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A Dezseöffy-ügy epilógusa.
Eltemetünk egy áldatlan,, sokal bolygatott
ügyet. Eltemetjük az egyik szereplö nyilatkozatával, amelyet ma este hozott a lapok szerkesztöségeibe egy ellenzékikönyvnyomatosannak
a kérelemnek kapcsán, hogy hoznák a nyilatkozatot nyilvánosságra.
Ime, igy szól :
Nem volt szándékom azon esetre
lag nyilatkozat, mely báró Bánffy Dezsö
elnök ur és közöttem az elmult általános
választások alkalmával elöfordult.
Minthogy azonban nemcsak a "Pesti
folyó évi oktober 27-iki számaiban megjelent és
valótlanságot tartalmazó' közlemény s ebböl kiindulva azóta is ugy a képviselöházban többféle nyilatkozat, valamint hirlapi közlemény a jelzett esetet c z é l z a t o s a n a f e l s z i n e n t a r t a n i l á t s z i k , minden további találgatásokat
megelözendö, idejét és szükségét látom a valódi
tényállást a következökben adni elö:
1896. évi október hó 23-án este a következö
táviratot kaptam : "Kérem, engem szombatom felkeresni — Bánffy, miniszterelnök.
E sürgöny folytán október 24-én» délelött jelentkeztem a miniszterelnök urnál, aki azonnal elfogadott s a szokásos bevezetö nyilatkozatok után
tudatta velem, miszerint azért kéretett magához,
bogy t á j é k o z t a s s a m a m o n o r i vál a s z t ó k e r ü l e t h e l y z e t é r ö l és a hivatalos jelölt kilátásairól.
Erre én azt válaszoltam, hogy annyit tudok,
miszerint október 23-án a kormánypárti. jelölt
Nagy-Kátán programmbeszédjét megtartotta, melyen a kerület majdnem minden községe képviselve volt; de egyebet mondani nem tudok,
mert a programmbeszéden jelen nem voltam.
Mire ismét azon kérdéssel fordult hozzám, hogy

"mint föszolgabirónak csak tudnom kell, vajjon
milyen kilátásai vannak a kormánypárti jelöltnek."
Erre azt válaszoltam, hogy én az egész választási mozgalomtól távol tartom magamat, mert
szavazatomat már Lukáts Gyulának igértem.
Erre a tisztelt miniszterelnök ur azt válaszolta, hogy "nyilatkozata reám nézve meglepö, mert
nagy sulyt fektetek arra, hogy a föszolgabiró a hivatalos jelöltet támogassa."
Feleletem erre az volt, "mikor én Lukáts
Gyulának szavamat adtam, akkor még hivatalos
jelölt nem is volt."
A tisztelt miniszterelnök ur erre ismételte,
hogy ö nagy sulyt helyez arra, miszerint a föszolgabiró a hivatalos jelöltet támogassa s ha nem,
akkor következik a központból egy kis nyomás s
ha még ez sem elég, a további intézkedéseket fentartja magának. Mire meghajtottam magamat azzal,
bogy ebböl magatartásomra nézve a további konzekvencziákat levonom; — távoztam a miniszterelnöki palotából. Szállásomon tisztviselöi állásomról való lemondásomat megirtam s ezt a megye
alispánjának megküldtem ; lemondó nyilatkozatomat azonban másnap alispánom, más tisztviselötársam és járásom több elökelö bizottsági tagjának reábeszélése folytán visszavontam.
Nagy-Kátán, 1898. november 6.
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— Nem tehetem, kegyelmes uram, már szavamat adtam az ellenzéki jelöltnek.
— Az nekem mindegy.
— Do nekem nem mindegy.
— Hát akkor majd teszünk a föszolgabiróságról. (Nagy zaj.)
Ilyen eseteket — igy folytatja Lukáts Gyula
— akár holnapig sorolhatnék föl. Ebböl világos,
hogy az ón kis viskóm házmestere is képvisel
annyit, tisztelt tuloldali urak, mint önök . . .
Erre az elnök megvonta töle a szót s
következett a zárt ülés, amelyben a miniszterelnök igy nyilatkozott:
Bánffy Dezsö báro: Lukáts vádjaira lesz
módja máskor is felelni, ha akar. Nem tér ki a
nyilatkozattétel elöl, ha ennek szükségét látja. Nem
hallottá ugyan Lukáts beszédét, de tartalmáról értesitve van. Az esetröl ugy emlékezik, hogy m a g á h o z h i v a t t a Dezseöffy föszolgabirót, h o g y
tájékoztassa a választásokról.
Bartha Miklós: Mi köze volt hozzá ?
Bánffy Dezsö báró : A föszolgabiró megmondta, hogy n e m á l l h a t s z o l g á l a t o m r a .
Ezzel megelégedtem. Kétségbevonom, hogy adott
szavának megváltoztatására fölhivtam volna. A
föszolgabiró nem telt kérelmemnek eleget. Ennyi
az egész.

Bánffy egy föszolgabiróhoz igy szólt a választások idején:
— Szolgabiró ur, a kerületben nekem hivatalos jelöltem van, remélem, rá fog szavazni.

Aki ezt a három nyilatkozatot sebtiben
végigolvassa, lehetetlen nem konstatálnia, hogy
bizony meglehetösen eltérnek egymástól. Különösen Lukáts Gyuláé annyira elüt mind a
kettötöl, hogy már elsö olvasásra kiesik minden kombináczióból. Más kiinduló pontot választ, más szavakat ad a szereplök szájába,
más tendencziát kerget. Egy hang, egy szó,
egy gondolat nincs meg az ö elöadásában
abból, ami a másik kettöben megvan, ö sza-

A karácsony-estét ágyon kivül akarta tölteni, mosolygott a vidáman pattogó kandallóra
— Alexander Hepp-töl —
az egészség után való mohó, de hiu vágyódásAz esztendö utolsó napjaiban Vallerot sal hajtott föl egy pohár pezsgöt, megnézte,
apó állapota rosszabbra fordult. "Valerot müven eredménynyel záródott le ez utolsó év
apó "-nak hivták, bárha még alig volt negyven leltára, fontolgatta, hogy mit tehet a gyermeesztendös, de hát a szenvedés nagyon meg- keiért és édes reménység töltötte el a jutalom gondolatára, melyet majd bennük taviselte, egészen megöszitette.
Vallerot apó élete példásan folyt le a lál meg.
Másnap aztán, váratlanul, még erösebben
hitvese és a két kis gyermeke oldalán, a szerelemböl nöül vett hitves és a nagyon szöke támadta meg a kegyetlen betegség. Fájlalta a
Janika, meg a nagyon barna Zsanétka olda- mellét, a derekát, a fejét. Rettenetes megfolán. Ipart üzö, szerény párisi polgár volt. De gyatkozását érezte erejének. És Vallerot apó
mint az édesatyját, öt is egy gonosz köhögés megint ágyba dölt.
ragadja el övéi köréböL
Szinte élettelenül feküdt immár a csak— Csak valahogy ennek az átkozott esz- nem légmentesen elzárt szobában, ahova csak
tendönek az utolsó napját megérném — mon- lábujjhegyen léptek be és ahol csak suttogva
dogatta. — Ha ezen tul leszek, minden mentre beszéltek. Mintha valami titokzatos nagy ugvan; a megujuló hónapok engem is magam- rás történt volna itt, mintha rögtönösen, áthoz téritenek, a tavasz pedig egészen lábra menet nélkül, már is a zokogás zaja keletkeznék körülte és már elözetesen is .egy keállit majd.
És a szörnyü valóság rettenetes gunyjára vés abból a tiszteletböl, mely a halalt illeti
szötte a terveket arra a napra, amikor elmulik meg.
Az esztendöböl immár csak egy nap
az a köhögést mely most vaslánczok módjára
csörömpölt a mellkasában: és sápadt, lesová- volt hátra és a mély csendességben mindenre,
nyodott arczát már "is a legmesszebb esö ami még nemrég a Vallerot párt boldoggá
ábrándok szinezték lá a türelmetlen öröm ró- tette és Janikára és Zsanetkára is, söt még a
házban levö közönyösökre is kétszeresen nezsás pirjával.
De a legszebb pillanatban az élet e lángja, héz szomoruság sulyosodott; a szomoruság,
mely egész lényét megvilágitotta, hirtelen kit melyet az esztendö elmulásakor érezünk, ha
aludt : és a megujult illuziók. a megcsillámlot- ez az esztendö szeretteink, közül is valakit
ragyogó álmok szétfoszlása nyomorultabbá tette magával visz.
Mégis az anya azt gondolta :
Vallerot apót, mint bármikor volt.
— Szegény kicsikéim . . . Rólatok azért
Ekkor aztán, az aggodalmak sötét éjszamég sem feledkezhetem meg. Mind e bánat,
kája támadt körülte, borait a lelkére.

mind e könyek között is gondoskodnom kell
ajkaitok mosolyáról . . . Gyerünk hát !. . .
És Vallerotné elment, hogy megint orvosságot hozzon és játékokat vásároljon.
Mikor anyjukat távozni látták, Janikának
és Zsanetkának sejtésük támadt; és ebben az
aggodalommal telt házban, mely szivecskéiket
megdermesztette, ebben a szomoru házban,
ahol pár nap óta vidám gyermekkorukra a
közel szerencsétlenség árnyéka borult, ismét fölhangzott kristály hangjuk diadalmas
zajongása.
Édes anyjuk hat óra tájban tért haza,
kezében hozva a csomagokat. Nagy élénkségben találta Janikát és Zsanetkát a kis ebédlö
gömbölyü asztala körül, szomszédságában a
szobának, ahol Vallerot apó ereje rövid és sipoló lélegzetvétel között emésztödött. És hogy
mielöbb Örömben láthassa öket, az anya azonnal igy szólt:
— Nesztek, kedveskéim, ez a tietek, mulassatok, legyetek jók.
Eléjük rakta az összevásárolt ajándékokat, gyorsan összecsókolta a sugárzó arczocskákat és besietett a betegéhez.
De az ebédlöben, mikor az ajtó betevödött, milyen láz támadt! A mámor, melyet a
sajátunkat képezö tárgyak adnak, amikor kicsomagoljuk, megpillantjuk, megérintjük, elöször a kezünkbe ragadjuk azokat; és minden
egyes játék birtokba vételekor, kinek-kinek a
saját osztályrésze megállapitásakor, megujul'
tan tört ki az elragadtatás; véget nem érö
csicsergésben, tapsolásban, kiabálásban, az
apró lábacskák dobogásában nyilvánult, és a

A játékok.

