik, akinek 
ellenében hat év előtt egy szakasz rendőrt
hivott a józsefvárosi körbe ?

Avagy talán Ország Sándor-e, aki de- 
tektivekkel őrizteti Kasicsot, nem azért, 
hogy meg ne ölje Fejérváryt, hanem azért,

hogy a tisztviselőket fel ne bujtogathassa 
az uralkodó klikk ellen?

Ilyen >szabad polgár* most Kasics.
Az Ország Sándor ötlete most kétségte

lenül a legeredetibb. Kasics a detektívek 
választó joga ellen reklamálással kezdte a 
községi harezot s most ugyané » detektívek 
társaságában* korteskedik.

Ország Sándor ötlete csak Rudnay főka
pitánynak nem tetszik. Az attól fél, hogy 
Láng Lajos is detektiveket kér a Polóuyi, 
Tenczer Pál és a Vázsonyi megfigyelésére- 
K i fogja akkor bottal ütni a tabáni gyilkos 
lábanyomát.
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TÁVIRATOK
É S  T E L E F O N  J E L E N T É S E K .

A kirá lyné utazása
P á ris , november 25. (A z  E sti H ír 

lap  távirata.) Erzsébet királyné Sztá- 

ray  grófné udvarhölgyc és Berzeviczy 
vezérőrnagy kíséretében ma reggel 7 ó. 

25 perczkor a keleti pályaudvarra ér

kezett és onnan a közönség hódoló üd
vözlése mellett azonnal az orleansi pá

lyaudvarba hajtatott, ahonnan 9 óra 

30 perczkor folytata útját Biarritz felé.

Földrengés.
B ukarest, nov. 25. (A z  E sti H ír 

lap  távirata.) Ma hajnalban egy óra 45 
perczkor itt földlökést éreztek, amelyek 
semmi kárt nem okozott.

Vasúti ba leset.
Jeka lcrinoszlav, nov. 25. (A z  E sli 

H írla p  távirata.) Garovka vasúti állo
máson egy személyvonat összeütközött 
egy tehervonattal. Egy postakocsi, egy 
podgyászkocsi és több személykocsi ösz- 
ózezuzódott. 4 utas sulyosan , 2 pos- 
sahivatalnok könnyebben megse- 
tesült.

ESTI HÍREK. 

Bandita a váczi-utczában.
—  Az Esti Hírlap tudósítójától. —

Fuchs  Dávid ékszerészt, akinek a 
váczi-utcza 10. számú házban van a 
boltja, és a lakása is, a minap nagyobb 
kölcsönt vett föl egy idevaló pénzinté
zetben. Este nyugodtan vacsorázott a 
feleségével, amikor a cseléd azzal j ö t t  

be, hogy egy toprongyos alak van itt, 
aki mindenáron személyesen akar át
adni egy levelet az urnák.

A z  idegen belépett és betette maga 
után az ajtót. Átnyújtotta a levelet. A 
szürke borítékból egy fehér papírlap 
esett ki, amelyre csak ez a három szó 
volt írva németül:

—  Pénzt vagy eleteti
Fu ch s  ijedten pillantott a veszedel

mes idegenre, aki akkor már revolvert 
szegzett az ékszerész mellének, ek köz
ben azt mondotta;

—  Azt a pénzt add elő, am it ma 
fölvettél, vagy lelőlek.

7-  M in d já rt —  szól Fuchs.
És csodálatos lélekjelenléttel átment 

a másik szobába, hogy revolvert hozzon 
elő.

Eközben azonban a szobaleány az 
ajtó nyílásán át észrevette, hogy valami 
történik odabenn, főllármázta a ház
belieket, mire a vakmerő merénylő meg
szökött.

A  rendőrség nagyban keresi.

V áros i ü gy ek .
— A  « Szabad Iz ra e l » vége. A  vallás- 

és közoktatásügyi miniszter értesítette a fő
várost, hogy a «Szabad Izraelita* vallás
felekezet alapszabályait nem hagyta jóvá.

