
Péntek, 1918. szeptember 27.. A Z  XTJSÁGr
peményét fejezte ki, hogy a. jótékonysági akczió 
Ausztria és Magyarország lakossága között nj 
köteléket teremtett meg. Az egybegyült tömeg 
éljenzése között hagyta el a király pár a ki
kötőt

Háromnegyed egy órakor a királyi pár 
meglátogatta M ária Jozefa kir. herczegnőt, 
Inajd délután két órakor visszautazott Ba- 
denhe, a hol késő estig tanácsadóinak elő
terjesztését hallgatta meg a király. Becsben 
hamarosan elterjedt a királyi pár ott ta r
tózkodásának Ilire és a hol a  királyi auto
mobil feltűnt, mindenütt lelkes éljenzés fo
gadta.

ISIM,
— Időjárás. Ha

zánkban az utóbbi 
24 órában is túl
nyomóan derült, 

szá az idő uralko
dott, igen erős nap
pali felmelegedés
sel. A hőmérséklet 
legtöbb helyen a 
-j-30 fokot elé;te 
és maximuma +38 
C fok volt Zsombo
lyán és Xagyb.cs- 
kereken.

Ily magas hőmér
sékletet — szeptem
ber végén -— ná
lunk, mióta rend

szeres megfigyelések folynak, nem észlel ek. A 
minimum + 6  C fok Botfalun.

A mai nap reggeli hőmérséklete Budapesten 
4-17 C fok volt.

Néhány külföldi állomás reggeli hőmérséklete; 
Bécs +15, Lemberg +16, B.rlin +11, B üsszel 
+9, Stockh lm +9 Szerajevó +12, Szófia +14 
C fok.
| Jóslat: Túlnyomóan száraz idő várható, át
menetileg hősülyed'ssel.

JSiirgönyjóslat: S’/áraz, enyhe.

i _ — Kihallgatások. Becsből jelentik: Ö fel
sége ma a szokásos előterjesztéseket meghall
gatta s azután külön kihallgatáson jelent meg 
nála Burián gróf külügyminiszter, Hussárek 
báró miniszterelnök, Kraus gyalogsági tábor
nok és Schönborn gróf, a lengyel helytartóság 
elnöke. A király Kraus tábornoknak személye
sen nyújtotta át az ,első osztályú katonai érdem- 
peresztet a hadiékitménynyel és a kardokkal.

— Kitüntetés. A király Bánlaky Adorján minisz
teri osztálytanácsosnak, ki a háború kitörése óta mint 
yöröok eresz tes főmegbizott a hadrak élt seregnél teljesít 
Szolgálatot, a Feroncz József-rend lovagkeresztjét a 
jsötézségi érem szalagján adományozta. Bánlakynak be
vonulása óta ez a negyedik kitüntetése.

•— A bolgár valuta. A szófiai piaczon a bol- 
jgár hareztéri események nyomai csak a lég-. 
Utolsó napokban voltak érezhetők. Az üzleti 
forgalomban ugyanis nagy tartózkodás volt 
'észlelhető és a budapesti tőzsdére eladási 
Snegbizásokat adtak le a bét első napjaiban 
Szófiából. A Maritza-vonatokka.1 a  legutolsó 
napokban is rendszeresen érkezett bolgár 
'áru. Érdekes, hogy a bolgár leva árfolyama 
ínálunk szeptemberben alig változott. Mai ár
folyama 130—131, szeptember elején körül
ibeiül 129—130 K-val jegyezték.

— Elesett. A Piave-front hősi halottainak 
inévsora, megint gazdagabb egy ragyogó névvel. 
Berdenich Jenő honvéd alezredes, a jeles 19-ik 
népfölkelő gyalogezred vitéz parancsnoka el
esett. A Piave egyik kis szigetén tábori Örseit 
vizsgálta és olasz gránát találta. Annak idején 
sokáig harczolt az orosz fronton s szegedi hős 
honvédekkel sebesülten esett hadifogságba. 
jAlig hogy hazajutott, hareztéri beosztást kért, 
az olasz frontra került, a hol csakhamar több 
kitűnő fegyvertény fűződött nevéhez. Mintá
iképp volt a magyar honvédtisztnek és a jó elöl
járónak. Halálát az egész hadosztály meggyá- 
íszolta. Holttestét éjszaka hozták át a szigetről 
és a vonal mögött, ideiglenesen az oderzói teme
tőben temették el.

— A GeilérSfürdő megnyitása. Ma reggel hét órakor
adták át a Szent Gellért-fürdőt a közforgalomnak. Már 
jóval a megnyitás előtt, a fürdő kapujánál sok ember 
állott és a mikor a fürdőt megnyitották, azonnal megtelt 
fürdőző vendégekkel. Alig múlt el. egy óra és a bevétel 
jnár ezer korona volt. Délelőtt 10 óráig 218 ember für- 
dött meg az uj fürdőben. A szálló 175 sz.obája közül 130-at 
foglaltuk már le, ...... *'

— A Bajtársi Szövetség orvosi szakosz
tálya Trencséntepliez fürdőn. Több mint négy
száz orvos érkezett különvonaton Trencséntep- 
licz fürdőre, a kiknek a fele nemet, a többi 
osztrák, török és bolgár orvos volt. A társaság 
élén Donnersmark német herczeg és a német, 
osztrák fakultás korifeusai, igy Dietrich, 
Adám, Zahn, Anion, Kirchner, Leu, Fingéi', 
Biegel tanárok .és sok magasrangu katonaor
vos volt. A fővárost Harrer alpolgármester, 
Wildner tanácsnok, Csupor tanácsnok képvi
selték. a kormány képviseletében Kampis Já 
nos, Tóth Lajos miniszteri tanácsosok és Len
gyel osztálytanácsos jelentek meg. Árúmul 
Zsigmond dr. királyi tanácsos, Trencséntepliez 
fürdő vezérigazgatója, a kinek elévülhetetlen 
érdemei vannak a hadi gyógykezelés és a fürdő 
felvirágoztatása körül, bemutatta a külföldi 
vendégeknek Trencséntepliez fürdő gyógyté- 
nyezőit és intézeteit, a melyekben eddig több 
mint 64.000 hadisérült tiszt és legénységi beteg 
részesült gyógykezelésben, több mint 80% gyó
gyulással. Á szakférfiak nagy elismeréssel nyi
latkoztak a látottakról és az intézetet, annak 
téli kúrára való berendezését a hadisérült 
tisztek és legénység utókezelésére egyaránt ki
válóan alkalmasnak jelentették ki. A külföldi 
előkelőségek a legjobb benyomásokkal hagy
ták el a kies fürdőt. •

— Önktntesi jog a végzett zeneakadámistáknEk. 
A kereskedelmi miniszter közli a vármegyei és városi 
törvényhatóságokkal, hogy a Budapesti Orsz. m . kir. 
Zeneakadémia zenetanárképző tanfolyamának végzett 
hallgatói, a kik zenetanári oklevelet nyertek, az egyévi 
tényleges szolgálat kedvezményére jogosultak.