•

Mielött egy-két szó megjegyzést teszünk
ehhez a nyilatkozathoz, elevenitsük föl, hogyan
mondtak el az esetet a képviselöházban.
Lukáts Gyula obstrukcziós beszédébe a következöket szötte be :
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vazásról beszél, a másik kettöben informálás- raison «?.eri;it k-inkább elvárhatja? Vagy az
ról és támogatásról van szó. Lukáts kapaczi- talán I. ai if-rinészelcs, hogy legalább kfilötáltatni szerelné a föszolgabiró, a másik két stöscri. és fur-sáu;:k találja, ba egy kerület
elöadásban nyoma sincs ennek. Szóval a Lu- politikui li-zlYiseL'je a jövöre való kilátások
iránt nieskérdeztetve. azt feleli, hogy "nem tukáts Gyula nyilatkozata hors coneurs áll.
dora"
? Kz mindenkinek különös, mindenkinek
A másik kettö közt alig van lényeges elfurcsa
lehet. Erre az egész ország mondhat
térés. Legfeljebb csak hajszálnyi. S amikor
véleményt,
ezt a föszolgabiró ur pártállásuval
szó lehet arról, hogy e hajszálnyi eltéréseknél
egyetemben
kritizálhatja és hibáztathatja min•ki tévedhet és kinek az elöadása a
den
ember:
még a miniszterelnök is.
megbizható, akkor inkább a föszolgabiró urét
-tartjuk hitelesnek, mint a miniszterelnökét.
Ezek után már most el is temethetjük
Jobban hiszünk az ö elöadása teljes szóhüsé- bizvást az egész bolondos esetet. Elfeledhetgében. mint a kegyelmes uréban.
jük, hogy valaha szóba is került, hogy ebböl
S ez természetes is. Egy föszolgabiró is fegyvert próbállak kovácsolni a miniszteréletében az esemény, ha a miniszterelnök szóba elnök elien. Az ellenzéknek bizonyosan szi-áll vele. Az nem minden nap esik meg vele: vességet teszünk vele. ha szö nélkül elteolyan esemény az életében, mint az osztriga metjük.
a menüjében. Világos tehát, hogy minden szaDe egy tanulságot jö lesz mégis levonni
vát, minden mozdulatát a lelkébe veri. Mert belöle. Egy tanulságot, amelyet jegyezzen meg
elvégre Nagy-Kátán még se beszélgethet min- mindenki. Irja föl minden ember a memóriája
den áldott nap kegyelmes urakkal.
táblájára, hogy nagy ország, boldog ország,
A miniszterelnök pedig hányszor elfeled- szabad ország az, ahol egy apró polihette volna ezt az apró-cseprö dolgot? Mi tikai tisztviselö szemtöl-szembe mondhatja
neki a nagykátai föszolgabiró? Azt se csudál- az ország legelsö tisztviselöjének, a mi.nók, ha a nagy aktuális politikai kérdések niszterelnöknek, a kormány fejének, hogy
közt el is feledné, hogy Nagy-Kátán is van "sajnálatomra nem teljesithetem az ur természolgabiró és ö valaha magához hivatta ezt az szetes és jogos kivánságát." S teljes négy
urat Bámulni való, hogy tudja róla azt is, esztendövel é nyilatkozat után ez az apró
hogy a világon van. Mintha csak Jókai Mór tisztviselö még mindig hivatalában van, még
minden hosszas gondolkodás nélkül felelni mindig uralkodik a maga kis körében, még
tudna arra a kérdésre, hogy mit irt ö száz mindig politikai tisztviselöje a kerületének.
-kötetéböl a tizenkettedik kötet nyolczvanharMég sok ilyen megrovási esetet, és akkor
madik oldalának huszonötödik sorában.
bátran
elmondhatjuk, hogy boldogabb, szabaS Bánffy Dezsö a képviselöház ama bidabb,
függetlenebb
ország vagyunk Angliánál.
zonyos zárt ülésében mégis jóformán szórólszóra ugyanazt mondotta, amit Dezseöffy Emil
ma mond a nyilatkozatában. Megmondta azt, j
KÜLFÖLD.
hogy magához rendelte a föszolgabirót s megAz engol-franczia konfliktus. Párisból távirakérdezte töle, milyen lesz a választás a kerütozzák
nekünk: A lapok Salisburynak a Mansion
letben. S a föszolgabiró erre azt mondta, hogy
House-han mondott beszédével és az angol sajtó
biz ö nem tudja. Teljesen eltekintve attól, magatartásával foglalkoznak és kifejtik, hogy
hogy okvetetlenül rossz föszolgabiró az, aM Fashoda kiüritése csak arra mutat, hogy Franczianem ismeri a saját kerületét, nem természetes-e, ország nyilvánvalóan ellenséges hatalommal áll
hogy egy pártvezér informácziót keres miaden ke- szemben és bogy vagy le kell mondania gyarmati
T&iethen s a felvilágositást attölkéri,aMtölniinden birtokairól, vagy pedig nagy gyarmati hadsereget
.hollandi csiga, mely bugott a padlón; és a
babaágyT melyet ide-oda hozgáltak; és a gecerális. akihez nagy beszédeket intéztek; és a
lezémás bolt, melyben a kereskedöt játszották.
Egy. pillanat alatt eltünt minden felleg a parányi homlokokról.
Janika és Zsanétka most a gyermekek
-mennyországában voltak: nem isméitek többé
más valóságot; semmit sem tudtak többé
'arról, ami öket sirni késztette.
Sokáig élvezték igy az ujdonság varázsát; Janika komoly tekintélyességgeJ, Zsanétka leányos kaczérsággaL Azátán, mikor
már el voltak telve a zsákmányukkal,, szükségét érezték, csak ngyT mintha nagyok Tolnának, a fitogtatásnak. Janika a konyhába
akarta czipelni a saját játékait, de Zsanétka
igy szólt:
— Nem, a kedves apánknak kell megmutatnunk.
És mindent összeszedve kicsiny karjaikba,
lihegve, mint aki nagy munkát Tegez, bajosan
egymáshoz simulva mentek az ajtóhoz, hátakkal döngették, sarkakkal verdestek, hogy kinyiljon számukra.
— Ti vagytok? — szólt M az anya a
félig nyilt ajtón — ne jöjjetek be, menjetek
Innen.
— De nem, mama, a kedves apánkat
•karjuk látni —felelte Zsanétka, hadd lássa ö
is á játékainkat.
— Igen — tette hozzá Janika — hogyan
tudná különben, hogy müven sok szép mindent adott nekem !
— Nem,, kedveskéim, apátok most nem
Sielhet meg titeket, meg nem is foglalkozhatik a játékaitokkal. Menjetek, menjetek hamar,
szegény kicsikéim . . .

Hétfö, november 7.
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Ekkor azonban gyönge hang emelkedett
a szoba hátterében, ijesztö messzeségböl jött
ez a hang:
—
Julié, mi az ? . . . De igen . . . igen.
csak jöjjenek.
És könyékkel a szemében bocsátotta az
apa magához a sugárzó gyermekeket.
Ott álmák az ágy elött, Vallerot apó pedig felkönyököl a vánkosán. Meg akarja csókolni öket De megpillantja arczát a tükörben
és megijed magától, lesoványodott, borostás
szakálla! boritott vonásaitól, megvékonyodott
hossza nyakától, lángoló szemeitöl; elhagyja
a csókot. Fölhivja azonban öket, olyan hangon,
mely még tud gyöngéd lenni, oh, de milyen
gyöngéd, hogy rakjanak le mindent mellé.
— Ez itt a tied. ugy-e Janikáin ? Ez
meg a tied, Zsanetkám? Nagyon szép, látom,
meg is vagytok elégedve . . . No, csak legyetek jók, jövö esztendöre még szebb játékokat
kaptok . . . Hogyan, Janikám, nem tudod,
hogyan kell egzercziroztatnod a zuávjaidat,
meg a tüzéreidet ? . . . És már elszakitottad
a paprikajancsid zsinórját? . . . Várj csak
kicsit, mindjárt megcsináljuk.
És Vallerot apó elgyengült kezeivel, a
tétovázó, reszketö kezekkel, a már jóformán
halott kezekkel megigazitja, életre támasztja
a paprikajancsit, mely ráfintoritja vigyorgó
arczát. És a kereskedö szorgosságával veszi
szemügyre a czérnásbolt minden egyes dobozának a tartalmát is.
— Minden megvan, édes Zsanetkám, csak
aztán gondos légy. . . Korán kell rendet
tanulnod! .
— Ne fáraszd ki magadat — szólt közbe
az anya.

és jól szervezett hajóhadat kell alkotnia azok komoly megvédésére.
angol
hogy
kapt
tala

Külön forrásból eredö távirat szerint az
lisztek, akik nemrég Cann&sbe érkeztek,
ott töltsék a telet,
p a r a n c s o t
ak, hogy térjenek
haladéknul vissza
helyörségeikre.

György herczeg beiktatása. Miül diplomácziai körökben hirlik, a négy hatalom közt megegyezés jött léire arra nézve, hogy György herczeget legközelebb,'mint föbiztosukat installálják Kréta
szigetén. Az orosz czár vállalta volna magára,
hogy a portát erröl értesiti. A notifikáczio máig
még nem történt meg. Török körökben azt hiszik,
hogy a porta oz ellen alkalmasint tiltakozni fog,
mert a szultán, mint a mohamedánok kalifája,
nem türheti hallgatagon György herczeg beiktatását.

TÁVIRATOK.
Vilmos császár utazása.
Berlin, november 6. A "Norddeutsche Allg
Zeitung" a "Frankfurter Zeitung" tegnapi közleményére, amely az állitólagos német-török egyez'
s')gröl szóit, megjegyzi, hogy a nevezett lap szer*
kcsztösége helyesen cselekedett, hogy ezt a hir*
csak fentartással közölte. Ez a közlemény legjobb
esetben is csak puszta képzelödés.
A Dröyfus-ügy.

Pars, november G. A "Matin" szerint a
vizsgálat kideritette, hogy a "petit bleu" nen?
hamisitás, és azt állitja, hogy a kézirá?
Schwarzkoppen ezredes kezeirása. A nevezet*
lap hozzáteszi, hogy a szakértök megállapitott
ták, hogy egy másik "petit bleu"-n a czimet
amely Esterházy nevére szóit, meghamisitott
ták; nevezetesen kivakarták és az utólogop
irás más kéztöl ered.
Kina.

London* november 6. A Reuter-i gynökségnei
jelentik Pekingböl mai kelettel: A japán köve1
tegnap kihallgatáson volt a császári palotában é?
közölte a császárral és az özvegy császárnéval
hogy magas japán rendjeleket kaptak. Az özvegy
császárné a szokásos szives szavakkal fogadta Q

— Kifárasztom magamat ? én ? Mi jut
eszedbe? — feleli Vallerot apó.
És beszél, magyaráz, kaczagtatja a gyermekeit, önmaga is nevet. A játékok össze'
vissza hányVa hevernek a takaróján, valamenynyit a kezébe veszi, a legkisebbel is szerez
örömet és élvez örömet; mialatt ezeket a játékokat szedegeti-veszegeti — mintha csoda
történnék —r- megfiatalodni érzi magát. . .
Egyszerre a keze görcsösen megrándul, a feje
meginog, rohamos köhögés szakad föl a melléböl és megöli.
Igy esett, hogy Vallerot apó nem érte
meg az uj esztendöt. De miután kilehelte a
lelkét, szinevesztett ajkain még mindig megmaradt egy mosoly. Igen, ez az ember, aki
olyan sok fájdalmat türt és szenvedett, akivel olyan szigoruan bánt el a végzet, minden
várakozás ellenére mosolygott. A játékok, melyek megmosolyogtatták, mint gyermeket, megmosolyogtatták a halálban is ; az, ami fölviditotta az élet küszöbén, megédesitette neki a
távozást is az életböl.
Babonás szokástól késztetve, rögtön ei
akarták vezetni a gyermekeket és a játékokat
elszedve, rendbe akarták hozni a megdicsöült
ágyát, melyet' a halál magasztossá tett. De az
anya ellenezte a nagy sietséget, szinte hálátlanságnak találta azokkal a limlomokkal szemben; magában a katasztrófában is az égi jóság megnyilatkozását, a sors kedvezését érezte.
Mindenki letérdelt hát és kezdödtek az
imák az ágy eiött, amelyen a bádog-katonák
örizete alatt s még mindig kezében szorongatva a paprikajancsi csillámos dolmányának
egy darabkáját, nyugodtan, boldogan aludta
örök álmát Vallerot apó.

