
1915. október 18., hétfő. P E S T I H Í R L A P 451 
— (A koszoinkiildsményck.) A jelenlegi szállítási 

nehézségek miatt a koszorút tartalmazó postai külde-
mények maximális kiterjedését hosszúságban százhúsz, 
szélességben nyolcvan és vastagságban negyven centi-
méterben állapitolták meg. Ezt a terjedelmet a koszorú-
küldemények egyik irányban sem haladhat ják meg. 

— (Halálos villamos elgázolás.) A Mu-
zeum-körut 1. számú ház elölt az 581-es számu 
közutii villamosról menetközben leugrott egy ti-
zenkét-tizenhúrom éves fiu. Ugrás közben elve 
szitette az egyensúlyt és a pótkocsi alá került, 
amelynek kerekei jobblábát töböl levág ák. A 
mentők a Rókus-kórházba akarták szállítani, de 
mire odaértek, a fiúcska meghalt. Hogy kicsoda, 
nem tudták még megállapitani. 

! ! Ó v a k o d j u n k u t á n z a t o k t ó l ! ! ! 
MAGYAR GYÁRTMÁNY! 
Kapható mindenütt. Gyártja: Egyesűit 
izzólámpa és villamosíagi r.-t. Újpest 

MOZGÖiCÉP- P A L O T A 
Bejárat: József-körut 31 

Telefon József t—25 

Ma először. 

1! Qj Conan Qogie Cibtas!! 
ii. s o r o z a t : 

A t a r k a 
detektív történet 4 fölvonásban. 

ujabb bravúrjaival! 
Az előadások nem folytatólagosak és 
hétköznap pontosan d. u. 4, 6, 8 és 10 
órakor vasárnap d. u. V A l/26, 7, Vs9 

és 10 órakor kezdődnek. 
Jegyelővétel d. e. 10-től Val-ig és d. 

u. 3 órától az Omniábah. 8189 

Haláfezás. • 

A tanárképzöintézeti gyakorló főgimná-
zium fekete drapériával bevont nagyterméből, hol 
virágerdötöl övezetten állott a ravatal, temették 
el vasárnap délelőtt Kármán Mór királyi taná-
csos, egyetemi tanárt, legkiválóbb pedagógusaink 
egyikét. A részvét oly nagymértékben nyilvánult 
meg, hogy a gyászoló közönség nagyrésze csak 
a nagy termen kivül foglalhatott helyet. A szo-
rongásig megtelt ravatalos helyiségben a részt-
vevők soraiban ott voltak: a kultuszkormány 
képviseletében Ilosvay La jos államtitkár és 
Tóth Lajos miniszteri tanácsos, Berzeviczy Al-
bert, Csathó Ferenc, Wlassics Gyula, v. b. t. ta-
nácsos, Chorin Ferenc, Heinrich Gusztáv főren-
dek, báró Szalay Inire, a Nemzeti Muzeum igaz-
gatója, Szász Károly, a képviselőház alelnöke, 
Radisics György, Vadas Jenő miniszteri taná-
csosok, báró Madarassy Beclc Marcel, Kovács 
&st>estény Aladár, Hutyra Ferenc udvari taná-
csosok, Beöthy Zsolt, Goldzieher Ignác, Marczali 
Henrik, Schafarzik Ferenc, Négyesy László, Ra-
dos Gusztáv, Kövesligethy Radó, Réthy Mór, 
Zipernovszky Károly, Alexander Bernát, Szinyei 
József, Szász Schwartz Gusztáv, Mahler Ede, 
Beke Manó, Entz Géza, Lelír Albert egyetemi ta-
nárok, dr Peregrinyi János királyi tanácsos, 
Radó Antal, Petri Mór királyi tanácsos, Mos-
dóssy Imre királyi tanfelügyelökk, Wodianer 
Anthur, Zlinszky Aladár, Imrédy Kálmán, dr 
Ferenczi Imre, a középiskolai tanáregyesület 
küldöttsége és még számosan. A gyászszertartást 
dr Fischer Gyula főrabbi végezte és megható 
gyászbeszédében kifejezést adott annak a nagy 
veszteségnek, ami Kármán Mór halálával a ma-
gyar iskolaügyet érte. Fináczy Ernő egyetemi 
tanár a magyar pedagógusok nevében búcsúzott 
a halottól, dr Császár Elemér egyetemi tanár a 
gyakorló főgimnázium tanártestületének gyászát 
tolmácsolta, dr Négyesy László egyetemi tanár 
pedig az Országos Tanáregyesület nevében vett 
bucsut a halottól. A koporsót ezután a virágokkal 
borított gyászkocsira tették ós a rákoskeresztúri 
temetőbe kisérték, ahol a halottat örök nyugalom-
fa helvezték. 