— Gummipótló anyagot találtak fel Németor
szágban. Berlinből táviratozzak lapunknak: A 
Lokál-Anzeiger szerint az elberfeldi festékgyár
nak sikerült a gummit teljesen pótló anyagot találni,

— Orvosi körökből. Pető János dr. szakorvos 
Bdatonfüredrcl visszaérkezve, rendeléseit megkezdte.

— Pszichoanalitikai kongresszus. Az V.
nemzetközi pszichoanalitikai kongresszust f. 
évi szeptember hó £8. és 29. napján Budapesten 
tartják meg a Magyar Tudományos Akadémia 
üléstermében. A kongresszusra a nemzetközi 
pszichoanalitikai egyesület magyar, osztrák és 
német tagjain kivül svájezi és hollandus tagok 
is eljönnek. Megvitatásra kerül a háborús 
neurózisok pszichoanalízise Ferenczi Sándor 
dr. (Budapest) referátumában. Tudományos 
előadásokat tartanak m ég: Abrakom Károly 
(Berlin), van Emden I. (Hága). Freud Zsig
mond tanár (Bécs), Jelűnek Márton (Buda
pest), van Ophuijsen I. H. W. (Hága), Pfister 
Oszkár (Zürich), Ránk Ottó (Bécs), Roheim 
Géza (Budapest), Sadger I. (Bécs), Símmel 
Ernő (Posen) és Tausk Viktor (Belgrád). A 
kongresszuson csak a nemzetközi pszicho
analitikai egyesület tagjai és a meghivott ven
dégek vehetnek részt.

—  A bolgár haíimüvészetl kiállítás, a m e ly e t a  IV. Ká
ro ly  k irá ly  novét viselő 5. bo lgár gyalogezred a  városligeti 
M ezőgazdasági M úzeum ban ren d eze tt, már csak  rö v id  ideig 
m a ra d  n y itv a , a  m ennyiben o k tó b er 2-án, szerdán  bezárul. 
Az á lta lán o s é rd ek lődést keltő  k iá llításon  m a, pén teken  d é l
u tá n  a  b u d ap esti lionvódzenekar sé tab an g v ersen y t rendez. 
V asárnap  déle lő tt 11 ó rak o r lesz a  b u d ap esti lionvódzenekar 
m atiné-haugversenyo , a  m elyre elsőrendű m ű so rt á ll í to t
t a k  össze.

— Kiutasítják az idegeneket Fiúméból. Á flnmei
rendőrség és batárrendőrség megkezdte az alkalmat
lan idegenek eltávolítását. Az államrendőrség fő
kapitánya néhány osztrák ős horvát lapnak arra a 
híradására, hogy csak a nemzetiségieket távolitják 
el, hangsúlyozza, hogy a rendőrséget nemzetiségi 
szempontok nem vezetik, kizárólag azokat a kül
földieket utasítják ki, még pedig nemzetiségre való 
tekintet nélkül, a kik produktív munkában nem vet
tek részt és csak az egyre nehezebbé váló közellátás
nak esnek terhére.

— A posia-tiszívisciönők szakvizsgája. A posta
intézeti nőtisztviselők részére tudvalevőleg szakvizsgát 
rendeltek el. Ezzel a kérdéssel a minap foglalkozott a 
Nőtisztviselők Egyesülete és megállapitotta, hogy ez a 
szakvizsga alkalmas arra, hogy az ifjabb nőgeneráczió 
a férfi-segédtisztekkel egyenlő előmenetellel emelkedhes- 
sék ezen az életpályán. Az értekezlet megállapította azt 
az utat-médot, hogyan volna lehetséges a kérdésnek ne- 
előbbi gyakorlati megoldása.

— A szélhámos királyi herczegi bevásárló.
Marintsuk-Meszicsek József, Frigyes kir. her
czeg bevásárlója, a kiről kiderült, hogy csem
pészésre használta föl megbízatását, a buda
pesti honvédügyészség nyilvántartásában ka
tonaszökevényként szerepel. Csiszka József nép
felkelőtől 10.000 koronát csalt ki zsirszállitás 
czimén, zsirt azonban nem szállított. Most ezért 
a csalásáért is felelősségre fogják vonnL

— Ünnepi izr. istentisztelet. »H«zkara* istentisztelet 
(h a lo tta k  em léke) szom baton, szeptem ber 28-án a  következő 
időben fog m eg ta rta tn i. D ohány-u tczai tem plom ban  : 
d. e. 7 ó rakor, 9-kor ó3 3/ 1 2 - k o r ;  rom bach-u tczai tem p lo m 
ban  : d . e. V 27-kor, 9-kor és % 12-kor ; az a róna-u t őo. szám 
a la t t i  (A ngyalföld) tem plom ban  : %7-kor. és 9-kor ; a. P áv a- 
ufccza 39. szám  a la t t i  te m p lo m b a n : d. c. %7-kor és 9-kor. 
E sti is ten tisz te le t szom baton (Szimchesz T hóra) valam ennyi 
tem plom ainkban  6 ó rakor kezdődik . V asárnap , szeptem ber 
h ó  29-én reggeli isten tisz te le t a  dohány-u tezai tem plom ban 
7 ó rak o r, a  dé le lő tti %10 ó rak o r és a  dé lu tán i is ten tisz te le t 
4 ó rakor. A R pm bach-iitcza, A róna-ut 55. és P á v a -u tc sa  39 
sz. tem plom okban  a  v asá rn a p  reggeli isten tisztelet 7 órakor, 
a  délelő tti 9 ó rak o r és a  dé lu tán i 4 ó rakor.

A budap esti a u t. o r th . izr. h itközség tem plom aiban, 
V II., K azinczy-u . 29— 31. sz. és V II., K irá ly -u . 1. sz. (B áró 
Orczy-félo h áz )  az isten tisz te le tek  a  k é t ünnepnapon  a  k ö v e t
kezőképpen ta r ta tn a k  m e g : p én teken  este 1/2f> ó rak o r, szom 
bato n  és v asárn ap o n  reggel *47 és 9 ó rakor, d é lu tán  y25 ó ra 
kor. S zom bat kezdete p én tek , este ő ó ra  30 percekor, vége 
szom bat este 6 ó ra  10 perczfcor*

T ,
— Vidéki gyógyszerészek a belügyminisa- 

ternél. Vasárnap alakult meg a Vidéki Gyógy
szerészek Országos Szövetsége és a közgyűléseit 
elhatározták, hogy memorandumba foglalt^ sé
relmeiket küldöttség utján juttatják a belügy
miniszter elé. Tegnap fogadta Wekerle Sándor 
a küldöttséget, a melyet Fuss Nándor ország
gyűlési képviselő, alsólendvai gyógyszerész és 
Bársony Elemér, a Gyógyszerészi Szemle szer
kesztője vezettek. A belügyminiszter kijelen
tette, hogy jól ismeri a vidéki gyógyszerész 
rossz helyzetét és a legrövidebb idő alatt úgy a 
gyógyszerét beszerzését, mint a gyógyszerészek 
egyéb sérelmeit is rendezni fogják. Á küldött
ség ezután a szakreferens miniszteri tanácsost 
kereste fel, a kivel behatóan és részletesen meg
tárgyalták a legsürgősebb teendőket.