Hétfö, november 7.
követet, mire a császár, aki a trón lépcsöjén állt.
hasonló tartalmu beszédet olvasott fel.
A diplomácziai testület tegnapi gyülésén elhatározta, hogy a czung-li-jamentöl erélyesen követelni fogja, hogy távolitsa el e hónap tizenötödikéig Kang-szu csapatait Pecsili tartományból és
tudassa, hogy a csapatokat mely helyekre szállitják. A követek azzal fenyegetöznek, hogy ha ezt a
kivánságukat nem teljesilik, lépéseket tesznek a
vasuti összeköttetés biztositására.
Az uj japán kormány.
Jokoháma, november 6. Az uj kabinet következöképen alakult meg. Miniszterelnök: Yamagata,
külügyminiszter: Aoki, belügyminiszter: Siago,
pénzügyminiszter : Matsukata, hadügyminiszter:
Katsura, tengerészeti miniszter: Yamamoto tengernagy, igazságügyi miniszter: Kiyoura. Az uj kabinet tagjai mindannyian függetlenek a politikai pártoktól
Határ-viszály.
Pétervár, november 6. Az Anglia és Venezuela közt fenfozgó határviszályról, amely ügyben
Martens titkos tanácsost bizták meg a legföbb választott birói tiszttel, a hivatalos lap a következöket irja : A két hatalom deczember havában Martens titkos tanácsosnak és a nemzetközi választott
biróság tagjainak kezéhez juttatja a záró iratokat,
amivel az elözetes birói eljárás véget ér. 1899. tavaszán a nemzetközi választott biróság Martens
elnöklése alatt összeül Párisban, hogy meghallgassa
a két hatalom képviselöjének szóbeli kijelentéseit,
és meghozza itéletét," amely feltétlenül kötelezö
erejü lesz.

HIREK.
Lapunk mai száma 8 oldal.
— Halálozás. A magyar közéletnek egyik
ismert szereplöje, lovag Fackh Károly miniszteri
tanácsos, volt országgyülési képviseld ma reggel
hatvannégy éves korában, hosszas szenvedés után
a Bajza-uteza 4. szám alatt levö lakásán elhunyt.
Régi nemesi család sarja volt. Apja, Fackh Jozsef
az osztrák hadseregben szolgált mint ezredes, de
1848-ban a honvédséghez lépett át, itt tábornoki
rangot nyert és a szerbek ellen valo hadjáratban
Verbásznál elesett. Anyja, Amália, Pöltenberg
bárónö, az aradi vértanunak, báro Pöltenberg Ernönek a huga volt. Fackh Károly a bécsujhelyi
katonai iskolában nevelkedett, ahonnan mint hadnagy került ki. Mint gróf Gyulay fövezér szárnysegéde, végigküzdötte az osztrák-olasz háborut
s hösies magatartásáért érdemkeresztet is kapott.
Nemsokára ezután kilépett a katonaság kötelékéböl és sümegi birtokára ment gazdálkodni, Ö kalauzolta magyarországi utjában a
hatvanas években itt járt Napóleon Jeromos herczeget, aki emlékül óráját és arczképét adta neki.
Mikor a magyar nyugati vasutat megnyitották, kinevezték ide vezérigazgatójává. A vasut államositásakor belépett a minisztériumba, ahol nemsokára
miniszteri tanácsos lett.Voltországgyülési képviselö
is. Érdemes szolgálataiért a franczia becsületrenddel,
a szerb Takova-rend fötiszti keresztjével és a porosz
koronarenddel tüntették ki. Hét gyermeke maradt.
A temetés november nyolczadikán, kedden délután
három órakor lesz a gyászházban. A szertartást
Stieber Vincze terézvárosi apátplébános végezi.
Beszentelés után a halottat a budai katonai
temetöbe viszik és az ottani családi sirboltban
helyezik örök nyugalomra. *
Az elhunyt haláláról a gyászoló család a
következö gyászjelentést adta l á :
özv. Fackh Károlynészül.Girault Mária de RocheCarbon saját, valamint gyermekei: Gabriella, férjezett bájt Patai Istvánné, Mary férjezett eorményesi
és karánsebesi báróFiáthMiklósnéés ennek gyermekei — Magda Léon, es. és kir. huszárhadnagy,
Amélié, Frida, Paula és József; vejei eorményesi
és karánsebesi báró Fiáth Miklós, orsz. képviselö
és baji Patay István, sógornöje özv. Faddi Gedöné
szüL poeltenbergi Poltenberg Helen és gyermekei
nevében megtört szivvel jelenti, bogy forrón szeretett férjének
méltóságos Fackh Károly urnak
m. k. min. tanácsos, volt orsz. képviselö, Gyanafalva
diszpolgára, a III. oszt. vaskoronarend és a katonai
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érdemkereszt(hadiékitménynyel)tulajdonosa, a szerb
Takova-rend fötisztje, a franczia becsületrend
lovagja, a porosz koronarend tulajdonosa, a m.
nyugoti vasut volt vezérigazgatója és mostani
elnöke, a dunántuli és a szombathely pinkaföi h. é.
vasutak igazgatósági tagja, az általános vaggonkölcsönzö-társulat igazgatósági, a nemzetközi vaggonkölcsönzö - részvénytársaság felügyelöbizottsági
tagja, a "Munkás-Otthon' szövetkezet elnöke stb.
folyó hó 6-án élete 64-ik, boldog házasságának 36-ik
évében, Szivszélhüdés következtében beállóit gyászos halálát. A megboldogultnak hült tetemei f. hó
8-án délátán 3 órakor Bajza-utcza 4. szám alatti
lakásában fognak a római katholikus egyház szertartása szerint beszenteltetni és a budai katonai
temetöben levö családi sirban örök nyugalomra
tétetni. Az engesztelö szent miseáldozat a terezvárosi plébániatemplomban folyó hö 9-én délelött
10 órakor fog a Mindenhatónak bemutattatni
— Föpapok a Pázmány-egyesületnek. Vaszary
Kolos biboros érsek herczegprimás a Pázmányegyesületnek ötszáz forintot adományozott. Az öszszeget Herczegh Mihály elnök kapta meg, aki azt
már rendeltetése helyére is juttatta, — kifizette az
egyesület házbérét. Az egyesület egyik vezetö tagja
nehány héttel ezelött Császka érsekkel beszélgetett,
akit szintén adakozásra akarnak felkérni.
— Mikor fogadhatja, kegyelmes uram, a
Pázmány-egyesület tisztelgö deputáczióját ?
— Mindenkor, édes fiam, mindenkor — válaszolt Császka, ájtatos vékony hangon — talán
már adtam is valamit.
— Még nem kaptuk meg, kegyelmes uram,
szives adományát, de igérete nekünk ezreket ér.
— Ezreket, ezreket, vágott közbe Császka
panaszosan, hát jöjjenek novemberben.
— Dumas üzletei. Egy társaságban, amelyben Dumas is jelen volt, a háziasszony azzal a
a furcsa kéréssel szólitotta meg a vendégek nevében á nagy irót, mondana hamarjában egynéhány
szellemes apróságot.
— Kérem, mondjon hát legalább egyet,
kérte ismét a háziasszony, mikor látta, hogy
Dumas nem akarja szavait meghallani. No, mondjon, hiszen a z a z ön üzlete.
— Ha igy tekinti a dolgot, ugy minden
esetre kész vagyok arra, hogy kivánságukat teljesitsem. De meg kell igérniük, hogy a jelenlevök is
mutatnak be valamit, ami a mesterségükhöz tartozik.
Azzal odafordult egy tüzértiszthez:
— Kérem, uram, süssön el hamarjában nehány ágyut, aztán majd én jövök.
— Választások a zsidó hitközségben. A pesti
zsidó hitközség ma délelött* tiz órakor Tenczer Pál
elnöklése alatt közgyülést tartott, amelyen a hitközség elnökévé egyhangulag Kohner Zsigmondot,
elöljáróknak Deutsch Sámuelt, Schweiger Mártont,
Adler Lajost, Grünbaum Miksát és Baumgarten
Lajost választották meg. Mikor egy deputáczió meghivására az ujonnan megválasztott elnök és az
elöljáróság a teremben megjelenlek, Tenczer Pál
lelkesen üdvözölte öket, mire Kohner Zsigmond
mondott köszönetet. Nem akar — ugymond — beszámolót tartani, mert az évi jelentések elég kimeritö
képét nyujtják a multnak. Épebbölkiindulva, a jövöröl
sem kell sokat mondania, csak azt, hogy ugyanebben
szellemben fogja a jövöben is a hitközség érdekeit
szolgálni, mert a jövö csak a mult folytatása lesz.
A hitközség legfontosabb feladata a közel jövöben
e g y u j t e m p l o m é p i t é s e , méltó helyen, a
vallásosság ápolására. De ezenfelül kivánatos az
iskolai hitoktatás tökéletesitése, a hitközségi tisztviselök jövöjének biztositása, az emberszeretet és
jótékonyság müvének a pénzügyi viszonyokhoz
mért megjavitása és végre és föképen: fölébresztése a felekezet és vallásossággal szemben a szunynyadó érdeklödésnek. Ezekre kéri a képviselet támogatását. Kohner beszédét nagy éljenzéssel fogadták. Ezután a közgyülés elnöke hirdette ki még a
huszonöt választmányi tag választásának eredményét.
— A királyi vér uj plébánosa. A budai királyi
vár most kinevezett uj plébánosát, Kanter Károlyt
ma délelött iktatták be ünnepélyesen a hivatalába.
A Szent Zsigmond-kápolnában délelött tiz órakor
kezdödött az ünnepség, amelyen nagyszámu elökelö közönség jelent meg. A piros posztóval bevont elsö padsorokban arisztokrata-hölgyek, az
oltáregyesület tagjai ültek, élükön özvegy gróf
Cziráky Jánosné elnöknövel Ott voltak továbbá a
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fövárosban idözö udvari tisztviselök, lovag Loebenstein szertartásmester, lovag Ybl Lajos várkapitány,
Hertelendy, Radics, Jeger várkapitánysági titkárok, Maszák udvari titkár stb. Az istentiszteleten ott volt Vézinger Károly esztergomi