— E g y  m ill ió  fo r in t  napszám. 
Ennyit fizet évenként Budapest főváros. A 
főszámvevőnek jelentése szerint a főváros
nál a határozatlan időre alkalmazott nap
számos személyzet bére együttesen mintegy 
1,000,000 írtra tehető

—  A z  első csata. A  községi vá

lasztási harez első döntő csatája vasár
nap  lesz. Ekkor jön össze a  híres 

*45-ös bizottság*, hogy megállapítsa 

az összes kerületek ajániottaiból a viri
lista jelö ltek  névsorát. A  lipótvárosi ke

reskedők pártja s a belvárosi kormány
párt nagy erőfeszítéseket tesznek, hogy 

az ő jelö ltje iket is figyelembe vegye a 

45-ös bizottság, ami az eddigi gyakor

lattal való szakítás lenne.

— A  községi választások, üj párt 
név merült ma föl a Józsefvárosóan A 
kormánypárt egyesült a nemzeti párttal 
józsefvárosi egyesült községi párt»  elne
vezés alatt. A  párt alakuló gyűlése ma 
délután 5 órakor lesz a Rémi-féle VIII. ke
rületi körben. — A  bel városi egyesült párt 
kandidáló bizottsága ma este gyűlést tart 
a belvároi virilisták kandidálása végett. A  
jelölteket a szombat d. u. 6 órakor tar
tandó közgyűlés elé terjesztik. A  józsef
városi függetlenségi párt ma esti gyűlésén 
azon fog tanácskozni, hogy a 45-ös bizott
sági virilista lajstrom elleni küzdelmet kiter
jeszti-e a belvárosra Í3 vagy nem ?

K ü lö n fé lék .
—  A  király Walseeben. A király 

holnap reggel Ferencz Salvator főher- 

czeg és M á ria  Valéria  főherczegnő 
látogatására Wallseebe utazik, ahonnan 

szombaton este tér vissza Bécsbe.

—  U j k ö z é p is k o la i ig a z g a tó k .  A
király W agner A la jos dr. rendes tanárt 
a budapesti V. kér. főgimnáziumhoz, 
Grossbauer József tanárt pedig az 
egri főreáliskolához igazgatókká ne
vezte ki.

— A  konzolt fötörvényszék el
nöke. A hivatalos lap mai száma közli 
a következő legfelső kéziratot: Magyar 
minisztériumomnak a magyar minisz
tertanács 1897. év i november hónap 3. 
napján hozott határozatához képest 
osztrák minisztériumommal és közös 
külügyminiszteremmel egyetértve tett 
előterjesztése folytán, a Konstantiná
polyban felállított konzuli főtörvényszók- 
hez elnökül Kvassay  István magyar 
kereskedelemügyi minisztériumi minisz
teri tanácsost osztom be. K e lt Becsben, 
1897. évi november hónap 11-én. F e
rencz József s. k. B. Bán ffy  s. k.

— Esmarch tanár Budapesten.
Esmarch, a híres keleti sebész-tanár 
ma délután 4 óra 50 perczkor érkezik 
meg a fővárosba és a Hungária foga
dóban száll meg. A  kiváló tudóst A n- 
drássy Aladár gróf, Kresz  Géza dr., 
Fáik  Zsigraond lovag, B rü ll  Ignácz, 
Scerbovszky Szaniszló, Masszanek 
Rezső, Német Titusz, Kovács Aladár 
dr. stb. fogják a pályaudvaron fogadni. 
Esmarch tanár ma délután a mentő- 
egyesülct helyiségeit tekinti meg, 
holnap délután 5-órakor pedig az uj 
városháza dísztermében » Az első segély 
tanítása és terjesztése* czimmel tart 
felolvasást.

—  H ó !  H ó ! Ma reggel, amikor az is
kolásgyerekek újra keltek, hogy ismét foly
tassák a tengernyi tudomány megtanulását 
ott, ahol tegnap elhagyták, apró hópelyhek 
szállingóztak le az égből és az iskolába 
siető gyerekek jó  hangosan kiabálták: hó! 
éljen "a hó! Féltek, ha ők nem kiabálnak, 
más eszre sem veszi azokat a finom pillé
ket, melyeket ide-oda rázott, kergetett a 
hideg szél, míg végre leeshetett a földre, 
ahol nyomban el is olvadtak. Az első hó 
tehát már lehullott. Az igazit nem kell már 
nagyon várni; megjön az hamar, de nem 
csendes hullással, hanem vad széllel, mely
nek hidege a csontokig hat és vadul do
bálja mindenfelé a puha pihékel. Itt árko
kat temet be vele, ott halmokba rakos
gatja, elsikkasztja az országutat, uj csapá
sokat jelöl ki és kigunyolja a legjobb tér
képeket is tavaszig.