— Magyarok tanulmányútja Boszniában. A Magyar 
Bosnvák és Keleti Gazdasági Központ keleti tanfolyamá
nak tizenöt hallgatója; közöttük két hölgy, tanulmány
utat tettek a központ igazgatójának, Baíkányi Kálmán 
dr.-nak és a tanfolyam tanárának, Pilya Milivojnak veze
tésével Boszniába. A magyar vendégeket, a kik tegnap 
délben érkeztek meg Szerajevóha, a pályaudvaron a bos- 
nyák kormány nevében Fodor István dr. kormányzesági 
titkár és Mehetned Spaho dr. kamarai titkár fogadtak. 
Délután a magyarok a szerajevói kereskedelmi kamara 
vendégei voltak. Berkovits Nikola, a kamara elnöke is
mertette előttük német, majd magyar nyelven Bosznia 
és Herczegcvina gazdasági fejlődését. Ma Szerajevó város 
látta vendégül a magyarokat a városházán, a hol Vancas 
dr. polgármester fogadta őket nagyon szívélyesen. Szera- 
jevóból Visegrádira, Travnikba és Jajczéba rándul el a 
magyar társaság.

— Vesztegető áldetektiv. Paksi Béla detektív 
a Baross-téren csoportosulásra lett figyelmessé és 
mikor odament, látta, hogy egy férfi veszekedik egy 
bérkocsissal. A férfi azt kiabálta, hogy ő detektív, a 
kinek sürgős nyomozásra kell mennie és fölszólította 
a kocsiban ülőket, hogy szálljanak ki. A detektív 
egy kapualjban igazolásra szólította föl ismeretlen 
kollégáját, a ki 300 koronával meg akarta őt vesz
tegetni. A detektív bevitte a főkapitányságra, a hói 
kiderült, hogy Vibastyuk  Mátyásnak hívják, 34 éves 
gazdálkodó ős azért adta ki magát detektivnek. mert 
ismerősei azt mondták neki, hogy Pesten csak igy 
lehet kocsit kapni. Megvesztegetés miatt indult meg 
ellene az eljárás.

— Fáklya- Könyvtár. Ez alatt a ozim alatt a Fáklya
kiadóvállalat kiadásában még szeptember hó folyamán 
irodalmunkban hézagpótló tudományos könyvsorozat 
indul meg, melynek egyes, 4—5 ívnyi terjedelmű cnállc 
füzeteit a legkiválóbb magyar szaktudósok Írják. A 
könyvtár szerkesztője Zoltán Vilmos, a ki köztudomás 
szerint a tudományos, nevezetesen a természettudományi 
irodalomnak is jónevü művelője. Egy-egy sorozat 2—3 
számból fog állni és az első sorozat már sajtó alatt van.

M z Újs
Karácsonyi ajándékai

J lz  Újság 3 0 0  o ld a ln y i te r jed e lm ű  
n a p tá ra  úgy van összeállítva, hogy egy egész 
könyvtárt pótoljon. Gazdag és előkelő olvas
mányos része mellett a tájékoztató, ismeret- 
terjesztő tanácsadó és útmutató közlemények 
egész serege felel meg benne a gyakorlati 
élet legsűrűbben felvetődő kérdéseire.

Ezt a naptárt könyvárusi forgalomban 
nem lehet megszerezni, de megkapja Az Újság 
minden uj és régi előfizetője ingyen.

1 9 1 S okíú&ei* hó ^-ével
új előfizetést nyitunk A z Ujság-ra.

Előfizetési
Egész évre... 52.— Ií Negyedévre 13.— K  
Félévre .......  26.— K Egy hónapra 4.60 K

Megrendelő czim :
TSZ MJSTtG kiaűóhivafata
B u d a v e s S ,  V I I ,  ( t é r . ,  U tá f tó c x i - u t  5 4 .  sas.

Anna
Kiemelés



f. Vasárnap \ 
i 

PESTI N A P L Ó 1918. szepfeaöber-20. 

— Bulldog az autóban. Egy hadi-
rendszámos autó vágtatott el előttem a múltkori-
ban. Egy derék rendőrbiztos állott melletem. Az 
autóban egy komoly, tekintélyes, réznyakörves 
bulldog iilt- Figyelmeztettem a rendőrt, hogy miért 
nem állítja meg az autót, mely hadirendszámos 
volt, A rendőr tűnődve nézett az autó után és 
kissé szaggatottan Így .mentegetődzött: „Kérem, 
nagyságos ur, nem lehessen tudni, nekem már 
sok bajom volt abból, ha egy ilyen autót leigazol-
tattam. Azután csak aszondták, hogy hölgyeknek 
nem szabad használni ezeket a kocsikat. Már pe-
dig ez, aki benne ült, nem volt hölgy, de kutya. 
Äs kérem, tessen elhinni, annyi mindenféle köz-
pont van most, aminek az élén valami nagy kutya 
áll, hogy a végén még kiderüli volna, hogy ennek 
a bulldognak is joga van a hadiautóhoz. Mert hát 
kérem nagyságos ur, higyje ei, ebben a furcsa 
világban igazán nem «lehessen tudni. . ." Barátsá-
gosan elköszöntem és a-rra gondoltam, hogy Cali-
gula császárnak, ha most élne, ugy bizonyára 
nem paripája, de bullyja volna és ha kutyája 
volna, bizonyára azt nem szenátornak nevezgetné 
M, de talán valami uj szalonnaközpont igazgató-
jának inkább, mert a közmondás szerint igaz, 
hogy kutyából' nem lesz szalonna, de hogy egy 
ilyen központot el nem vezérigazgathatna, azt 
még a közmondás sem mondja. (ü.) 

— As aradi vértanuk emlékezete. Az egyetemi 
ifjúsági egyesületek ezhlén is megünneplik október 
6-ikának évfordulóját. A Vigadó nagytermében délelőtt 
tiz órakor kezdődik a nagyszabású ünnepség, amely-
nek szónoka di. Barabás Béla aradi főispán. 

—. Trepovot agyonlőtték. Genfi táviratunk 
szerint svájci lapok jelentik Kleven át, hogy Trepov, 
volt miniszterelnököt Péter váron agyonlőtték. 

— Az ál kamarás. njabh csalásai. Emlékezetes 
még, hogy néhány héttel ezelőtt az államrendőr-
ség elfogja Nagy Andor szélhámost, aki kama-
rásnak adva ki magát, különféle csalásokat köve-
tett eL Átadták a katonai hfffóv4gnak, amely út-
nak indította Nagyszebenbe, de Nagy a vonatról 
megszökött. Most Bajmócfürdőn tűnt fel s ott is 
egész csomó csalást követett el. Mint gróf lián ff g 
Andor huszárhadnagy szerepelt, gallérján a légha-
jósok' jelvényével. Mire azonban rájöttek manipu-
lációira, már mégszökött. Most keresik. 