apátkanonok, az uj plebános elödje is. A szertartás nagymisével kezdödött, amelyet Kanter Karolj
plebános czelebrált Kriszt pápai plebános, Demény
Dezsö királyi várbeli káplán és több kispap segédletével. Evangélium után Kanovics Béla Mór budapesti esperes, józsefvárosi apát-plebános végezte a
beiktatást. Felolvasta a kinevezésröl szóló királyi
kéziratot és szép beszéd kiséretében átadta az uj
plébánosnak a templom kulcsait és a misekönyvet.
Kanter plebános ezután elmondotta a hitvallást.
Mise közben az angol kisasszonyok növendékei
énekeltek.
— Öngyilkos katonák. Két pozsonyi katona
vált mng eröszakos módon tegnap az élettöl. Az
egyik Klein Manó, aki a katonai épitészeti osztályban volt alkalmazva, a másik pedig egy
szekerész-ujoncz. Az elsö szolgálati fegyverével
lötte magát mellbe, a másik felakasztotta magát.
A hivatalos vizsgálat szerint mindkét öngyilkosság
oka i s m e r e t l e n . A sok ismeretlen ok azonban
a katonaságnál már nagyon ismeretes.
— Bicziklis és oroszlán. Minden igaz bicziklistának nagyott ver a szive annak a hirnek hallatára, amelyet egy londoni ujság küld világgá.
Arról van szó ebben a hirben, hogy Kelet-Afrikában
egy angol ember bicziklin menekült meg az oroszlán körmeitöl. Az illetö ur, akit különben Robersonnak hivnak, igy irja le az esetet: Augusztus
22-én délután egyedül hagytam el Blantyre és
Zomba közt fekvö birtokomat. Sokáig barangoltam
egyedül hegyen-völgyön. Alkonyatkor épen egy
kisebb hegy derekára értem. Mivel az ut meredek
és döczögös, a hold világa pedig igen gyönge volt,
leszálltam a kerékpárról és vezettem. Egyszer,
amint igy csöndesen bandukolok, neszt hallok az
ut széléröl, mintha valami nagyobb állat törtetne
ki a bozótból. Hátrafordulok és nagy rémületemre egy hatalmas oroszlánt látok mögöttem,
nem is nagyon messze tölem. Gyorsan föl akartam kapni a bicziklire, a nagy izgatottságtól azonban nem tudtam. Másodszor is megkiséreltem a
menekülést, de ismét hiába. Közben pedig az
oroszlán lassan kuszott felém. Harmadszor mégis
sikerült felülnöm s ahogy reszketö lábaim és a rossz
ut meg a sötétség engedték, igyekeztem minél
gyorsabban eliramodni. Döczögött, akadozott a két
kerék, de azért sikerült valahogy a csucsra följutnom. Fönt aztán elszántam magam mindenre.
Nem gondolkoztam, hogy lebicziklizzek-e a meredek völgybe, amelynek mélyén széles árok huzódik el, vagy pedig, hogy a biztosabb halálnak, az
oroszlánnak adjam magamat zsákmányul. Isten kegyelmébe ajánlottam életemet, aztán neki! le
az ismeretlen, rossz és sötét uton a mélybe. Az
oroszlán hangos orditással ugrándozott utánam,
de nem tudott elérni. Majd megdermedtem a rémülettöl, valahányszor dühös fogcsikorgatását hallottam. Végre leértem a völgybe ; a kerékpár átugrotta az árkot, meg is rongálódott, de nem vált
hasznavehetetlenné, örületes és hajmeresztö produkczió volt ez, valóságos istenkisértés. Nemsokára szerencsésen elértem hajlékomat. Üldözöm az
árok tulsó partjánál elhagyott. — Ez a történet,
amelynek hitelességeért Brandes Ottó, egy berlini
lap londoni levelezöje kezeskedik, be fogja járni
az egész világ sajtóját, s valahol egy igaz bicziklista sziv dobog, diadalérzés kél a nyomában.
— Vakmerö tolvajok. A Süssmann és társczég Laudon-utczai rövidáru-kereskedésébe ma
d é l b e n egy ó r a k o r b e t ö r ö k j á r t a k .
A czég egyik alkalmazottja, Gersztt Mór, vette észre
legelöször a betörést, aki félegy órakor véletlenül
velödölt vissza a holtba. Mikor az üzlet elött elhaladt, nagy meglepetésére annak az ajtaját nyitva
találta. Tudta, hogy ebben az idöben mindig zárva
szokott lenni és azért kiváncsiságból bement megnézni, hogy ki lehet odabenn. Amikor belépett,
egy középtermetü, köpczös, szürke zakkó-ruhába
öltözött alak surrant el mellette, hóna alatt erösen
szorongatva valamit. Egy másik, magas, vállas
telt arczu, ember pedig kényelmesen szedegette le a
polczokról a különbözö arukat és rakosgatta bele
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egy ládába. Egészséges arczszinü, rövid vörhenyes
bajuszt s beretvált állát viselö ember volt az idegen. Fekete, elegáns szabásu kétsor gombbal ellátott ruha volt rajta. Amint Gerezd Mért megpillantotta, nekirontott, fojtogatni kezdte, majd földhöz rágta és elmenekült. Kalapját, a mondott ládát, egy csomagoló zsákvásznat és egy tolvajkulcsot hagyott tatra. A visszamaradt puha kalap még
egészen uj. A két tolvaj vagy százhusz forint pénzt
lopott el a nyitott pénzesládából A rendörség azt
hiszi, hogy ez a két vakmerö tolvaj követte el a
legutóbbi idöben elöfordult lakás- és boltfosztogatásokat is. Kézrekeritésükre megtették a szokott
intézkedéseket.
— Gazdátlan örökség. Dr. Guido Bruno
Charles de Freya, san-franciscoi orvos a nyáron
hirtelen meghalt. Szivszélhüdés érte. Az amerikai
orvos, aki körülbelüli ötven éves volt, bároniszázötvenezer forintot hagyott hátra, s e vagyonnak
halála óta nincsen gazdája. Örököseit keresték
mindenfelé, szorgalmasan kutatták az orvos eredetét, de a legbuzgóbb fáradozás is csak azt deritette ki, hogy dr. Freya agglegény Töle és Belgiumban született. A nagy vagyon hirére (mi is
megirtuk volt a felhivást) persze szép számmal
támadtak szeretö rokonok, de egyikük sem
tudta bebizonyitani, hogy az elhunyt orvossal
tényleg rokonságban állott. Egy newyorki de
Freya egy levélpapirt küldött be bizonyitékul,
amelyen ez áll : "Sacramento, California, 1898.
májas 4. Kedves fivérein !" A miböl természetesen
az következik, hogy dr. Freya a fivére volt A rokonságra még sokkal döntöbb bizonyitékot nyujt
azonban az a hölgy, aki azt vitaija, hogy ö himezte a dr. Freya podgyászában talált zsebkendöket. Ha a többi jelentkezöknek is ilyen sulyos érveik vannak, könnyen meglehet, hogy a nagy vagyonnak gazdája nem akad.
— Szerencsétlenség a vasuton. A héten már
a második szerencsétlenség hirét veszszük Pozsonyból. Az ujabb áldozat Schaberschul György harminczkétéves vasuti raktári munkás, több gyermek
apja, akit tolatás közben kapott el a vonat és töböl leszakitotta mindkét lábát. Reménytelen állapotban szállitották be az országos kórházba. A
hatóság nyomban meginditotta a vizsgálatot.
— Cselédek börzéje Berlinben. A budapesti
gazdasszonyok, akik sohasem fogynak ki a panaszokból, ha a cselédeikröl van szó, aligha ismerik
a cselédviszonyokat Berlinben, a Jagerstrasseban
van ez a börze, amelynek udvara alkalmazást keresö férfiak számára van nyitva. A nöcselédek az
emeleten vannak. Hihetetlen forgalom van ezen a
börzén. A cselédet keresö hölgyek lehetöleg elegánsan jelennek ott meg, mert különben aligha.
kapnának cselédei. Rendesen többen is vannak az
alkalmazást keresö cselédeknél, akik jol ismerik
értéküket és ugyancsak kéretik magokat, mig elhatározzák, hogy elszegödnek.
Valahányszor uj cselédleány lép he az ajtón,
az asszonyok valósággal megrohanják és ostrom
alá veszik.
— Kisasszony, kérem a könyvét.
— Egy szóra kérem csak, kisasszony!
Mindenfelöl hangzanak ezek a szavak a belépö felé, aki szóba sem állana olyan asszonynyal,
aki nem szólitaná kisasszonynak. Erre egyébként
nincs is kázus. Gyakran hizelgésre is veszik a
cselédet keresö hölgyek a dolgot.
— Tölem minden leány férjhez megy. Hát
még ön kisasszony, akinek olyan urias külseje van.
— Csak egy ötéves leánykám, van.
— Nálam nem kel parkettet tisztitani, azt
a hetes végzi.
Igy megy ez napról-napra egy idö ota a
berlini cselédbörzén. Nem is lesz másként, mig
csak nagyobb számmal nem mennek az alkalmazást keresö leányok a porosz fövárosba, mely
méltán megérdemli a cseléd-eldorádö nevét
— Halál a pályaudvaron. Laffel Lujza hetvenegy éves magánzónö, ma délelött a nyugati pályaudvar egyik várótermében hirtelen rosszul lett s
rövid kinlódás után meghalt. A matróna ép elutazóban volt Grácz felé. Holttestét beszállitották a
törvényszéki orvostani intézetbe.
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— Palota aluminiumból. Az aluminiumnak,
melyet eddig is sokmindenhez használtak, ezután
egygyel több rendeltetése lesz : a téglákat fogja
pótolni. Chicagóban ugyanis fölépitették az elsö
aluminium-palotát, még pedig tizenhét emeletre,
hatvannégy méter magasra. Az épületet hatalmas
vasgerendák tartják össze s a vasgerendák közt
levö aluminium-bordák közé vannak beékelve az
aluminium-lemezek, amelyekböl a fal áll. Az épitéshez használt anyag harminczrész aluminium és
tizrész réz. A ház külseje egyáltalán igen különös.
A falak sötétszürkék, az ablakok némelyike hat és
fél méter széles.