Uj dekamreron. Ki ne ismerné a de- 
kameront? Bűvös-bájos meséi, pikantériái 
nem titkok már az iskolás fiuk és felsőbb 
leányok előtt sem. Ilyen népszerűségre 
tarthat számot az a dekamerón, amely 
most készül a Magyar Hírlap szerkesztő
ségében. A  Karácsonyi Album lesz ez, 
amely száz írónak százfélle dolgózatát tar
talmazza majd s amelyet ingyen kap meg 
mindenki, aki egy negyedévre (3 forint 50 
kr.-ral) vagy egy hónapra (1 forint 20 kr- 
ral előfizet.’ Az aibum bóUi ára 1 forint 
és 50 krajezár lesz.
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—  K itü n te t e t t  ú js á g ír ó .  Rómában 

bz  adó mialt nemrég kitört zavargások 

alkalm ával a Navona-téren egy csapat
tüntető le akart fegyverezn i egy tisztet. 

|A tiszt szorultságában megragadta az 

egyik  bajonetes puskát éa azzal véde
kezett a  töm eg ellen. De mégis pórul 

járt volna, ha d e  F io r i  dr., a »Neue 

F reie  P resse* tudósítója, aki hatalmas, 

athietikus alak, segélyére nem siet. De 

F io ri hatalmas Ökölcsapásokat osztoga 

lőtt jobbra-balra és a szó szoros értel

mében kivágta a  tisztet támadói közül. 

‘A z  olasz k irály most e bátor tettéért az 

o la s z  koronarend lovagkeresatjével 
tüntette ki de F iori drt.

—  A z  éhség:. A  Torontói czimü lap 
írja a következőket: Az idei felette sovány 
esztendő, melynek nyomában nyomor, in- 
jség jár, elrettentő árnyékát veti már most 
felőre az egész országban tapasztalható 
közbiztonság állapotára. És az a sok do
logkerülő, csavargó, aki jobb esztendőben 
knegis csak jutott valamihez, most már, 
ide különösen majd a tél nyomorában, meré
szebben és vakmerőén kér kenyeret. Ha nem 
ladnak: lop, üt, gyilkol. Puncsosán a mi
inap már reggel óta egy beteges kinézésű 
joláh ember ólálkodott a József-főherczeg és 
János-utczában levő gabonaügynökségek 
irodahelyiségei előtt. Majd az egyikbe, 
majd a másikba nézett be vizsgálókig” Dél
előtt 10 órakor a  Buily-féle irodából Treuer 
(Leó, 14 éves fiú átment a szomszédba a 
Jionnan pénzt hozott és visszatért az 
tíába. Erre belépett hozzá az a gyanús 
alak és kérdi a fiút, mialatt közeledik, 
hogy itt hagyhatja-e a ködmenét, mig majd 
létté visszajö, de ezzel már torkon ragadta 
■a fiút, a  hüvelykujját a szájába szorítván. 
!A fiú a főidre esett, a román paraszt 
ipedig egy jó  hosszú konyhakést 
ihuzott elő. Treuer e közben az oiáh ujját 
lalaposan megharapta, s kiabálni kezdett, 
mire az ajtóban cs.tkhamar megjelent egy 
inas és a  bofaasszony. A  paraszt megijedve, 
leleresztette a fiút és elillant. A  rendői»ég 
[mozgásba hozta csszts erőit, a vámházak
hoz telefonált és révfalvi utón levő vám- 
jházon túl Lócz József rendőralkapitány, 
La ki egy lovasrendőrrel és a megtá- 
[madott fiúval odasietett, a tettest el
fogta, aki egy kocsi hátsó ülése mögött 
^elrejtőzve ült. Kibaligattatván, előadta, hogy 
\é Beme Juon, pctrovo3zeilói illetőségű la
kos. Beismeri, hogy a fiút főidre teperte. 
de csak azután, hogy ez a 14 éves fiú őt 
szóváltás közben potonvágta, a késről nem 
tudja, hogy eseti, ki ködmenébői a földre 
Különben csavargó és — éhes.