— A tizenegyedik francia képviselő hősi ha-
lála. Genfből jelentik: Párisi lapok szerint Abel 
Ferry képviselő, aki meglátogatta a frontokat, a 
tűzvonalban megsebesült és sebesülésébe belehalt. 
Ferry a hadügyi bizottság előadója, egy izben 
már államtitkár is cvoit. Franciaországban 5 a 
tizenegyedik képviselő, aki hősi halált halt 

— EüléSt árdrágítók. A VI. kerületi kapitány-
ságon tegnap a következő árdrágítókat ítélték/ el; 
Zemro Adolfnét almadrágitásért 10 napi elzárásra 
és 500 korona pénzbírságra; Kihn Jánosné szilva-
drftgitásért 2 napi elzárásra és 100 korona pénz-
bírságra; Dedet Jánosnét tejdrágitásért 5 napi 
elzárásra és 100 korona pénzbírságra; Varga La-
josnét paprikád;-ági tűsért 1 napi elzárásra és 100 
korona pénzbirságra; Friedmann Simonnót cérna-
drágításért 500 korona pénzbírságra. — A VI. 
kerületi kapitányságon dr. Olasz rendőrfogalmazó 
tegnap Weisz Mórné gyümölcskereskedőt árdrá-
gításért két napi elzárásra és 100 korona pénzbír-
ságra, valamint a gyümölcs elkobzására Ítélte. Az 
itélet kihirdetése után Weiszné tréfásan igy szólt 
a fogalmazóhoz: 

— Legalább lesz mit enni a rendőrlisztvi-
selőknek! 

A fogalmazó ezért hatóság megsértése cimén 
további 200 koronára ítélte a kofát. 

— Egy ginmPz'sía leány vsrse a király előtt. 
Göndör Erzsikének, aki a Váci-utcai leánygimnázium 
második osztályába jár, egy komoly hivatalos irást 
hozott a posta. A' belügyminisztertől jött az írás, 
amely- közli, hogv a királyi főknmnrásmester értesi-
táse szerbit Károly király elfogadta azt a verset, 
amelyet a kis gimnazista kisasszony hozzá irt. „A 
királyi pár" a költemény cime s Göndör Erzsikének 
az az .alkalom adott hozz.: ihletet, hogy ő is résztvett 
a Károly király gyerineknyaraltatásáfl. Abbáziában, a 
király születésnapján maga el is szavalta a verset és 
nagyon sok tapsot kapott érte. A tizenkét éves leány-
nak nem ez az első költeménye, neki már múltja van 
ezer. a Kren. Ilúróm év előtt — akkor ipiég csak kilenc 
éves volt —- a Petii Napló mutatta be-egy csomó ver-
sét s ar.-.ak rjndje-:u'' szerint meg is inlerjuvolta 

' Er.-, it.':. 1 r v ét irt s nem utolsó sikere volt, 
ca.; irt tri fú' rimáiért egy buda-

I óesii niaioin tiz. kiló nulíá» lisztet küldött neki. „ 

—- Felemelték a gyógyszerárakat. A Gyógy-
szerészek Egyesülete a konnányboz felirattal for-
dult, amelyben a gyógyszerek nehéz beszerzése 
miatt azt kérték, hogy a harminc százalékkal már 
drágult gyógyszerárakat további hetven százalék-
kal emeljék fel. A miniszterelnök most arról ér* 
tesitette a Gyógyszerészek Egyesületét, hogy meg-
engedi a gyógyszerárak harminc százalékos pót-
díjának hatvan százalékra való fölemelését. 

— Zeídl Veflcd gyémántjai. A múltkor Zeidl 
bácsi, a hires Vencel újra törvényszék előtt állt. 
Szegény árdrágító hentes, ez alkalommal szán-
dékos emberöléssel vádolták az öreg Zeiilt, 
mert egy munkás meghalt s állítólag az ö kol-
bászából evett előzőleg. Mondhatom, igazán nem 
nézett ki gyilkosnak Zeidl, ott állt kövéren, szu-
szogva, ijedten, minden látszott rajta, csak az nem, 
hogy emberhalál terheli. A törvényszék fel is 
mentette, ez benne állt a lapokban. A tárgyaláson 
a kövér Zeidl igen szerényen viselkedett, mint egy 
össze-vissza vert ember, csak pislogott, alig 
mert felnézni, folyton várta, hogy mikor kap egy 
ujabb ütést, egy ujabb Ítéletet a fejére. Érdekes 
volt nézni ezt az összevissza feljelentett, elitélt és 
tolancházakba utalt gazdag milliomost, ahogy a 
szegény birák előtt ijedezve és görnyedve állt s 
ahogy a nagy, ragyogó gyémántgyűrűit befelé for-
dította a tenyere felé, szégyenkedzve, nehogy a 
birák észrevegyék és megharagudjanak rá. 

— Nemzetközi pszieboananlitifeaS kongresszus. 
Nagyszámú magyar, osztrák, német, hollandus és 
svájci tagok, valamint meghívott vemdétfek élénk ér-
deklődése mellett szombaton nyilt meg a Magyar Tu-
dományos Akadémia üléstermében az V. nemzetközi 
pszidhoanalitikai kongressziue. A Freud tanúr nevé-
hez íüaödő uj lélektan és idegorvcslás művelőinek 
tudományos értekezletén ma elsősorban Ábrahám. 
Károly dr., Fere-nczi Sándor dr. ée Símmel Ernő dr. 
előadásai alapján a háborús neurozisek lényegét ée 
pszichoanalitikai gyógyítását vitatták meg. A tárgy 
fontosságira való tekintettel a porosz hadügyminisz-
térium Holm dr. és Caeten dr. tanár törzsorvosokkal, 
a közös hadügyininiszteriuxn Pausz dr. vez.értörzsor-
vossal és Valek dx. főtöizaorvossal, a honvédalmi mi-
nisaterium Szapessy dr. főtörasorvossal, Németh dr. 
ós Hollósy dr., törzsorvosakkal képviseltette magát. 
Budapest székesfőváros képviseletében Bárczy István, 
dr. főpolgármester ós Wildnei- Ödön dr. tanácsnok je-
lont meg a kongresszuson, amelynek tanácskozásai 
két napig taftoíjjjak. 