Hétfö, november 7.

Budapest élelmezése.

Most adta ki a vásárcsarnokok igazgatósága
a csarnokok 1897. esztendei évkönyvét, amely tájékoztatást nyujt sok olyan kérdésben, amelyben
eddig biztos adatokra nem támaszkodhattunk. Tény
az, hogy a vásárcsarnokok kedvezötlen idöben
nyiltak meg. Az 1897. év nyári s az 1898. év tavaszi hónapjaiban történt áremelkedések rossz bemutatói voltak a vásárcsarnokoknak. Már pedig,
ha a buza ára 8 forintról 16 forintra szökik föl, s
ha a kenyér ára is megkétszerezödik, világos dolog, hogy ennek az elsörendü élelmiczikknek a
megdrágulása maga után vonja a többi élelmiszer
= Valódi Jaeger tanár-féle normál-alsórahákat megdrágulását is. Ehhez jött a sertésvész utóha(Benger gyártmánya) kötött és szövött gyapju-árukat ajánl tása, a baromfivész, a rossz gyümölcstermés, árHeyek Adolf Szervita-tér "a vadásznöhöz".
viz, jégverés stb.
Napirend.
Az évkönyvben tanulságosan vannak fölsoNaptár: Hétfö, november?. — Római katho- rolva azok a tényezök, amelyektöl az élelmiszerek
likus : Engelbert pk. — Protestáns: Engelbert. — Görög-orosz : (október 26.} Demeter. — Zsidó: Marche- ára függ.
A kinálatban nem tapasztalható az az emelschvan 22. — Kap kél 6 óra 38 perczkor reggel,
nyugszik: délután 4 óra 17 perczkor. — Hold kél: kedés, amely az árak csökkenésére befolyással leéjjel 12 óra 1 perczkor, nyugszik délután 1 óra 2 hetett volna. A világpiaczi árakból, a milyenek: a
perczkor.
A kereskedelemügyi miniszter fogad délután baromfi, tojás, szöllö, burgonya stb., a termelés
4—5-ig.
javarészét külföldi ágensek vásárolták össze s
.A pénzügyminiszter fogad délután 4 órától Bécsbe és a külföldre vitték. Ennek pedig az az
kezdve.
A horvát miniszter fogad délelött 8—10 óráig. oka, hogy a külföld ezekért jobb árakat ad s mert
A föváros magánépitési bizottságának ülése Budapest, mint élelmi piacz, a vágómarhán és
d. u. 5 órakor az uj városházán.
sertésen kivül, csak helyi jelentöséggel bir. A váNemzeti muzeum: Természetrajzi tár, nyitva d.
sárcsarnokok
megnyiltával uj piacz támadt ugyan
e. 9—l-ig. Többi tárai, köztük a néprajzi osztály is
(csillag-uttcza. 15. sz.) 50 krajczár belépödij mellett az értékesitésre, de nagyobbrészt csak kis szállittekinthetök meg.
A m Hodoló diszfelvonulás", Eisenhut Ferencz mányokat küldtek be a termelök, annak jeléül,
óriási körképe Városliget,
Andrássyut végén, látható hogy még nincsenek tömeges termelésre berendezreggel 9-töl este ö12 óráig. Belépö dij 50 kr. Gyermek- kedve. Igy tehát az áruk ideözönlése nem volt
jegy 30 krajczár.
Országosképtár az Akadémiában nyitva 9 órától olyan nagy, hogy olcsóságot eredményezhetett
délután 1 óráig.
volna. Az 1898. évben azonban egyre emelkedik
Technologiai iparmuzeum nyitva 9—l-ig és az árubehozatal a központi vásárcsarnokban, tehát
délután 3—5-ig.
Az iparmüvészeti társulat állandó bazárja haladás mutatkozik; mert mig 1897-ben (vasuton
nyitva 9—l-ig.
és hajón 285.529 metermázsa élelmiczikk érkezett,
Szabadalmi levéltár nyitva délelött 9—l-ig.
1398-ban ez a mennyiség már szeptember hónap
Iparmüvészeti muzeum zárva.
végéig is 314.945 métermázsára emelkedett. Nagy
Egyetemi könyvtár zárva.
Akadémiai könyvtár nyitva 3—8 óráig.
hiba, hogy a termelök egy része nem veszi tekinMuzeumi könyvtár nyitva 9—1 óráig.
tetbe az áralakulásokat s a szállitás költségeit és
ezért gyakran csalódik. Igy néha nagyobb árt érhetne el, ha otthon adná el az árut.
SZINHÁZ ÉS MÜVÉSZET.
A kereslet tekintetében a föváros fogyasztó* A "Szókimondó asszonyság" mint operette.
Sardou "Madame sans Géne"-jét angol szövegirók képessége nagyon változó ; mert a lakosság nagy
földolgozták operette-librettová. A megzenésitése volta mellett is csak ezrekre becsülhetö azoknak
a száma, akiknek olyan a vagyoni állapota, hogy
sem fog sokáig késni.
az élelmezésükre jelentékeny mértékben költhetnek.
* Nemzeti Szinház. Gyenes László betegsége
miatt a héten nem játszhatik. Emiatt szerdán, A finom pecsenyehus fogyasztása például annyira
november 9-én, Dumas "Bünhödés" czimü szin- változó, bogy ilyet néha Bécsböl kell hozatni. Mimüvének Dumont
szerepét Nádai fogja játszani. vel nem egyformán fogy az ilyen drága hus, nem
"Bánk bán"1 Biberach
szerepét Ivánfinak, a "Sok is vágnak annyi marhát, amennyiböl ez fedezhetö
hühó semmiért*1 Leonato szerepét pedig Somlónak lenne, mert a marhahus többi részei kárba veszosztották ki
nének, mivel nincs rá elég fogyasztó, öszszel és
* Cesare Rossi meghalt. Milanoból irják: télen nagyobb a kereslet, de tavaszszal csökken s
Cesare Rossi, az európaszerte ismert olasz tragikus nyáron annyira kisebbedik, hogy különösen a zöldszinészt Bariban november elsején szélütés érte és ség és gyümölcs-rakásra romlik. Szóval, Budapesrögtön meghalt Rossi régi romagnai nemesi csa- ten csak az év egyik félében normális a fogyasztó
ládból származott és nagykiterjedésü örökölt bir- képesség. Igy tehát Budapestet kiviteli piaczczá kell
tok gazdája volt Fanoban. A szinpad iránt érzett tenni, hogy Bécscsel versenyezhessen; mert enélkül
határtalan szeretetétöl ösztökélve, Velenczébe ment, csak évek multán juthat a piacza magasabb szin
ahol igen jó iskolája volt. Késöbb társaságot szer- vonalra.
vezeit; ebböl a jól megválogatott társulatból vált
Szükséges, hogy a Budapestre szállitott
ki Duse Eleonora és Zacconi Ermete. Rossi több
élemiszerek
minöségének
megjavitáizben visszavonult birtokára a szinpadtól, de mindannyiszor visszatért, mert a szinészeiét izgalmai s á r a törekedjünk. A mult évben ugyan 909 köz
nélkül nem tudott megélni. Most, hogy hatvan- ségböl érkezett élelmiszer s mennyiségileg elég
nyolcz esztendös korában meghalt, az olasz szin- sok, de azok egy része nem piaczra való volt. Némüvészet legkiválóbb alakjainak egyikét veszitette mely beküldö ugyanis azt hiszi, hogy Budapesten
el Rossi életének egyetlen keserüsége az volt, m i n d e n e l k é l s ha valamit otthon nem tud
hogy ugyanegy nevet viselt Ernesto Rossival, akivel értékesiteni, mert senkinek sem kell, hát beküldi a
igen gyakran összetévesztették s a ki nagyon hát- vásárcsarnokba. Itt — természetesen — megsemmisitik az ilyen árut. A beküldö aztán szidja a
térbe szoritotta ÖL
budapesti piaczot s azontul a használható élelmiszert sem küldi be.
Mások összekeverik a régi és uj árut s noha
(A miniszterelnök diszpolgársága.) La- azok hibátlanok, a kereskedö értük kevesebbet ad,
punk legutóbbi számában emlitettük már, mintha el volnának különitve. Itt érezhetö a szokhogy számos fövárosi bizottsági tag inditványt ványok (usance) hiánya, ami számtalan vitás kéradott be báró Bánffy Dezsö miniszterelnöknek désre ad okot. Meg kell hát tanulniok a termelöka székes föváros diszpolgárává leendö megvá- nek, hogy jól kezelt piaczi árukat küldjenek,
lasztatása iránt. A polgármester ezt az in- vagyis alkalmazkodjanak a kereslethez. E téren
ditványt a szerdai közgyülés napirendjére sokat tehetnek a külföldön annyira bevált értéketüzte ki
sitö szövetkezetek.

FÖVÁROS.
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A szállitási viszonyok is javitásra, szorulnak.
Ma, negyvenkilencz év után, a nagy harczos
Remélhetö, hogy a magyar államvasutak igazgató- fia, Kossuth Ferencz jelent meg a magyar kálvisága a tarifákat kedvezöbbekké teszi. Nagyon su- nisták nagy iskolájában — zsebében egy csomó
lyosan nehezedik most a legfontosabb élelmi czik- czukorral és egy csomó jegyzettel. Mintegy órakekre a fogyasztási adó, a jelenlegi alakjában. hosszáig táplálkozott ugy a czukorból, mint a
Némely élelmiszer tulságosan meg van terhelve fo- jegyzetekböl, kifejtvén közösügyes ideáit.
gyasztási adóval. De aránytalanságok is vannak ;
A kétemeletes kollégium mind a négy oldaigy például egy hétmázsás ökör épen annyi fogyasz- lán huzódó tornáczokról a debreczeni diákság
tási adót (7 forint 75 krajczárt) fizet, mint egy öt- százai éljenezték teletorokkal.
mázsás. Ezt tehát módositani kell, mert az eláruAz akáczfás udvar nagy karimás kalapoktól
sitó a fogyasztási adó terhét — igen természete- feketéllett. £ kalapok alól a czivisek nézlek föl a
diszes emelvényre, amelyröl Kossuth Ferencz hirsen — átháritja a vevöre.
Végül emlitést tesz még az évkönyv a nagy- dette az ö elveit. A környékröl is eljöttek a hü
kereskedés, a kis- és közvetitö-kereskedés s a köz- magyarok zászló alatt, nemzetiszinü szalaggal a
és nemzetgazdasági viszonyok hiányairól s azzal derekukon és kokárdásan.
Kossuth elött Thaly Kálmán csinálta a lelvégzi, hogy amig Budapesten a vásárcsarnokok
mellett nyilt piaczok is vannak, addig egy okkal kesedést. Azzal kezdte, hogy Kolonics kalholikussá
több van arra, hogy az élelmiszerek árai nem akart tenni minden magyart:
— Ne engedje az Isten! — hangzott minden
nivellálodhatnak kellöleg a föváros egész terüoldalról.
letén.
Majd különbözö variacziókban fejtegette Rákóczy
történetirója, hogy a német hogy szivja a
VIDÉK.
magyar vért.
* (Az iglói polgármesterválság.) Dr. Nösz
Thaly észrevette, hogy tulnyomóan diákGyula, Igló város polgármestere lemondott állásá- hallgatóságnak beszél. Ehhez is szabta beszédét,
ról és minden rábeszélés daczára sem akarja uj- mert a többek között ezt a kijelentéit tette:
ból elvállalni a polgármesteri tisztséget Misit iglói
— Legyen ugy, mint Mátyás király korában!
tudósitónk irja, a lakosság bizalma Folgeus Kornél, Ezt akarjuk mi!
jelenlengi iglói szolgabiróban összpontosul és igy
Erre aztán támadt olyan frenetikus éljenzés,
nagyon valószinü, hogy Folgens lesz Iglö uj pol- hogy némely fantázia szinte visszakalandozhatott
gármestere. Ez esetben dr. Wieland Aladár sze- Mátyás király korába a Duna jegére, ahol negyvenpesváraljai szolgabirót választanák meg helyébe ezer magyar éljenezte a királyt.
iglói szolgabirónak.
Kossuth Ferencz kávészinü taliánformáju
* (Törvényhatósági tagok választása.) Nagy- kalapban lépett az emelvényre. A kabátját letelte,
várad város köztörvényhatósági bizottságába ma de a kalapját nem vette le a sürü éljenzések daharmincznégy uj tagot választottak. Az olaszi kerü- czára, mert a náthától félt.
Azzal kezdte a beszédét, hogy nagyon örül.
letben tizenhármat, csupa szabadelvüt, Ujvároson
négy szabadelvüt és tiz ellenzékit, a váraljai kerü- Azért gyülekeztek, hogy megvédjék az ország joletben hét szabadelvü pártit. A negyvennyolczas gát. (A diákok raja : Ugy van! Éljen Kossuth!)
Ujat különben nem mondott Kossuth. Érzelpárt nagyon erölködött, de a szabadelvü pást régi
helyeit mind megtartotta. Beválasztották Vucskics mes hangon ismételte, amit unos-untalan ~ hangoztat, hogy:
Gyula plébánost, a klerikális lapszerkesztöt is.
— Szent lelkesedéssel hordozom a zászlót,
melyet édes atyám kihült kezéböl vettem át!
Majd beszédének prózai részére, a vám-kérNépgyülés Debreczenben.
désre terjeszkedett ki. Azt mondta, arról van szó,
Távirati tudósitás.)
hogy a magyar hatszáz milliót dobjon az osztrák
A függetlenségi párt vezére ma a kálvinista nyakába.
Rómában beszélt az önálló vámterület mellett.
— De már ezt nem engedjük! — tiltakozott
Az evégböl összehivott népgyülés elhatározta, a diákság.
hogy ilyen értelemben fölir a képviselöházhoz.
Az öreg választók hümmögtek.
Tudósitónk erröl a következöket táviraAzután elöterjesztették a következö határotozza nekünk :
zati javaslatot:
Debreczen,, november 6.
A Debreczen város polgársága által 1898.
Kossuth Ferencz országgyülési képviseld, a
november 6-án tartott népgyülés a magyar nemfüggetlenségi és 48-as párt vezére, a szombat esti
zet mezögazdasági, ipari és kereskedelmi érdegyorsvonattal érkezett Debreczenbe. A kiséretében
keinek védelmét és fejlödését egyedül az önálló
vámterület és nemzeti jegybank alapján látja
voltak Papp Elek, Balogh. Lászlé és Szinay Gyula
biztosithatónak és az Ausztriával való gazdasági
országgyülési képviselök.
közösség fentartását a magyar állam törvényben
A perronon a debreczeni függetlenségi párt
biztositott önrendelkezési jogával ellenkezönek
nyilvánitván: a gazdasági önállóság tényleges,
vezetö emberei, az ifjuság egy része és érdeklödökmegvalósitása végett az országgyülési képviselöböl összeverödött közönség várakozott. Ott voltak
házhoz feliratot intéz.
Thaly Kálmán és Kiss Albert országgyülési képAz inditványt egyhangulag elfogadták.
viselök, Kertész János, a debreczeni függetlenségi
párt elnöke, a vezéremberek közül: Magy Zsigmond kollégiumi tanár, Bakonyi Samu, Benedek
TÖRVÉNYKEZÉS.
János városi ügyész, Freund Jenö, Kovács Jozsef,
= A spanyol kincsásók. Már többször irtunk
Pethö István és még számosan.
azokról a spanyol szédelgökröl, akik leveleket iroA Kossuth Ferencz kocsijából az ifjuság ki- gattak egyes jobbmódu embereknek és azt irják,
fogta a lovakat és a pályaháztél a Kossuth La- hogy roppant kincsük van valahol elásva, de bizojos azt üzente" kezdetü nótát énekelve, maga tolta nyos körülmények gátolják öket abban, hogy azt
a kocsit az .Angol királynö'-szállóig.
a kincset fölássák és birtokukba vegyék. Azzal az
Ma reggel szakadó esö áztatja az utczákat. igérettel, hogy a kincset megosztják az illetökkel,
A népgyülés tizenegyedfél órára volt hirdetve a a hiszékeny emberektöl kisebb-nagyobb összegeket
kollégium udvarára. Mivel zuhogott az esö, délelött csaltak ki. Csaknem egész Európa rendörsége kukilencz órakor még nem tudták, hol lesz a nép- tatott a körmönfont csalók után, de mindeddig
gyülés. Fél tizre kitisztult az idö és a független sikertelenül, Mint most Madridból jelentik, végre
választók a kollegium, udvarára, gyülekeztek.
sikerült öket elfogni és hüvösre tenni. BarczelonaDebreczen legnevezetesebb épülete a kollé- ban néhány nap eiött elfogták a csalóbanda két
gium, ennek ösfalai között, a négyszögü udvaron tagját, Vigo Vidual-t és Manuel Rocca-t, akik azonfolyt le a népgyülés. Negyvenkilencz év elött e ban makacsul vonakodtak megnevezni a banda
kollégiumban gyülésezett a magyar képviselöház fejét. A lakásukon tömérdek czéget, czimet és
és az oratórium katedrájáról történt meg az a tör- város-tervet találtak. A gazemberek még könyvet
téneti jelenet, amidön Kossuth Lajos a Habsburg- is vezettek. Ennek kimutatása szerint három hónap
alatt többi mint hétezer forintot harácsoltak össze
házat trónvesztettnek nyilvánitotta.