SZÍNHÁZAK.
Mai szinházi műsorok «

A  Nem zeti színházban, ma Bísson 
vigjátéka A Pont-Biquet család kerül színre 
A főszerepeket K. Gerö Lina, Rákosi Szidí, 
Ndrlari, Újházi és Vizvdry adják. Kezdete 
7 orakor.

A  Vársz ínházban Bonts szerelem, 
Giacosa színmüve Hegyet, i  Marival, 
Gyenessel, Bercsényivel és Mihdlyfival. 
Kezdete 7  ó r a k o r .

A z  O peraházban Bizet operáját. 
Djamileh-l adják Kaczér Margittal, Ará
nyival és Dalnokival a főszerepekben, 
Utána Mader Raoul balettje, A piros czipö 
Kezdete 7 órakor.

A  Népszínházban  ma A kukta
kisasszony, Márkus József énekes bohó- 
!zata kerül színre. A  főszerepeket Z. Bárdi 
'Gabi, Ndday Ilonka, M. Csaíoi Zsófi és 
Gazsi Mariska, Németh, Szirmai és Kassai 
adják. Kezdete 7 órakor.

A  Vigszinházban  ma adják először 
Ganghofer és JBrociner színmüvét. A 
vadén i nászt. A  főszerepekben L. Fdy 
Szeréna, G ál Báthonyi és Fenyvesi ját

szanak. Kezdete fel 8 órakor
A  M a g y a r színházban Ohnet szia 

müve A császár ezredese. A  főszerepeket 
Hettyei Aranka, Szarvassy és Molnár 
László adják. Kezdete 7 órakor.

* T is z t i t ő  tű z. A nemzeti színházban 
ma délelőtt tartották meg Bosnydk Zoltán 
uj társadalmi drámájának, a « Tisztító tűs
nek* főpróbáját. A  darab holnap este kerül 
bemutatásra s főszerepeit Márkus Emma 
és Jászai Mari játszik.

*  K é t  színház, v e rs e n g é s e . Január 
havában a főváros két színháza akarja 
színre hozni Murger *Bohém-éIet« czimü 
Öt felvonásos drámáját. Az egyik természe
tesen a nemzeti színház, a másik a szövetség 
utczai Múzsatemplom. Mindenképen érdekes 
összehasonlításra lesz alkalma a közönség
nek, ha ugyan a Magyar Színház ettől 
merész vállalkozástól időközben el nem áll.

Mimi szerepét, amely sokban hasonlatos 
DumasKaméiiás hölgyéhez, a nemzeti szín
háznál Török Irmának szánták, a Magyar 
Színházban pedig Somló Emmával akarják 
eljátszatni. A  darabot a nemzeti színház 
megbízásából Szomory Emil kollegánk for
dította.

*  T v e t t e  C hü ibert. A  világhírű pá

risi sanzonette, aki mióta utoljára nálunk 
járt, férjhez ment, közelebb újra eljön Bu
dapestre. Ezúttal azonban nem az orfeum 
deszkáin fogja sikamlós nótáit elmondani, 
hanem önálló hangversenyt ad. Érdekes ez

hangverseny azért is, mert a »Petit 
Cochon> és a »La  Viliette* helyett kiváló 
zeneszerzők komoly dalait fogja énekelni, 
mindenek fölött komoly (értsd: szolid) szö
veggel. Hogy mindez igy lesz, a r r a  g a r a n -  

czia a férj, aki útjában elkiséri az is
teni Yvettet.

* Érdekes pör. Trilby-t tudvalevőleg
F á i Béla lefordította a vigszinház számára 
s a fordítását a vidéki színpadokat illető
les riadta Béthy Pál szinházi ügynöksé
gének. Történt azonban, hogy a Magyar 
könyvtár a Triibyt kiadta és igy a kisebb 
vidéki színigazgatók 15 krajezárért a darab 
kitűnő sugókönyvéhez jutottak. A  színházi 
ügynökség teljes megkerülésével aztán elő 
is adták Du Maurier drámáját, még pedig 
abban a biztos feltevésben, hogy ezt a kis 
pajzinságot úgy sem tudja meg senki. 
Bethy Pál azonban mégis megtudta és 
most pőrrel támadt 12 vidéki direktornak.