— Védekezés a spanyol nátha elton. A már 
három hét óta duló spanyol járvány terjedésének 
meggátlására végre akcióba lépett a főváros és az 
Országos Közegészségügyi Tanács, csak a belügy-
minisztérium hallgat még mindig. A városházán 
értekezletet tartottak ebben az iigvben és elhatá-
rozták, hogy a közönség kitanitására hirdetményt 
bocsájtanak ki. A hirdetmény a következőket 
mondja: 

A spanyol nátha néven ismeretes fertőző bán-
talom jellegzetes tünetei a végtagok fájdalmában, 
djerókf íj dalomban, köhögési ingerben, bágyadtság-
ban nyilvánulnak meg ée a tüneteket magas láz 
kíséri. Az eddigi tatpaszitalatok azt bizonyibják, 
hogy ez a betegség ott töri od leginkább, ahol sok 
ember tartózkodik; zárt helyen, egymás mellett. 
Ezért a polgármester nyomatékosan felhívja a kö- 1 

zönségat, hagy vasutakon, villamoson ceak szükség 
esetén utazzék, a saMiázakait, orfeumokat, kabarét 
-mozikat, vendéglőt és kávéházat, tomplomoikat és 
imaházakat lehetőleg no látogassa. Különös gondot 
kell fordítani a tisztaságra és ha valakit borzon-
gás és láz lep meg, forduljon azocraai orvoshoz. A 
beteg fehérneműjét, különösen zsebkendőjét, aján-
l a t o s forró lúgos vízben kimosni. A hirdetmény 
végül megnyugtatja a közönséget, hogy a főváros 
egészségügyi szervei a lenagyobb gonddal töreksze-
nek a fenyegető baj elhárítására és e munkájokhoz 
kérik a közönság támogatását. 

A spanyol inluenza terjedéséről ujabban a 
következőket jelentik : 

Az aradi iskolában, különösen a négy alsó osz-
tályban, a spanyol epidemia még műidig komoly mér-
tékben terjed. A megbetegedettek száma igon B W s 
az igazgatóé ág tervbe vette, hogy a sziineti vakáció-
val egyidejűleg hosszabb szünetet rendel el. 

Több száz spanyol beteg fokszik Péoseibt, athol 
ugyancsak járványosán lépett fel a betegség. Az isko-
lákban egy-egy osztályból tiz-tizenőt növendék is 
hiányzik. 

Sopronban az iskolásgyermekek negy?on-öbvein 
százaléka a beteg Dr. Vogel József főorvos intézke-
désére az iskolákban egy -hétre beszüntették a ta-

— A műegyetem megnyitó illése. A József-
műegyetem október 5-ikén délelőtt 11 órakor meg-
nyitó közgy-ül&t tart. Az ünnepélyes megnyitáson dr. 
Kürschak József prorektor és Cziakó Adolf rektor 
fognak beszedet mondani. 

— A Balkán-voaat rendesen közlekedik. Bécs-
I öl táviratozzák: A Balkán»vonat ma mejietrend-
: • i .it szauálysz.M-ücn elindult Konstantinapolyba. 
A vonilUon * utazöU líaravélow-naU, a bolgár de-
mokratapárt megalapítóján;! k özvegye; enneß, a 
pártnak most Malinow a* elnöke. 

I— Uizeoés. Egy hölgy mesélte: „A cse-
lédemnek adtam valami utasítást, -mire azt felelte/ 
mindjárt nagysága, csak eTöbb eszem egy kis vá-
zét. Utána néztem, mert az bittem. megbolondult 
cs kiderült, hogy teát ivott a jó lélek." Istenem,; 
nem mondott senki bölcsebb jellemzést a mostani! 
időre, mint ez az ártatlan falusi teremtés, aki azfr 
mondta, hogy eszik egy kis vizet. Mert hát régen,; 
inikor a teát vajas kenyér, sonka, tojás melléi 
itták, akkor valóban bolondság lett volna a mon-j 
dása. de most, mikor a szegéi; y ember nem igen! 
ehet, mert drága az ennivaló, de viszont enni 
csak mégis kell, mit tehet mást, mint hogy 
lemond a felesleges, pazarló teaivásról és ehelyett, 
ha már megéhezik, inkább eszik egy kis vizet. 
Gyönyörű perspektíva, ha igy tart. a szegény enn-
ber legközelebb már a levegőt is enni fogja és ha 
valami dus, komoly táplálékot akar magához! 
venni, főz egy porció vizet a sült kenyérhez. (U.) 

— A fordit0!t konjunktúra. Egy verseskönyv-
ről akarunk iegy pár szót ejteni, amelynek halk 
és csendes sorsában, az idők változása, a l-elfeek 
kémiai átalakulása, vegyileg talán tisatábban mu-i 
tatkozik meg, mint sok zajos és robajos esemény-
ben. A gyöngék kedvéért elismételjük, amit ugy 
is mindenütt tudnak már, hogy a könyvtermelés-; 
nek mindenkor a verseskönyvek voltak a Hama-! 

pipókéi. Egy jóravaló verskötetnél, már egósz szép 
kis siker- volt, ha pár száz példányra akadt vá-
sárló. Ekkor jött Ady s vele a libegő érdeklődés 
az Ady-lira iránt. Ma már.Ady könyvei többnyire! 
negyedik kiadásban forognak, egy-egy Ady könyv-! 
nél a tizenkét-lizenhatodik ezernél fart a kiadó s 
ha összeszámítjuk, talán másfél százezer Ady-
kötetet vásároltak és olvastak eddig Magyarorszá-I 
gon. Van nekünk azonban egy halkszavu költőnk, 
aki a harsonás, szenvedélyes, láng és láva beszédű 
Ady mellett, csendes, álmodozó, révült költészeté-
vel a szemlélődés és érzékenység remekműveit te-' 
remii meg, aki mintha könyből és harmatból,! 
sóhajból és mosolyból tevődött volna össze. És 
ennek a nagy-nagy költőnknek egy pár hónappal 
ezelőtt megjelent verseskönyvet, amibe száznál 
jóval több versremekét gyűjtötte össze, olyan ver-; 
seket, amiket mintha mézzel és bíborra! opál-
lapokra irlak volna, majdnem általános csend 
fogadta. Nem .ne tessék hinni, hogy félreismerik 
a költőt, .aki hál'istennek az irodalom ormán éb 
népszerű és hires. Csak éppen e kötetéről hall-
gatlak s felejtették el megmondani, hogy ez az uj; 
tiszjta, szűzi lira, tüneményes jelenség a mi iittera-
turánkban. Az irc* jött az ő pazar kötetével, jól 
esett neki a csend is, hallgatott, irt tovább. És 
közben jött a háború utolsó fázisa, a lelki de-' 
presszió, lerongyolt életünk fájdalmai újra élesen! 
kezdtek eil hasogatni bennünket. És szinte csoda 
történt. Amily mértékben nőtt a kedvetlenség, a| 
nyomottság, a lehangoltság, amily mértekbori 
mult el az ostrom a mulatóhelyek pénztára elől,! 
ugy jöttek, jöttek, szaporodtak a rendelő levelékj 
szállítási utasítások a kiadónál a halkszSvu szo-
morúságok finom költőjének könyvére. És a kiadó! 
egyszerre csak azt vette észre, hogy az idő, á 
bajok, a vigasztalásra saorulók szaporodása, tö-| 
megcikké tette a legfinomabb hangú magyar tru-1 