Budapest, 1898. — 5. oldal.
csalásaikkal. Amint látszik, elég hiszékeny ember
találkozóit, aki felült nekik és abban a reményben,
hogy egy csapással meggazdagodik, szivesen hozta
meg a csalók által kivánt áldozatot. Legutóbb
a banda fejét is sikerült kinyomozni és letartóztatni. A bécsi rendörség ugyanis megtudta, hogy
egy Poltnigg Ferencz nevü rovott multu ember'
néhány év elött Karinthiából Spanyolországba
vándorolt és rögtön benne gyanitotta a csalóbanda
lejét. Összehasonlitották a rokonaihoz irt leveleket
a szédelgö levelekkel és a szakértök konstatálták,
hogy az irás ugyanaz. Erre megindult Poltnigg
után a nyomozás, mig végre Madridban ráakadtak
és letartóztatlak.
A kiadatási eljárás befejezése után Poltniggot
utnak inditották Bécs felé, a h o v a t e g n a p
m e g i s é r k e z e t t . Azonnal a törvényszék
fogházába szállitották. Poltnigg ellen már igen sok
terhelö adat van együtt a bécsi rendörség birtokában, mert a csaló különösen sok bécsi embert
csapott be.
Elfogatásával a nemzetközi szédelgök egyik
legveszedelmesebb példányát telték ártalmatlanná.
= A polgári törvénykönyv. Az általános polgári törvénykönyv szerkesztö - bizottsága Erdély
Sándor igazságügyminiszter elnöklése alatt ülést
tartott. Az ülésen két kérdést tárgyaltak. Az elsö
az volt, hogy ingatlanok átruházásánál mondják-e
ki a közjegyzöi vagy okirati kényszert, — vagy
pedig érjék-e be a telekkönyvi átirással ? A kérdés
fölött hosszabb vita indult meg, amelynek a bizottság teljes ülésében folytatása lesz. A másik kérdés, amelylyel foglalkoztak, az volt, hogy az elbirtoklás megengedhetö-e a telekkönyvileg bejegyzett tulajdonos ellenében is ? A bizottság kimondta,
hogy ilyen esetben is helyet kell adni az erbirtoklásnak.
= Gregersen váltói. Még 1892-ben történt,
hogy Földiák Gyula budapesti bankczég bepörölte
a milliomos Gregersen Gulbrandtot egy ötezerforintos váltóért. A váltópörben a milliomos megesküdött, bogy a váltón lévö aláirás nem töle származik, minélfogva Földiák pörvesztes lett, az iratok pedig átkerültek a büntetö törvényszékhez, a
hol Gregersen Hagbarth ellen inditották meg az
eljárást váltóhamisitás miatt. A törvényszék akkoriban él is itélte öt, a királyi tábla azonban teljesen fölmentette s kimondta, hogy az aláirás valódinak veendö. Ma hirdette ki a budapesti büntetötörvényszék a kuria itéletét, mely a tábla itéletét
helybenhagyva, Gregersen Hagbarthot végleg fölmentette.

SPORT.
+ Petöfi. Br. Königswarter Hermán Petöfi
nevü kétévese, mely tegnap Bécsben nagy stilusban gyözte le Albatros-t, az összes klasszikus versenyekben bir kötelezettséggel. Nincs kizárva, hogy
a fejlödésképes állat jövöre mint derbyfavorit fog
a starthoz állani.

Alagi lóversenyek.
(Utolsó nap.)
Két különvonat vitte ma a budapesti közönséget az alagi gyepre, hogy szemtanuja legyen a
legszebb versenynapnak, melyen gyönyörü szép
idöben a nagy ügyességgel rendezett vadász-verseny szerzett ritka sportélvezetet. Végre egy verseny, ahol az izgalmat nem a fogadás szenvedélye
fokozza, ahol az érdeklödés nem oszlik meg és
ahol a látványosság elég szórakozást nyujt a totalisateur nélkül is.
Igy volt ez a Drag-Hunt-steeplechase-ban. A
nyergelés csengetyüszavára vörösfrakkos urlovasok
és egyenruhás katonatisztek festöi képe vonult el
a birói páholy elött. Adott jelre a pálya békéjére
huzódtak, ahol a "huntsman" és két wipering
kopócsapattól környezve mar készenlétben várta a
versenyzöket. Megkezdödött a hajsza . . .
Egy lovász messze elöl vágtatva huzta maga
után a zsákba kötött "drag"-ot, az alatt a "master", gróf Nádasdy Ferencz vadászgaloppban vezette árkon-bokron keresztül a versenyzöket. A lovak hiven és hiba nélkül vették a nagy akadályo-

oldal. -
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kat s midön a tribünök elött a széles árkot átugrottak, harsány éljenzés és taps jutalmazta az
urlovas társaságot. Az elöljárt kópék csakhamar a
"drag"nyomára jöttek és ezen a nyomon szimatolva keresték a vadat. A "master", iramot gyorlitva vezette a lovasokat, végre nagy körben a pályán kivül tüntek el az alagi major fasorai mögött. Kis idö mulva ujra felbukkantak . . .
Az ily jelenetet ritkán látott turfközönség az
izgalom látható jelével az arczon, a legnagyobb
csendben leste a történendöket, hallgatta a vadászkürt jeladását s a nyomon haladó kopók csaholását.
Amint igy a belsö pályára térve az 1200
méteres start irányába értek, a master adott jelére
a "huntsman" kopóival kitért az utból, a versenyzök
pedig hirtelen iramodással kezdték meg a küzdelmet A meglepetés itt sem hiányzott, mert az egész
uton hátul baktatott Kibicz, a polgári ruhában részttevö Pfeiffer Nándorral a nyeregben, hirtelen a
rezetök elé szökött s biztosan két hoszszal elsönek ért a czélhoz.
A gyöztes urlovast, aki az igénytelen, de
szivós félvért oly ügyesen lovagolta, nagy ováczióval tüntették ki. De kijutott a lelkes üdvözlésekböl
'az összes résztvevöknek, különösen a master-nek,
gróf Nádasdy Ferencznek, aki délczegen és bravourral ugratott át az akadályokon és mutatta a
Veszedelmes utat a társaságnak.
Az érdekes versenyen az arisztokráczia erö' sen volt képviselve. Jelen voltak: Gróf Battyhány
Elemér, gróf Andrássy Géza, gróf Károlyi István,
gróf Sztáray János, gróf Csekonics Endre, gróf
Teleky József, gróf Károlyi Tibor, gróf Teleky
Tibor, gróf Pejacsevich János, Jankovicm-Bésán
: Gyula, Lossonczy Mihály miniszteri tanácsos, Geist.
Gáspár, Fáy-Halász-Nagy Gábor miniszteri tanácsos, Halassy tábornok, Rohonczy Gedeon, gróf
Degenfeld Imre, Luczenbacher Miklós, gróf D'Orsay
ezredes, Lipthay Béla, báró Podmaniczky Elemér,
dr. Magyar László és a honvédtisztikar számos tagja.
A részletes eredmény a következö:
I. Kétévesek eladóversenye. Dij 1500 korona.
Távolság 1000 méter.
il. Br. Üchtritz Zs. B e r g f e x 525 kilogramm,
,
lovagolta f.aCTiik.
2.
Rohonczy
G.
A
r
k
a
n
g
y
a
l
á
t
53*5
Mögraiipm,
:
_
lovagolta Major.
3. Rexa A. A p o l l ó n i a 51 küHegramm^
lovagolta Fürst
Futottak még: Gr. Andrássy Pöszméte 53-5 lálogramm, lovagolta Juhász. Geist G. Kántor 35 i0ogramm, lovagolta Kaposi Geist G. Máira. 55 MEogramm
lovagolta SheybaL Horthy Sz. Kettfii 51 Mlogramm, lovagolta Musil. Jankovich D. Morgó IL 52-5 kfltagranmin,
lovagolta Wichra. Gr. Pejacsevich A. Ddilj 53-5 kilogramm, lovagolta Lipovniczky.
Birói itélet: Küzdelem ufám nyakhoszszal elsö,
egy hoszszal harmadik.
Totalisateur: 5 : 24, helyre 25 r 85 és 206.
Nyertest az árverésen gróf Orssáea 2000 koronáért megvásárolta.
II. Eladóvsrseny. Dij 1Ü0O korona. Távolság
2000 méter.
1. Gr. Eszterházy B. A s z f a l t b e t y á r 68-5 kilogramm,
lovagolta Pejacsevich.
2. Geist G. P l e t y k a IL 67-5 kilogramm,
toTagöMa Horthy.
&£Gr. Andrássy T B o r a 67 kilogramm,
lovagolta GönBÖTy.
Futottak még : Kreufzferaek Zd. Xeli 63*5 kOoframm, lovagolta Weilembeek. Gr. Pejaesevich A. Szeretlek 63*5 kilogramm, lovagolta Pfeifer.
Birói itélet: Küzdelem után Mromnesved hoszszal elsö.
Totalisateur: 5 : 9, helyre 25 : 30 és 34.
Nyertest 1050 koronáért visszavásárolták.
ül. Batthyány-Handicap. Dij. 30)0 korona.
•Távolság 1200 méter.
2. Gr. Károlyi J. P l i k u s 75 kilogramm,
lovagolta Pejacsevich.
S. M. CWood P a l o t a 64 kilogramm,
-- ~
lövagoMa Krause.
B. Krausz L. lI i a T e r e s i n a 60-5 kilogramm,
,
.
lovagolta Pfeifer.
Futottak még: Geist G. Grumbler 69 kilogramm,
lovagolta Weilenbeek, dbnkott: Gr. Oesskh P. Futár
66 küogramm, lovagolta tulajdonos. Bárezay F. Steoermann 62 kilogramm, lovagolta Gömöry. Rohonczy G.
ajfc*iij» 52 kilogramm, lovagolta Horthy, elbukott.
Birói itélet: Könnyen egj hoszszal elsö, nyakhoszszal harmadik.
lotaHsatearz 5 : 31. kelvre 25 : 70 és 43.
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IV. Drag-Hunt Akadályverseny. Tiszteletdij.
Távolság 6000 méter.
1. Geist Gáspár K i b i c z 84 kilogramm,
lovagolta Pfeifer.
2. Mr. C Wood T o m m y 84 küogramm,
lovagolta Kuncsebek föhadnagy.
3. Gr. Kádasdv V u t k i 84 küogramm,
lovagolta gróf Nádasdy.
Futottak még: Gr. Andrássy Marengo 84 kilogramm, lovagolta gr. Széchenyi G. Gr. Baworovszky I.
Panni 84 kilogramm, lovagolta gróf Baworovszky.
Burchard P. Pásztor 84 kilogramm, lovagolta a tulajdonos. Gr. Csekonics E. Marion 84 küogramm, lovagolta gr. Csekonics I. Gr. Csekonics E. Mary Maia 84
kilogramm, lovagolta gr. Csekonics Gy. Merhál E.
Fiddter 84 kilogramm, lovagolta a tulajdonos. Gróf
Szécsényi P. Mignon 84 kilogramm, lovagolta báró
Sennyei* Géza.
A másodiknak jelzett Tommyt disqualifikáltak,
mert a master jeladása elött belefogott a versenybe
és igy második lett Vutki és harmadik Marion.
V. Sikatori gátverseny-handicap. Dij 1800
korona. Távolság 2800 méter.
3. Geist G. F o d r á s z 60 kilogramm,
lovagolta Shejbal.
2. Gróf Schönborn A r an y 57 kilogramm,
lovagolta Born.
3. Jankovich D. B e l l e H e l e n e 68*5 kilogramm,
lovagolta Baker.
Futott még : Liptay Béla Nyiri bicskás 62 kilogramm, lovagolta Hruska."
Birói itélet: Feltartva nyolcz hoszszal elsö,
három hoszszal harmadik.
Totalisateur: 5 : 17, helyre25 : 80.
¥1. Bucsuverseny. Dij 1200 korona. Távolság 1600 méter.
1. Gróf Eszterházy B. B á n a t o s 66 5 kiloogramm,
lovagolta Gömöry.
2. Gróf Pejacsevich A. D i s z p o l g ár 65 kilogramm,
lovagolta gróf Orssich.
3. Gróf Károlp L B á j o g 63-5 küogramm,
lovagolta Pfeifer.
Futottak még: Chernel Gy. Hathalom 68 kilogramm, lovagolta Hümmel százados. Geist G. Bibis 66*5
kilogramm, lovagolta Krause. Gr. Pejacsevich A. Ohó
65 kilogramm, lovagolta tulajdonos
Birói itélet: Könnyen három hoszszal elsö,
három hoszszal harmadik.
Totalisateur: 5 : 10, helvre 25 : 48 és 75.