A  kulisszák mögül.
Az uj primadonnával karöltve uj divatok

is bevonultak a népszínházba. Nem a tói- 
lettekben nyilvánulnak ezek az uj divatok, 
hanem sajátszerü és tragikomikus dolgok
ban, amelyeknek legérdekcsebbike a szín
padi gardedámok felvonulása. Valahány
szor ugyanis az uj primadonna kilebben a 
színpadra, a kulisszák mögött, a színpadi 
tűzoltók helyét elfoglalja: a papa, a mama, 
a jó  testvér és a hü szobaleány. Szorosan 
egymáshoz simulnak és szivszorongva őr
ködnek a  babuska fölött, aki nem oly un 
primadonna, mint a többi.

A  színpadi gardedámok intézménye ter
mészetesen felette nagy elkeseredést keltett 
a színház szépeinek körében. Vége a szép 
időknek; a kulisszák árnyékában vége sza
kad a flirtelésnek, a titkos és nvilt csóko- 
lódzásnak és sok más egyébnek; mert a 
papa, a mama, a jó  testvér és a hü szoba
lány nemcsak a babuskára vigyáznak, 
hanem a többieket is — ellenőrzik.

Kis hija, hogy lázadás nem támadt az 
elkeseredés nyomában. De akadt valaki, 
aki egy jó  ötlettel elódázhatta a palotafor
radalmat. A  női kar egyik szépének indít
ványára ugyanis határozatba mont, hogy 
holnaptól , kezdve a színház minden nőtagja 
magával hozza a papáját, a mamáját es 
egész rokonságát hctediziglen. Jó időben 
még a házi macskát és az olcbccskéket is 
elhozzák a kulisszák mögé.

Kiszámíthatatlanok ennek a határozat
nak a következmények annyi azonban bi
zonyos, hogy a  sok gardedám között köny 
nyebben elveszhetnek majd a primadonnák, 
drámai szendék, naivak, anyaszinészofik és 
a karbéli kisasszonyban.

l é ,

A közönség lázas izgatottsággal várta a 
startot. Végre elindultak a lovak és Kin
csem szokott hatalmas tempójában vezetett 
Már az utolsó forduló elótt melléje nyo
mult Künstlerin és a két ló a közönség 
óriási izgatottsága közepeit fej-fej mellett 
repült a tribünök felé, már-már azt hitték, 
hogy a magyar ló  tényleg kikap, midőn a 
tribünök előtt Maddennek hirtelen ostorhoz 
kellett nyúlnia. De hiába volt a jeles lovas 
minden művészete; Kincsem a közönség 
dörgő hurrá kiáltásai közepeit könnyen 
'/« hoszszal ért Künstlerin előtt a czélhoz. 
Madden nemsokára a kudarcz után visszavo
nult a túritól. A  jeles lovas egyik fia 0. 
Madden Angliában, H. Mádén pedig Orosz
országban működik, mint zsoké.

—  M & tch  Y a o q u e lin  és X*ouwt 
k ö zö t t  A  jövő vasárnap ismét kiváló 
sportélvezetben lesz részük a francziáknak. 
Louvet ugyanis matchra hívta ki Jacqucünt, 
mely a  párisi »Veíodrone du Pare des 
Pnnces«-ben fog lefolyni.

KÖZGAZDASÁG. 
Jelentések a tőzsdékről.

A  g a b o n a ü z le t  B u dapesten . Amerika
magasabb jegyzései és a hideg időjárás 
megszilárdították az irányzatot, a malmok 
a készáru bevásárlásában valamivel élén- 
kebb tevékenységet fejtettek ki, Elkelt 
12.QU0 q. búza változatlan árakon.

A következő buzafajok kerültek forga
lomba:
Makói 3500 m.m. 75.0 kg 15-30 írt
Mohácsi 1000 » 77 » 12-75 >

» 1200 » 75-7 > Íz  05 »
Kalocsai 1200 > 76 » 12-95 >
Tisza vidéki 1000 » 73 > 12-50 »

»  200 » 73‘5 » 12.05 »
Dunavidéki 600 » 75 » 12-50 «
Pestvidéki 450 » 79-5 > 1350 »

»  775 > 76.5 » 1310 >

S p o r t .