özvegy Koppély Adolfné, született hatvani 
Deutsch Rózát, bensőséges részvéttel kisérték 
vasárnap délelőtt örök pihenőjére Az Andrássy-
ut 113. számu gyászházban felállított ravatalon 
a boldogult iránt való szeretetnek és tiszteletnek 
megnyilatkozása sok illatos virágban jutott ki-
fejezésre. A koporsót a mély fájdalomtól sújtott 
hozzátartozók: a Koppély-, Veith-, báró Hat-
vany-, Hirsch-, Csányi-, dr. Mezei-, dr. Tomor-, 
dr. Tószeghy- és Neményi-családok tagjai, állot-
ták körül. Testületileg jelent meg a Deutsch Ig-
nác fiai cég tisztviselői kara, a hatvani cukor-
gyárat Kauders Szigíried, Sternberg Albert és 
Minarik igazgatók, a sárvári cukorgyárat Gold-
schmidt igazgató, a nagysurányi cukorgyárat 
Königsthal Jakab és Grosz Nándor igazgatók, 
a sarkadi cukorgyárat Boros Miksa igazgató 
képviselték. Ezeken kivül számos előkelőség 
volt ott a végtisztességen. A Dohány-utcai fő-
templom egyházi énekkarának Lazarus főkántor 
vezetésével előadott gyászdalai után dr Fischer 
Gyula rabbi mél.yhatásu beszédben méltatta a 
jótékonyság nagyasszonyát, aki társadalmi pozí-
ciójához mért kötelességtudással mindenütt jelen 
volt, ahol a sziv jótékonyságának munkája akadt. 
Majd a bucsuztató-ónek hangjai mellett gyász-
kocsira tették a koporsót és a kerepesi-uti izrae-
lita temetőbe vitték, ahol a családi sírboltban 
helyezték el. 

Özvegy Márkus Sándorné, született Böhm 
Teréz, gimnáziumi tanár özvegye Besztercebá-
nyán 78 éves korában meghalt 

Katonai rovat. 
Kitüntetések a m. kit. honvédségnél. A király a 

Ferenc József-rend lovagkeresztjét a katonai érdemke-
reszt szalagján adományozta az ellenség előtt teljesí-
tett kitűnő szolgálatainak elismeréseül: Szibinkits 
György, a 107. népfelkelő dandárnál beosztott honvéd 
alhadb'iztosnak; a koronás arany érdemkeresztet a vi-
tézségi érem szalagján az ellenség előtt tanúsított vitéz 
magatartása elismeréseül: Ivaníts Dezső, a 17. népfel-
kelő gyalogezrednél beosztott honvéd főhadnagy-gazdá-
szati tisztnek; az arany érdemkeresztet a vitézségi érem 
szalagján az ellenség előtt teljesített kitűnő szolgálatai-
nak elismeréseül: dr Aczél Géza, 1. honvéd gyalogez-
redben tartalékos hadnagy-gazdásíáti tisztnek; a hadi-
diszitményes 3. osztályú katonai érdemkeresztet az 
ellenség előtt teljesített kitűnő szolgálatainak elisme-
réseül': Siménfalvy Tihamér, vezérkari testületi száza-
dosnak, a Rohr-hadsereg csoportparancsnokságnál; a 
hadidiszitményes 3. osztályú katonai érdemkeresztet 
adományozta az ellenség előtt tanúsított vitéz maga-
tartásának elismeréseül: Verbói Szluha Ferenc, a 4. 
népfelkelő gyalogezrednél beosztott 39. gyalogezredbeli 
századosnak, továbbá az ellenség előtt teljesített kitűnő 
szolgálatainak elismeréseül: Dubinievics József 52. gya-
logezredbeli őrnagynak, az I—19. népfelkelő hadtáp-
zászlóalj parancsnokának; a hadidiszitményes 3. osz-
tályú katonai érdemkeresztet az ellenség előtt tanúsí-
tott vitéz magatartása és kitűnő szolgálatainak elisme-
réseül: Kárpáthy Kamii vezérkari testületi alezredes-
nek, egy honvéd gyaloghadosztály vezérkari főnőkének; 
a hadidiszitményes 3. osztályú katonai érdemkeresztet 
az ellenség előtt tanúsított vitéz magatartása elismeré-
seül a harctéren szerzett kimerülés folytán elhalálozott: 
Witauschek Lajos, a 2. népfelkelő gyalogezrednél be-
osztott 33. gyalogezredbeli századosnak; az arany ér-
demkeresztet a vitézségi érem szalagján az ellenség 
előtt tanúsított kitűnő szolgálatainak elismeréseül: Pa-
rizsek Ignác, a 40. honvéd gyaloghadosztály parancs-
nokságnál beosztott 3. bosnyák-hercegovinai gyalogez-
redbeli tartalékos hadnagy csapatszámvivőnek. 