Bécsi lóversenyek.
(Utolsó nap.)
A bécsi turfpublikum, mely a ringbe szokott
járni, nem fogja áldani a jockey-klubot, hogy a
strikeoló bookmakereket müködésre kényszeritette,
söt magát a versenynapot is szivesen elengedte
volna, ha csak sejtette volna, hogy Ilisek és
Liebigek fognak elsöknek elhaladni a birói páholy
eiött. Szomoru bucsunap volt, a közönség keserü
csalódással hagyta el a Freudenaut.
A különös eredmény a következö :
L Gátverseny-Handicap. Dij 2000 korona.
Távolság 2400 méter.
+ Hg. Auersperg S t u w e r 74.5 kilogramm,
lovagolta Hésp.
+ Dreher A. B u m d i ö h 65 küogramm,
lovagolta Wheeler.
3. Gr. Kinsky Zd. Ha z a 60 kilogramm,
lovagolta Barker.
Futott még: Obermayer E. Barinkay 69 kilogramm, lovagolta Buckenham.
...,
Birói itélet: Holtversenyben elsö helyre, öt hoszszal harmadik.
:
Totalisateur: 5 : 8 Stuwer és 5 : 17 Bumdiöb,
helyre: 25; 50 Stuwer és 25 .- 76 Bumdiöh.
IL Eladó verseny. Dij 2000 korona. Távolság 1600 méter.
1_ Br. Springer Gusztáv 0 r c h e f 515 küogramm,
lovagolta Warne.
2. Péchy A. P r o s a 53 küogramm,
lovagolta Poole.
3. Gr. Degenfeld S z e s z é l y IL 56 kilogramm,
lovagolta Barker.
;
Futottak még: Br. Born Juratus 57*5 küogramm,
lovagolta Smith. Dr. Russo E. Mont Rose 65 kilogramm, lovagolta Adams. Szászbereki ménes Ara 50
kilogramm, lovagolta Gilchrist Szemere M. Garibaldi
56*5 kilogramm, lovagolta Cleminson. Lovag WienerWelten Leonidas 535 küogramm, lovagolta Peake.
Birói itélet: Könnyen egy hoszszal elsö, négy
hoszszal harmadik.
Totalisateur: 5 : 63, helyre: L 25 : 68, IL 25 :
54, HL 25 : 36.
Ül. November-handicap. Dij 4000 korona.
Távolság 1200 méter.
•
1. Dreher A. fi a n g d i' a n 53 kilogramm,
lovagolta Bulford S.
2. Dr. Russo E. I n l á n d e r 52 küogramm,
lovagolta Prudames.
3. Gr. Xranttmansdorf Drift 56*5 kilogramm,
lovagolta Gilchrist.

Futottak még: Mr. Newmarket Lexl 50 kilogramm, lovagolta Gilchrist. Gróf Sternberg A. Ravachol
§8 kilogramm, lovagolta Barker. Egyedi A. Káplár 54
kilogramm, lovagolta GriffithsBr. SpringerBerenice 535
kilogramm, lovagolta Warne. Mr. Five Magister 53- 5
kilogramm, lovagolta Wilton. Szemere M. Gondolat 53
kilogramm, lovagolta Cleminson. Wahrmann R. Roun the
corner 53 kilogramm, lovagolta Adams. Mr. Sütön
Isolde 52-5 kilogramm, lovagolta Peake. Geist Gáspár
Pimasz 52 kilogramm, lovagolta Poole. Hg. Auersperg
Killarney 51 kilogramm, lovagolta Hesp. Gr. Podmaniczky Cassiopea 49 kilogramm, lovagolta Sands. Capt.
Gaston The Winnings 485 kilogramm, lovagolta A.
Bulford. Lov. Lederer Contrás 46 kilogramm, lovagolta Slack.
Birói itélet: Könnyen egy hoszszal elsö, három
hoszszal harmadik.
1
Totalisateur: 5 : 34, helyre 25 : 74, 293 és 212.
IV. Nyeretlen kétévesek eladóversenye. Dij
2800 korona. Távolság 1000 méter.
1. Br. Üchtritz Zs. L i e b i g 48 kilogramm,
lovagolta Barton.
2. Geist G. A b s z i 48 kilogramm,
lovagolta Sands.
3. Mr. JanoiF B a n d a 505 kilogramm,
lovagolta Warne.
Futottak még: Báro Harkányi Lauderdale 4S
kilogramm lovagolta Wilton. Gróf Kinsky Zd. Noblesse
42-5 kilogramm lovagolta Imre. Br. Springer G. Lucifer
51 kilogramm, lovagolta Marsh. Szászbereki ménes Tárna
56'kilogramm, lovagolta Hesp. Szemere M. Cecilia 47"5
kilogramm,
lovagolta Cleminson. Herczeg Taxis Foszlány 45-5 kilogramm, lovagolta Milne. Wahrmann R.
Pali 50 kilogramm, lovagolta Gilchrist. Gr. Wenckheim Successor 48 kilogramm, lovagolta Slack.
Birói itélet: Könnyen egy és félhoszszal elsö,
két hoszszal harmadik.
Totalisateur : 5 : 102, helyre: I. 25 : 79, IL
25 : 127, III. 25 : 37.
V. Handicap. Dij 2000 korona. Távolság
1000 méter.
54-5 kilogramm)
lovagolta Gilchrist.
2. Szászbereki ménes A r a 57 kilogramm,
lovagolta Hesp.
8. Dreher Antal D o g m a
65 kilogramm,
lovagolta Smith.
Futottak még : br. Üchtritz Zs. Contra 63 kilogramm, lovagolta Poole. Gr. Degenfeld Góhér 63 kilogramm, lovagolta Barker. Dréher A. Billnitz 63 kilogramm,, lovagolta Bulford S. Br. Springer G. Nyilvány
6i> kilogramm, lovagolta Warne. Mr. Black Csintalan
60 kilogramm, lovagolta Peake. Lov. Wiener-Welten
Insel 49*5 kilogramm lovagolta Cleminson.
Birói itélet: Félhoszszal elsö, egy és félhoszszal
harmadik.
Totalisateur: 5 : 80, helyre : I. 25 : 104, II.
25 : 200, 111. 25 : 63.
1. Gróf Kinsky Zdenko
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VI. Kétéves nyeretlenek versenye. Dij 2000
korona. Távplság 1200 méter.
1. Gr. Eszterházy S z a b á s z 56 kilogramm,
lovagolta Cleminson.
2. Péchy A. S w e 11 56 kilogramm,
lovagolta Poole.
3. Br. Springer D o u z e l l a 54'5 kilogramm,
lovagolta Warne.
Futottak még: Mr. Janoff Acetylen 56 kilogramm
lovagolta Barker. Miklósfalvi ménes Trilby 5 4 5 kilogramm, lovagolta Peake.
;
Birói itélet: Igen könnyen négy hoszszal elsö,
fejhoszszal harmadik.
Totalisateur: 5 : 6, helyre : 25 : 28 és 36.