§  K in c s e m  lo v a s a  m egh a lt. Mad
den E., a Blaskovics Ernő csodakanczájá* 
nak híres lovasa Németországban meghalt. 
Madden körülbelül 47-szer lovagolta K in 
csemet és mindannyiszor győzött vele; ő 
ülte a ver. tlen.lovat angliai és francziaor- 
szági diadalutjában is. Amikor Kincsemet 5 
éves korában Németországba vitték a 
baden-badeni nagy díjért Blaskovics 
Ernő. valami szabálytalanság miatt clbo- 
csájtotta Maddent. aki ekkor megesküdött, 
hogy mindenáron megveri legalább egyszer 
a veretlen kauezát. Madden akkortájt 
nyerte meg KUn.tlerinnei (a német tenyész
tés akkori legjobb lovával) a Hamburgi 
derbyt és égre-földre esküdözött. hogy a ló 
jobb Kincsemnél. Mindenki tudta, hogy 
azelőtt Madden lovagolta a  Blaskovich 
lovát és igy hittek neki. így történt 
azután, hogy a nagy díjra Künstlerint 
épp olv erősen fogadták, mint Kincsemet.

Egyéb* gabonanemückben az irányzat
nyugodt, a íorgalom korlátoltan alakult.
Bozsot 8.40—8.60. tengerit 5.----- 5.25
és zabot G.25—6.50 forinton adtak el.

A határidöpiacson barátságos hangulat 
terjedt el, a a kényé magvak éiénkebh for
galomban emelkedtek.

Kötöttek:
Búza tavaszra . . 12.07— 12.10 
Rozs tavaszra . - 8.80— 8.88
Tengeri máj.—jun.-ra 5.56— 5.53 
Zab tavaszra . . 6.51— 6.53

A déli tőzsde sárlatjegyzései: '
Búza tavaszra . . 12.08— 12.1.9 
Rozs tavaszra . . S.81— 8.88
Tengeri máj.—jun.-ra 5.54— 5.56 
Zab tavaszra . . 6.51 6.53

A  bu d ap es ti é r ték tő zsd e . A  for
galom szünetelése következtében a nemzet
közi vezető értekek árhullámzása lényegte
len volt, a bécsi parlamenti botrányok a 
spekulác/iót tökéletesen elkedvetlenítették.

A z elötíízsdén előfordult kötések: ma
gyar hitelrészv. 387.50—387.— osztrák bitel- 
reszv. 354.60-  351.60’ leszúmitoió bank részv. 
252.25— 252.60 os. trák-magy. állam vasút 
részv. 336.7-3—306.25 rimámurányt vasmű 
részv. 219.50.— .—.— közúti vaspálya 
részveuy .'S2.—381.75 villámot vasul 
részvény 281.75

Z á r la tk o r  m a ra d t:  magyar hitel- 
részvény 387. osztrák hitrirészvény 
354.80 oszt-magy államvasut részv. 336.25 
leszámítoló bank részvény 252.50 jel- 
zálogbitelbank részvény 279.50 közúti vas
pálya részvény 381.75 városi villamos 
vasút részvény 284.75 foriuton.

A  déli tőzsdén, jegyeztek: magyar hi- 
telrészvenv 3 -6.50 -386.7,5 oszt. hitelrész
vény 354.80—354.40. osztrák-magyar álam- 
vasút részvény 336 —335*25 leszámítoló- 
bank részvény 252.50—252.25 jelzáloghitel
bank részvény 279.50--------- .------ri
mamurányi vasmürészvény 249.50---------
közúti vaspálya részvény 382.— .---------.
várósi villamosvasút részvény 28I..75 
forinton.

Z á r la tk o r  m arad t: magyar hitelrész- 
vény 386,75 magyar aranyjáradék 122.20 
magyar koronajáradék fOOlO, pesti ma
gyar kereskedelmi bank részvény 1*43.—, 
ős t. hitelrész. 354.70 leszámitolóbank rész
vény 252.25—. jelzáloghitribímk részvény 
279.50.— rimamurányi vasmű részvény 
249.50—, salgótarjáni" kőszénbánya rész
vény G04—,— déli vasút részvény 79.75 
városi villamos részvény 234.75—, közúti 
vaspálya részvény 332.- forinton.

A g a b o n a ü z le t  B é c s i jé n .  A  ten
gerentúlról és a nyugati piaczokről érke
zett szilárd tudósítások az áralakulást ked
vezően befolyásolták.