badur könyvét, a konjunktura szeszélye felkapta' 
a legelőkelőbb, legfinomabb verskötetért. • Pedig 
nem is számitottak erre, hiszen a könyv tisztái 
nemes papíron, majdnem amatőr-kiállitásban ké-
szült és soha álmában sem gondolt arra senki, 
hegy egyszerre csak kapósabb lesz a rikoltó cim-; 
lapu regényslagereknél is. De megdönthetetlen; 
tény, hogy ma már a kiadó készlete tizedrészére' 
apadt le, a finom kiállítású könyveket már-már! 
szinte sajnálva adják ki s eleve aggódnak, hogyan! 
lehet H sok ezer uj példányt kinyomatni, amikor) 
az amatőrdinomságu régi anyagnak nyoma is alig' 
van már. Ime ez a fordított konjunktúra, ez a' 
lelkek uj áthasonulása, ez a: ma. És hogy a tör-; 
ténet hiteles is legyen, el is árulhaitjuk, hogy a1 

hőse Szép Ernő, a népszerű iró s a nevezetes vers-'1 

kötet az Emlék cimü könyve, amely a Pallas ki-' 
adásában jelent meg. J 

— Az októberi első zsLrszdvények beváítása.' 
A közélelmezési ügyosztály közű, hogy az október; 
1—10-ig érvényes első számú zsirszelvényeket mester-, 
séges ételzsirra fogják beváltani. A zsirszelvények,! 
amennyiben az elárusítóhelyeken rendelkezésre áll, j 
tizenöt dekagramm vajra, vagy husz dekagramm mes-
terséges ételzsirra válthatók be. A vajszelvények eile-' 
nében sem zsír, sem vaj, sem mesterséges éielastr 
nem kapható. j 

— Hitvesgyilkos ncwyorkl lapkiadó. Genfből 
táviratozzák: Chapin newyorki újságkiadónak, az. 
Evening World tulajdonosának feleségét meggyil-
kolva találták lakásán. Chapin az eset után sokáig' 
bujdokolt Newvorkban, majd jelentkezett a rend-
örségen és bevallotta, hogy, az asszonyt ő gyilkolta 
meg. A családi tragédiát anyagi vonatkozású el-
lentétek okozták. 

Anna
Kiemelés



V I L Á Ö S eM

— Mindenfele siiiycsztik a Világot. A
Világ ellenségei sohasem fáradnak el abban, 
hogy a Világot üldözzék és ha már megsemmi
síteni, eltörölni nem tudják, legalább is : — 
slsülyesszék. Ha nem volna kníturjelenségnek 
olyan szomorú, szinte mulatni kellene azon, 
hogyan ülnek őrszemek itt is, ott is, és lesik, 
mikor érkezik meg a postánál a Világ, hogy 
rávessék magukat és eldugják, elsiilyesszék. 
Felnőtt emberek egész mechanizmusa izgul 
idehaza, de mostanában különösen a fronto
kon attól a gondolattól, hogy hol, mikor csap
hat le a Világ egy példányára, hogy azt meg
semmisítse. Ebben a mániákus vadászáéban 
nincs-e benne a Világ ellenségienek kislelkü 
ostobasága A Hétközség fensikján már lehul
lott a téli hó, a katonák a téli gondtól fáznak, 
de a buzgó őrszemek nem gondolnak sem a 
nyugati visszavonulásra, sem a balkáni for
dulatra. ö k  csak egyre gondolnak : — hol van 
Világ! Gyorsan el veled! — Levelet kaptunk 
egy a Hétközség fensikján harcoló katonától, 
hogy ő és más tiszttársai is, csak nagy néha, 
véletlenül jutnak hozzá a Világhoz. Bizonyára 
olyan napokon, amikorra süllyesztő ur buzgó- 
sága kifáradt. De örömünkre szolgált ebbő! 
a levélből megtudni, hogy már tudják a fron
ton itt is, ott is, hogy nem a kiadóhivatalon 
múlik, hanem csakis a lnpsiilyestőkön, hogy 
nem kaphatják meg a Világot. Még nem régen 
a szerbiai megszállt területről is sűrűbben 
kaptunk leveleket, ott is működtek buzgól- 
kodó lapsülyeszők. De ott most az ilyen lap
vadászok helyélve a történelmi válság lépett és 
állítja meg útjában a Világot is. Ma Szófiából 
szeptember 25-iki kelettel a következő távira
tot kaptuk : „Lapjuk már néhány nap óta ide 
nem érkezett. Azt újra Szófiába küldeni szó 
veskedjenek ! — Kabinetiroda /“ — Mennyi 
minden esik e távirat feladása és a mai dátum 
közé ? J. ,

—V A vidéki kórházi orvosok panaszai. Szep
tember 29-én tartották a vidéki kórházak orvo* 
sa i'é s  tisztviselői úr. Pelz Lajos győri igazgató 
elnöklete alatt Budapesten1 a kir. oTvosegylelben 
V. országos értekezletüket, amelyen behaló meg
beszélés tárgyát képezte a kórházak, a háborús 
viszonyok okozta helyzete, másrészről a kórházi 
orvosok, tisztviselők és alkalmazottak viszonyai és 
az a mostoha elbánás, amelyben a közigazgatás 
többi alkalmazottaival szemben részük van. Hogy 
mily rendezetlen állapotok uralkodnak ezen téren, 
a felhozott számos panasz élénk bizonyítékul szol
gál, amelyek, ha csakhamar erélyes intézkedések 
nem történnek, egyes kórházakat a legnagyobb’ za
varba dönti. Hogy csak többet ne említsünk, 
egyes kórházak felszerelési, fűtési stb. anyagok 
hiánya miatt a betegfelvételi beszüntetni volnánk 
kénytelenek. Az értekezleten mintegy száz vidéki 
kórház megbízottja vett részt és elhatározták, ! 
hogy panaszaikat memorandumban foglalva fog- j 
ják a belügyminiszternek külúöUségjleg átnyújt 
tani, kérve egyúttal, hogy a kórházak küszöbön 
lévő reformja alkalmából ők, mint erre legilleté
kesebb tényezők meghallgattassanak,

— Kitüntetés. A király Moussong Géza, Budapest 
székesfővárosi elemi iskolai igazgatónak és szakfel
ügyelőnek, a Magyarországi Tanítóegyesületek Orsza- j 
gos Szövetsége elnökének és Rákos István Budapest 
székesfővárosi elemi iskolai igazgatónak és szakfel
ügyelőnek, a Magyarországi Tanítók Eötvös-alapja ál- 
elnökének, a taniigy terén kifejtett buzgó és eredmé
nyes munkásságuk elismerésül, a királyi tanácsosi 
cimt díjmentesen, Kapy Rezső Budapest székesfővárosi 
elemi iskolai cimzetes igazgatónak, a Ferenc József 
Tanítók Háza igazgatójának és Háros Antal Budapest 
székesfővárosi elemi iskolai tanítónak, a Magyaror
szági Tanítók Eötvös-alapja titkárának i>e3ig, a há
ború alatt, különösen az erdélyi menekülteket segítő 
mozglomban kifejtett működésük elismeréséül a 
II. oszt. polgári hadi érdemkeresztet adományozta.