Reaktivált tisztek. A király az aljibb megnevezett 
volt tiszteket a m. kir. honvédségnél a megjelölt vi-
szonyban és rendfokozatokba kinevezte: Nyiry Lajos 
gyalogsági, Leitner Fülöp lovassági és Weldin János 
tüzérségi volt szolgálatonkivüli viszonybeli hadnagyo-
kat, jelenleg népf. főhadnagyokat szolgálatonkivüli vi-
szonybeli főhadnagyokká; Unger Gyula, Arany János 
tart. hadnagyokat hadnagyokká a tartajékban; Saile 
Antal tartalékos hadnagyot a gyalogságnál, Zwack Sá-
muel szolgálatonkivüli viszonybeli hadnagyot a gya-
logságnál, Vasdinyei Gábor tényleges hadnagyot a lo-
vasságnál, gróf Bethlen Károly és báró Schosberger 
Győző szolgálatonkivüli viszonybeli hadnagyokat a lo-
vasságnál — hadnagyokká a szolgálatonkivüli vi-
szonyban. 

Ezredorvasok a háború alatt. Az alább felsorolt 
volt tartalékos orvosokat a háború tartamára a honvéd 
ezredorvosi' rendfokozatba kinevezte: Schleiminger 
László, Horváth Sándor, Glück Albert, Rosenzweig 
Adolf, Dillnberger Emil, Szász Hugó, Vajda Károly, Ré-
vai Izidor, Gruber Sándor, Marbcrger Sámuel, Wald-
mann Fülöp, Kovács József polgári orvosokat, volt tar-
talékos orvosokat. 

Pőnzög-yi hirek. 
* A harmadik hadikölcsön. Az u j hadiköl-

csönre eszközölt nagyobb jegyzésekről a tegnapi 
napon a következő hireket vettük: Báró Wieland 
Artúr, Szepesmegve főispánja, a harmadik hadi-
kölcsönre 100.000 koronát jegyzett. — A Kanitz 
Ignác és Fiai -cég a harmadik hadikölcsönre 
220.000 koronát jegyzett. — A Lipótvárosi Ka-
Msinó u j magyar hadikölcsön jegyzésére 

150.000 koronát szavazott meg. — Komárom vár-
megye törvényhatósága a harmadik hadikölcsön-
ben 250.000 koronával vesz részt. 

Horvátországban rendkívül élénk érdeklő-
dés mutatkozik a harmadik hadikölcsön iránt és 
noha az aláírás hivatalos megkezdése csak e hó 
lS-án lesz, az egyes pénzintézeteknél már jelenté-
keny jegyzések történtek. A horvát országos 
kormány a határvidéki községek számára 2 millió 
800.000 koronát, a különböző alapok számára 
2,726.900 koronát jegyzett. 

* Az oroszok által sújtott vidékek morató-
riuma. A pénzügyminiszter a Bereg, Máramaros, 
Sáros, Szatmár, Ugocsa, Ung vagy Zemplén vár-
megye vagy Szatmárnémeti törvényhatósági jog-
gal felruházott város területén üzleti teleppel, 
üzemmel vagy gazdasággal, illetőleg lakóhely-
lyel (székhelylyel) biró kötelezetteknek váltón 
ós más forgatható értékpapirokon alapuló tar-
tozásainak törlesztése tárgyában a következő 
rendeletet adta ki : 