Jegyzések:
Búza tavaszra . . 12 01—12.08 
Rozs tavaszra . . 8,89— 8.91
Tengeri máj.—jun,-ra 5.82 -  5.84 
Zab tavaszra . . 6.85— 6.87

A b é c s i  értéktőzsde A parlament
ben történt események az irányzatot ked
vezőtlenül befolyásolták, a forgalom pangott.

Nyomatat a  kiadótulajdonos: MAGYAR HÍRLAPKIADÓ R-TARSASAG körforgógepén

Jegyzések: osztrák hitrirészvény 354.70,
magyar hitelrészv. 387.—-, magyar arany
járadék 12230, magyar koronajáradék 
100.10, angto bank 162.75 osztrák magyar 
államvasut részvény 336.50 forinton.

Piaczi árak.
(A f  Esti Hírlap magánjeleaté*®-

A  mai forgalom egy kevéssé volt élénk. 
A  kicsinybeni eladások következőleg ala
kultak:

Hús: I. rendű leveshus 72, II. rendű
leveshus 52—56, 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. Bárányhus, első 
negyed 60—80 hátulsó negyed 100—150 
Disznóhus ezombja, lapoczkáia 52—68, 
karaj 80—90, szüszpecsenye 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 250—350 kövér lúd 
350—600, sovány kacsa 110— 140, kövér 
kacsa 160—250 krajezár páronként. Tisztí
tott baromfi: csirke 35— 60, császár poulárd 
80—90, kappan 100—140, pulyka 120—200, 
sov. kacsa 90—120, hízott 180—150 kr. drb- 
ként. Lúd kilója. 45—56 kr, elsőrendű 
zsir 80—90, háj 90. olvasztott zsir 80— 100 
kr. libamáj 150—200 kilója.

Vadak: Nyúl 100-130. fogoly 90-100, 
őzezomb 250— 300, gerincz 400 —600 kr, 
egészben, szarvas 45— 100, vesepecsenyéje
1 .8 0 ,  kilója, fáczán 130— 1.70 gyöngytyuk 
80, erdei szalonka 140— 160, császármadár 
1 2 0 ,  hófajd 130, vadkacsa 60—90 kr. drbja, 
fenyvesmadár 4 0 ,  párja.

Halak: Élő ponty 60—120, csuka
6 0 — 120,'kecsege 125—150, süllő 80—160 
krajezár. Jegelt halak: ponty 20—60, csuka 
20—50, kecsege 1 2 0 ,  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
d r b .  2 0  k r .,  t e a t o j á s  2 2  d r b ,  f ő z n i  v a l ó  t o -  

id s  3 0  d r b ,  m e s z e s  t o j á s  3 5  d r b  100 
k r a j e z á r .

Felölő* íxcrkes/.tö: Neszm ély A r tú r .

N o  ez m á r  világos. Fiatal ur: 0b, 
bár egész életemen át követhetném az élet
utján!

Fiatal hölgy: Nem gondolja, hogy ez az 
egymásmelléül vándorlás kissé túlságosan 
fárasztó? Talán — betérve útközben az 
auyakönvv vezetőhöz — megpihenhetnénk 
egy kissé ?

Kepejiesi-ui IS.
Ma és mindennap a világhírű

Cinematograf Lumiére
(é  ökópek életnagyságban) Lyoni részv.-
társ. igazgatósága. Töke 301)0000 fre Elő
adások naponta d. u. 3-tól 3*ig óránként 
Belépti dij 20 kr., gyermekek és kato

náknak 10 kr, 18

K e r e p e s i - u i  II,

€hjet*mekcsz. Bandik*: Bár az 1-ső év
században szűkítem volna, nem kellene
most vii gtör tünetet tanulni.

Siermgkeknek
tanulságo* és szórakoztató olvasmányut 

legalkalmasabb s legolcsóbb a

Kis Világ
képes gyermeklap. Megjelen minden szom
baton. Előfizetési ára egy évre 3 forint 
negyedévre 75 kr.A -IH a - jy a r  Kirlap> 
előfizetői egy évre 2 forintért negyedévre 
50 krért kapják. Előfizetések V., Honvéd- 

utcza 4. szám alá küldendők.