— Budapesten elitéit svéd kereskedő. Á Vili.
kerületi rendőrkapitányságon dr. Páll Béla fogai* 
mazó ma öt napi elzárásra és 1000 korona pénz
bírságra ítélte PUsse Miksa stockholmi illetőségű 
kereskedőt, aki félév óla Budapesten a Fáik 
Miksa-utea ,1. sz. alatt lakik, mert 900.000 svéd 
koronáért egy svéd bank utján magyar és osztrák 
koronái, valamint német márkát vásárolt bejelen
tés nélkül, abban a- reményben, hogy- azt majd 
árfolyamon fogja eladni. Az árfolyamemelkeciés 
ugyan nem következett be, de minthogy Plisse 
pénzüzleto valutánkat rontó tiltott cselekmény, a 
Tendörség az Osztrák-Magyar Bank véleményének 
kikérése után mégis elítélte az üzérkedni próbáló 
svéd kereskeődt ~ -

— Á görögországi földrengés. Melideböl je
lenti tudósítónk: Máltán keresztül pontosabb rész
leteket tudtunk meg a görög szigeteken előfordult 
földrengésről és csak most ítélhetjük meg e föld
rengés rettentő arányait. Milo, az antik Milos, hol 
1820-ban Phydias Vénuszát ásták ki, csaknem 
tökéletesen elpusztult a földrengésben. Egész ut
cák összedőltek, a posta, a telefon s legtöbb ma
gánház elpusztult. A népesség fejvesztve menekült, 
de a hulló kődarabok igen sok embert agyonütöt
tek. A földrengésnek Milosban háromszáz a ha
lottja és kétezer a sebesiiltje. Azontúl Sipnos, Po- 
lykandros, Páros, Naxos és Syra szigetén is dúlt 
a földrengés; mindenütt igen sok a halott és a 
sebesült. A görög Vöröskereszt azonnal az áldo
zatok segélyére sietett és a francia Vöröskereszt • 
különítmény is a sebesültek mentésén műkö
dött. (B. K.)

— A nemzetközi pszichoanalitikus kongresz-
szus. A Budapesten ülésező nemzetközi pszicho- 
aualitikai kongresszus vasárnap befejezte üléseit. 
A háborús neurózisok lélekelemzéséről tartott re
ferátumokat élénk vita követte, amelynek során 
Costen törzsorvos, a porosz hadügyminisztérium 
kiküldötte ismertette e kérdésben elfoglalt állás
pontját. Ezután más orvosi tárgyakról tartottak 
előadást dr. Van Emilen és dr. Van Ophlgsen 
(Hága), dr. Liebermann (Berlin) és dr. Sadger 
(Bécsj. Utánuk dr. Preud bécsi tanár tartott pro- 
grammalikus előadást a psyohoanalitikus gyógyí
tás útjairól. Végül az alkalmazott psychoanalizis 
köréből dr. Ránk (Becs) mitológiai, dr. Roheim. 
és dr. Jetiinek (Budapest) néplélektani, dr. Tauszk 
.(Belgrád) pedig filozófiai kérdéseket fejtegettek. 
A tudományos tárgysorozat kimerítése után a 
nemzetközi psyolioanalitikai egyesület tartotta 
meg elnökválasztó közgyűlését. Elnökké dr. Fe- 
renezg Sándort, a magyar csoport elnökét válasz
tónak s a legközelebbi kongresszus helyéül Hágát 
jelölték meg. A székesfőváros tanácsa szombaton 
este vendégül látta a kongresszus tagjait a Bristol 
szállóban.

— Pirkner János — százados. A király békéi 
Pirkner János országgyűlési képviselőt, 6. konvéd- 
huszáiszredbeli tartalékos főhadnagyot századossá 
nevezte ki.

— Drágább lett a női ruha. Minden külön 
értesítés helyet — koszorúk mellőzését és csendes 
részvétet kérünk — megint egyszer drágább lett 
valami. Tényleg már túlságosan olcsó volt, szinte 
félig ingyen varrták és ha már a szövet olyan 
potom árért kapható, igazán nem jelent semmit, 
hogy most a megcsinálásának az árát emelték egy 
kicsit. Ugyanis: a Magyarországi Szabómunkások 
és Munkásnők Szakegyesülete a Nőiruhakészitők 
Országos Szövetsége a munkabérek szeptember 
10-étöl számított 50 százalékos emelésében álla
podtak meg, amely legalább február lá-ig érvé
nyes. Ezz.el egy nöiszabóscijéd napibérc 9 órai 
munkaidő mellett 35 korona 10 fillérre, havi kere
sete 900—1000 koronára emelkedett. A munkabé
rek emelkedése, minthogy mindent a közönség
nek kell megfizetnie, természetszerűleg maga után 
vonja a női ruhák varrást dijainak emelkedését is, 
amiről a szövetség tagjai a vevőket már értesítet
ték is.

— Társadalomtudományok Szabad Iskolája. A
Társadalomtudományok Szabad Iskolájának igazgató- 
tanácsa 1918. október hó 1-én, kedden este fél 7 óra
kor ülést tart. Az- ülés tárgyai: Folyó ügyek. Munka
programra megállapítása. Fúzió szellemi tudományok 
iskolájával.

— A Magyarországi Gyógyszerész-Egyesület
közgyűlése. A Magyarországi Gyógyszerész-Egye, 
sütet szeptember hó 28-án tartotta tisztújító köz
gyűlését, amelynek eredménye gyanánt a diszel- 
nöki tisztségre Múzsa Gyula orsz. képviselőt, ügy
vezető elnökké Zoltán Béla székesfővárosi gyógy
szerészt, titkárrá pedig dr. Szlávit; Istvánt válasz
tották meg. i

— Öngyilkosság. Rehák Anna ma este leve- 
tette magát a Koszoru-utca 77. számú ház harma
dik emeletéről és meghalt. Holttestét a bonctani 
intézetbe vitték.

— A Németországgal váltott táviratok szódija.
1918. október hó 1-től kezdve a Németországba szóló 
táviratok szódija 10 fillér helyett 12 fillér lesz. A 
hirlapválalatok dija változatlanul 7 fillér marad.