EGYESÜLETEK.
** Magános nök otthona. A györ nádorvárosi
apáczazárdában ma délelött szentelték föl a magukra hagyott müvelt nök számára alapitott uj
otthont. A közönség soraiban ott volt gróf Laszberg föispán is. A szertartást Ruschek esperes
végezte fényes papi, segédlettel.
** A Magyar Jogászegyletben legutóbb dr. Imling
Konrád táblai tanácselnök, a magyar polgári törvénykönyv dologjogi részének szerkesztöje, befejezte "Dologjogi nyilt kérdések* czimü nagyérdekü
elöadását. Szombaton dr. Baumgarten Izidor miniszteri osztálytanácsos elöadást tartott az uj bünvádi eljárás köréböl a "Felebbviteli a ténykérdésben" czimen.
• • A gyorsiró-verseny nyertesei. Az országos magyar gyorsiró-egyesület tegnap délután tartotta idei öszi irásversenyét a képviselöház üléstermében, összesen 143 munkát adták be, amelyeket az országgyülési gyorsirókból és gyorsirás-tanárokból . választolt biráló bizottság nyomban megbirált. A négyaranyas elsö dijat, perezenkint kétszázhusz szótag pontos irásával Hevesi Bisicz Ödön
kegyesrendi gimnáziumi tanuló, a kétaranyas második dijat, perezenkint száznyolczvan szótaggal,
és a legszebb stenogramm egy aranyas külön diját
Berkovics Lajos állatorvostanhallgató, az egyaranyas harmadik dijat, perezenkint százötven szótagért, Ruda László bölcsészettanhallgató nyerte
el. Vidéki dij czimén egy-egy aranyat nyertek:
Stern Gyula (Pápa), Spitz Károly (Ungvár), Csornai'
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Gfüsé fSzsisBár)» Ambrózy Sándor (Szatmár), Hojtás
U'áén. (Temesvár). Könyvjutalmat kaptak: SoBtratcmis lrén (Ungvár), Vadász Sándor (Ungvár). A
Lölbvái-at üc-ai adták ki. Elismerd ©Mratol
Kapták" végül: Békéi Jakab, Weisz Áriáin,
VaVer Lajos, Kovacsics Sáador, Krausz Jozsef,
3:rscbler Iipót, Eiátcsteia Rezs<5, Thomay Ernö,
Fo:h János. Polgár Jenö, Borsodi MIttés, Schór
-nö 'Pápa), GGnc-zy Lajos (Szeged), Timcsák Béla
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Luposi
Dem tábornok
Gabányi
Pet5ü.
százados
miniszteri tanácsos. A napirenden, amelyet Kilényi
Róz-abegyl
Mikulák Janó
Sz klai
Krausz
bácsi
Hugó miniszteri tanácsos és Székely Pál és HajDelli 1-:.
Kovács
Táiicsi«-5
Baross
Füredi B.
A koiii.ányzö
nal Vilmos államvasuti felügyelök adtak elö, nagySszal 7 és fél éraior.
Kardos
Kurucz feltaláló
Odry
számu fontos tarifa- és szállitási kérdés volt, meP.'sSa, v
Szalay
Boriska
lyek közül különösen felemlitendök a hajózási verKISFALUDY SZINHÁZ.
Nikclajevics Irán Girétü K.
Odry Z.
Szergejevics
senytarifák, az ércz- és kénkovánd-kiviteli tarifák
Kezdete 7 órakor.
A molnár és
megszabása, végül a zónatarifának megváltoztagyermeke.
tása a podgyászviteldijak részleges modositása
VÁROSLIGET! SZIN KÖR
i a 5 felTmiásIta.11, 10
Igazgató Feld Zsigmond. •
által.
Eiia Raupach- Ford.
lézsef.
Az orosz vasutakról Pétervárról táviratozzák:
Zárva.
7 érakor.
A. murghabi vasut-vonalon Merttöl Szári-Jassziig
jövö vasárnap nyitják meg a személyforgalmat A
Szinházi müsorok a A oldalon.
kereskedelmi és iparügyi közlöny szerint a -vasutügyi hivatal kezdeményezd lépést tett az Iránit,
Belégzési
hogy visszaállitsák a Bakuból és Satumból valo
kerosin-szállitásra vonatkozólag a korábbi vasuti
•, iarai- és meUbetegekmek, glelolieaberKl minta rizetarifát, amelyet 1897. novemberben 19
rlnt berendezett
12-re szállitottak le pudonkint E kérdést
a
pénteken összeülö tarifa-bizottság elé terjesztik.

belégzési intézet József-körut 10.

IDÖJÁRÁS.
A m. kir. országos meteorologiai intézet távirati
jelentése 1898. november 6-án reggel 7 órakor

Budapest, 1898. — 7. oldat;

B r . ZfCer g'tidheal-ergi föidSorros szakszerü rezstése mellett
Felvétel 10—I- és 3—i-ig. A fe'relt betegsk a kurát a n a p bári s e l y szakában használhatják.
1402

A Köbányai Király-Sörfözö
dr. Korányi és dr. Eétly egyetemi tanár nrak által
gyögyczélokra ajánlott

idegbajokban, vérszegénységnél, emésztési zavarokna/,
gyengeségnél stb. kiváló sikerrel használiatik.

| S I " Legkeilesnesebb üd5iü=>MsiL"^a
Megrendelhetö a gyári irodában K ö b á n y á n , vagy a
városi irodánkban VII«S K e r t é s z - u t c z a 4Oa

Z6eb- és ingaórák 3 évi jótállással készpénzért,
valamint elönyös

RÉSZLETFIZETÉSRE
legjutányosabban vásárolhatók

BLATT

JEXE2SIRIK

óra és ékszer gyári-raktárában.

Jaritások lelkiismeretcsen, gyorsan és olcsón
készittetnek el.

Buc'apest, Vli!., József-körut 59. sz.

.. __upJ{aoröi!*k DP.gyon
csekciy me?tériié;e ellenC-lii-a ciafbü. En vagpk feüiatalmazva ezen met'bizus kerchZlülWtelére. Ennélfogva mindenkinck inegkiUdöTii a következö tirgyaUat csupáa
f i t 6.6O mrgtéritóse <;Ueniil)on. és pc-di? :
6 dib legfinomabb a^zlaii kést, valódi angol pengével,
6 (Ub ainenk. szabad, ezüst villát cj7 darabban,
6 drb amerikai szabadaiirazott ezüst-'•v'ikanalat,
12 drb amerikai szabzulalmuzoLt nzüst-tuvcskanalat,
1 drb amerikai s.^abadaiina o t ezüst-!evesméröt,
1 drb amerikai szabaculu az <tt cz'us* t} meröt,
2 dib amerikai szabadp.lrcezott ozüst-Ujás-kehelyt,
G drb angol Vicfor'a-aIiJ:áiczái,
2 drb feltünést keltö a?z HÜ gyertyátartót,
1 téa?züröt,
1 drb legfincmabb czukorhinlöt.
4 4 £:b összesen csak frt 6.60.
A fenti összos 4 4 tárjrr e-'eütt 40 forintba került 03
most ezet £rt 6.8O minimális áron kaphatók: — Az
amer .'kai szabadalmazott e/üst tuljesen feherércz. v mely
az eziist-Bzint 2"> ••vig m':;tartja, nmicit jiiüuJág áilailaiik. A legjobb bizonvnu*, lio^y ezen hirdetés

nem szédelgésen

Kávé-magazin BnBapcsten.

a'apui, mely szerint ezennei nyilvjnesan kötelezem maja•rsat iis'nJvnkinek, akingk az ár.i IUOI ^etn felel, üz Összeget
nii'Uin ahaJá'y réikü! r:s=zal-'ri!eir : és -enlti ?e mulassza
•-•• et n kedvezö alkalmat, hogy özen diszgerniturát megnézze, mely

menyegzö &s
ajándékai minden jobb háztartás reszóro kiválóan altalfias. Kapható csupán :

ÉS
Hasrax-Órár

.

6*2.5 .-fr- ttf.4

i-t- ia.9
.

s i . 4 , - t - :<}•*» l * ij; B & s *

elvántolva és bérmentve teljesen fcSltséamentesen házhoz szállitva, Budapeströl vagy Fiuméböl.

ie'réttT . . . . . £ 2 . 0 i - f ÜS-S
. . . "s:-s '-£• IS.-5 ,. 1 •]

ffi.* -A- 14-3 l U.9 -

4Va ü l ö Kuba kávé . . . 6 frt. 50 kr.
4Vx kiló Mocca kávé . . . 6 frt. 50 kr.
4V» Mié Java kávé . . . 6 frt. 50 kr.
4"/s kiló Gyöngy kávé . . 6 frt. 80 kr.
4Vt küó PÓrtoiicco kávé . 5 frt. ,80 kr.
1
* kilö Császár kev. tea 1 frt.,55 kr.
l
k kiló Törmeléktea . . — frt. 95 kr.

á . . . . . 61.5 ,-t- I-t.tf ; .

m m

^ Z

= s «^

eeves
fajokat külön vagy vegye^J
sen is küld

IL. H I R S G H B E R O's
ar d. vereinifft-a a-m^r Patent-SUberwaarenfabri^en.
Wien, ll., EembrandstiassB 19/0 Telephon Hr. 7114.

Siétklldés a vidékre utinvu'o' vagy aa összeg cl )'i;?'-s be
Küldésével. Tisztitó por hozzá IO krajczár.
Csak a mellébeit yéffjfegygryel lód'
(e;és/sóii érez.)
Kivonat a z elismerö iratoisb j
Küldeményt megkaptam s ILL'* vagvok er: ,#%
5»dve : kérek még e^y kaideményt G frt «0 krért. O
K-iIozsvár,
Báro 'BinSyué.
A küldeményt megkaptam s azzal meg vagyok elégedve.
Leid, 19%. szept. 1.
C- Chotafc-Ondenua grófnö.
A kész'ett leg:;agpobb megelégedései kaptam: kérek még
egy nagyobb küldeményt. Budapest, IL. Fö-utcza 7.
VT. Paifeeri Alajos, cs. cs kir. katonaorvos.

MIKSZÁTH KÁLMÁN

Budapesten, ¥11., Roiteubüier-n 4.
T*.: ; an •.-.-". ss~

Feklös szerkesztö: KÉfaotó

Telefon 61-75.

Áimonett-raktár FiUME.

ajánljnk a Mrdetö Közönség figyelmébe.

Hétfö, november 7

ORSZÁGOS HIRLAP

8. oldal. — Budapest 1398.

Szinházi müsorok.
Vár sz^

SZsS Saiiái

Kedd
Szerda

Csütörtök

A mama

t to. Si

liirü"vc:uü.::a

Pietro Caruso
; Bünhödés

iiimfv dalai

Szombat

Sok hüha
semmiért

:

e-.te.ij re

Bánkban

Péntek

en^i-j-?-. r»-t~i= <<zony A krokodilus
Tiz ér
, A baránvkák

Aeneas papa .A czigánybár ó:

A gé~ák

biiasaiszoriv.

A gósák
cs. és kir. udvari szállitók

Aiár

Aeneas fapi Büitiiás asszony(

«-i«*Ss2onv

A hirálv mondta

Eossn hLajos-uica 22. (Kár oly-körui sarkán)

I Vasárnap d. u Széchy Maria |
Esta
f

j
A hol !
! anatkoznaE j

Tégrehajtó

fccveaélök

A garasos

akinek iSö em. hossza óriási Loreley-haja saját taiálmányu kenöcsöm 14 havi használatától nött meg. Ezt a kenöcsöt
I a legelökelöbb orvosok mint egyetlen szert ajánlják hajkihullás ellen, a hajnövés elösegitésére és a hajbörerösbitésére, araknál elösegiti a szép erös szakállnövést és már rövid használat után ugy a haj, valamint a szakáil természetes fényt és tömöltséget kap és megóvja ezeket a korai öszüléstöl a legmagasabb korig.

9

2 frt,

3

Fcstai siéfiel&iliés naponkint a pénz elözetes megküldése, vagy postantánvéttel a világ minden tájékára a gyárból:

Wien,, Lg Seilergasse 7.
Kvomctott sz ORSZÁGOS HIR <P körforsógópór. Budapest, Vlll" József-körut 6 5 . szám.