— Budapesti detektívek vendégszereplése
Miekolcon. Miskolcról jelentik: Az olimilt héten
tizenkét fővárosi detektív érkezett Miskolcra s 
sorra igazoltattak mindenkit, különösen a 18—21 
cv körüli fiatalembereket. A pesti detektiveket a 
miskolci rendőrség kérte segítségül, mert rájött, 
hogy a felsömagyarországi nagyobb városokban 
egészen fiatal, gyerekemberek foglalkoznak leány
kereskedelemmel és árdrágítással. A detektívek 
pénteken este nyolc órától hajnali három óráig 
razziáztak a városban, a razzia azonban teljesen 
eredménytelenül végződött, mert a gyanús korú 
fiatalemberek kivétel nélkül igazolni tudták ma
gukat, ,,y ^

— Árdrágítók veszedelme. A hatóságok 
— szegény Don Quichotte lovag szabadalma sze
rint — folytatják kicsit későn megindult kam
pányukat a boszonkányos szélmalmok ellen, öt- 
esztendős rémünk, az ezerfejü hydra, naponta 
szenved egy pár sebesülést; egyre élesebb fegy
verekkel indul meg ellene a harc, ma például a 
jKözponti Árvizsgáló Bizottság elnöke . rendeletet 
intézett az öszes vidéki árvizsgáló bizottságok 
elnökeihez, amelyben felszólítja őket, hogy vala
mennyi bizottság haladéktalanul kezdje meg mű
ködését. A bizottság feladata főleg a hatósági en
gedélyek rendezése és az árdrágítás elleni küzde
lem. A hatósági engedélyek körében a főcél az, 
hogy az illetéktelen elemek a kereskedésből lezá
rassanak. A vidéki bizottságoknak jogukban van 
a központilag megállapított tájékoztató áraknál ala
csonyabb tájékoztató árakt is megállpitani. Az 
árdrágítás üldözése a legszigorúbban történjék és 
evégből kívánatos, — mondja a rendelet — hogy 
a rendőrihatóságok a legszorgosabb figyelemmel 
kisérjék az áralakulást és visszaélés esetén azon
nal megtegyék intézkedéseiket. A budapesti kis 
csatározások ma a következő eredmnyekkel já r
tak. .

A VI. kerületi rendőrségen a Staohel és Lennel 
cég (Országbiró-utea 44.) feljelentést tett Takács 
Oszkár vasnagy kereskedő ellen, hogy négy láda vas
szöget 14 koronás árban számított. A cég üzletvezetője, 
Karczag Béla, az első tárgyaláson előadta, hogy a 
vasszöget Scheíner Gyula Klotild-utcai vasárnkeres- 
kedőtől 8 korona 40 filléres áron vásárolta abban az 
időben, mikor a vasszög napiára 2 korona 60 fillér 
volt. A további tárgyalás során kiderült, hogy 
Scheíner a Katz Testvérek Dalnok-utcai cég üzlet
vezetőjétől, AVeisz Eliástól vette a szöget 8 korona 10 
filléres áron. Ezek után a rendőrbiró Karczag Bélát, a 
Takács Oszkár cég üzletveztőjét három hónapi elzárás
ra és 6000 korona pénzbüntetésre Ítélte. A tárgyalást 
holnap folytatják. — Gyakori vendégei az Árdrágító 
Bizottságnak az Alsó-Margitsziget vendéglőjének két 
társtulajdonosa, is, akik együtt szoktak kihágni, de 
felváltva viselik a felelősséget. Előbb Kiszel József 
kapott három pénzbüntetést, aztán átadta a dicsősé
get Márkus Imrének. Ö is elviselt hármat, de aztán 
egyre jöttek a feljelentések és következtek volna az 
elzárások. Márkus tehát \ nemesen visszalépett és 
átadta szerepét Kiszelynek. Miután csekély hat felje
lentés várt elbírálásra, a két társ elhatározta, hogy 
mint az üzleti haszonban, a büntetőjogi felelősséget 
is felezni fogják. lg  ya-ztán Kiszól Józsefet 500 korona 
pénzbüntetésre Ítélte a rendőrbiró, mert a torta da
rabját 2 koronáért számutotta. Márkus Imrét pedig 
400 koronára, mert a kovászos uborkáért 4 koronát 
számított és még 1000 koronára, mert a velőgöngyö- 
lékórt 12 koronát kért. A vendéglősök megnyugod
tak az Ítéletben. A Központi Árvizsgáló Bizottság ki
küldött szakértője, dr. Kovács Jenő kijelentette, hogy 
OKÁB-nál van még néhány feljelentés az Alsó- 
Margitsziget vendéglője ellen. — Továbbá Neumann 
Ferenc főhadnagy feljentette Ráng Ignác csomcgeke- 
reskedőt (Erzsébet-körut 15.), mert 10 deka töpör- 
nyüért 8 koronát, 10 deka libamájért pedig 14 koro
nát számított fel. 10 napi elzárásra és ezer korona 
pénzbüntetésre ítélték. Az elitéit árdrágító felebbezett.
■— 15 napi elzárásra és 300 korona pénzbüntetésre 
ítélte Zgámel Ferencné volt kocsmárost (Nagyfuvaros- 
utca). mert a bődön zsir kilogrammjáért 26 koronát 
számított és mert annak árusításához nem volt en
gedélye. Az elitéit koesmárosné felebbezett. — De 
nemcsak az élelmiszer szerepel ebben a csinos világ
ban. Farkas Jenő magánhivatalnok följelentést tett 
Malirer Adolf Baross-tér 6. szám alatt lakó szabómes
ter ellen. Mahrer íélesztendő előtt egy lüszterkabát 
és mellény készítését 360 koronáért vállalta, három 
hónap mulva azonban, amikor a munkával elkészült, 
már ötszáz koronát kért érte. Dr. Páll Béla rendőr
fogalmazó, mint biintetőbiró, Materért ma 500 korona 
pénzbüntetésre ítélte.

— Adományok. A VI. kér. Érsek-utcai elemi és 
kisegítő iskola tanítótestülete a Budapesti Szünidei 
Gyermektelep Egyesületnek Hittig Tivadar halála 
alkalmából koszorumegváltás cimén 100 koronát ado- 
olhalálozása alkalmából koszommegáltás cimén 100 K. 
rónát juttatott hozzánk. — A Középosztály Gyors
segélyre újabban a következő adományokat kaptuk: 
Dr. M. V. 20 K, Spitz Miksa és neje Salzberger Sanv-t 
elhalálozása alkaljnából a koszorumegáltás cimén 
100 K.

— Villamosszerencsétlenségek, Tóth Péter kato
nát' az újpesti vasúti megállónál elgázolta a Bur- 
villamos. A kerekek levágták a bal karját. Súlyos 
állapotban a Károlyi-kórházba vitték. — Zimmer 
Vilmos 13 éves tanuló Újpesten a Vasvári Pál-utca 
és Megyeri-utca sarkán leugrott a villamosról, amely 
szétroncsolta a jobb lábát. A gyermekkórházba 
vitték. r

— Halálozás. Vasárnap.délután kísérték örök 
nyugalomra a rákoskeresztúri uj temetőben 
Göndör Ferenc kollegánk feleségét, Pogáng 
Ilonkát. A gyászszertartáson megjelentek Márkus 
Miksa udvari tanácsos, a Budapesti Újságírók 
Egyesületének elnöke és számosán az újságíró és 
írótársadalomból.

Alfatudi Adolfné, született Kemény Hermina 
és leánya, dr. Koj-pws Emilaé, született Alfatudi 
Katica, ma éjjel spanyol hatna folytán beállott 
liidőlobban meghaltak. Az elhunytakban Kemény 
Gyula hírlapíró nővérét, illetőleg unokahugút 
gyászolja.
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