Akiknek állandó üzleti telepe, üzeme vagy gazda-
sága, ilyennek hiányában pedig lakóhelye (székhelye) 
kizárólag Sáros vármegye lemesi, eperjesi, kisszebeni 
vagy héthársi járásának vagy Eperjes vagy Kisszeben 
sz. kir. r. t. városnak avagy Zemplén vármegye szeren-
csi vagy tokaji járásának területén van, két részletben 
és pedig 50%-ot az 1915. év december és 50 százalékot 
az 1916. év november havában, akinek állandó üzleti 
telepe, üzeme vagy gazdasága, ilyennek hiányában pe-
dig lakóhelye (székhelye) kizárólag Beregmegye terüle-
tén, Máramaros vármegye területén az ökörmezői járás 
területének és a tiszavőlgyi járásban Kőrösmező, Tisza-
borkut, Bilin és Tiszabogdány községek területének ki-
vételével, Szatmár vármegye területén az avasi járás 
területének kivételével, Ung vármegye szerednyei, szob-
ránci vagy ungvári járásának területén, Zemplén vár-
megye bodrogközi gálszécsi, nagymihályi, sárospataki, 
sátoraljaújhelyi vagy varannói járásának vagy Sátor-
aljaújhely r. t. városnak területén, avagy Szatmárné-
meti törvényhatósági joggal fölruházott városnak terü-
letén van, négy részletben és pedig 20 százalékot 1915. 
év december, 20 százalékot 1916. év május, 40 százalé-
kot 1916. év november és 20 százalékot 1917. év május 
havában, akiknek állandó üzleti telepe, üzeme vagy gaz-
dasága, ilyennek hiányában pedig lakóhelye (székhelye) 
kizárólag Máramaros vármegye ökörmezői járásának 
vagy tiszavölgyi járásában Kőrösmező, Tiszaborkut, Bi-
lin vagy Tiszabogdány községek területén, Szatmár 
vármegye avasi járásának területén, Ugocsa vármegye 
területén, Ung vármegye nagybereznai vagy perecsenyi 
járásának területén, Sáros vármegye bártfai, felsőviz-
közi vagy girálti járásának vagy Bártfa sz. kir. r. t. 
városnak területén, vagy végül Zemplén vármegye ho-
monnai, mezfilaborci, szinnai vagy sztropkói iárásának 
területén van, három részletben és pedig 40%-ot 1916. 
év november, 20'százalékot 1917. év május és 40 szá-
zalékot 1917. év november havában tartoznak törlesz-
teni. 

Iparügyek. 
* A szeszadótörvény megváltoztatása. A 

Pester Lloyd értesülése szerint a novemberben 
összeülő képviselőház a szeszadótörvényre vo-
natkozó néhány változtatást fog tárgyalni. Mint-
hogy az 1914—15. évi kampány már befejezést 
nyert, ezek az ujabb intézkedések csak az 1915— 
1916. évi kampányra vonatkoznak. Az eddigi 
szabályok szerint kontingens nélküli mezőgaz-
dasági szeszfőzőknek a felállításához külön en-
gedély nem volt szükséges. Azonban az 19lt>— 
1916. évi kampányban az u j törvény életbelép-
tetése előtt létesített kontingens nélküli mező-
gazdasági szeszfőzők külön engedély nélkül nem 
helyezhetők üzembe. Azok tehát, akik ki akar-
ják használni azt a körülményt, hogy a törvény-
javaslat nem emelkedett idejekorán törvényerőre 
és most u j kontongens nélküli mezőgazdasági 
szeszfőzőket akarnak üzembe helyezni, annak a 
veszélynek teszik ki magukat, hogy a törvény 
életbelépte után üzemüket kénytelenek lesznek 
beszüntetni. Ettől a törvényjavaslattól függetle-
nül a pénzügyminiszter akként intézkedett, hogy 
egyelőre ujabb szabad raktári engedélyt nem 
adnak. A pénzügyminiszternek ez az intézkedése 
főleg azzal magyarázható, hogy a háború befe-
jezése után a szeszadóra vonatkozó törvényes 
intézkedések többek közt ebben az irányban is 
gyökeresen meg fognak változni. 

Budapesti gabonatőzsde. 
— okt. 17. 

Kukorica-requirálás. 
A földmivelésügyi miniszter 72200 számu 

rendeletével Arad vármegye területéről 2900 
waggon egészséges, emberi élelmezésre alkal-
mas, morzsolt tengeri beszolgáltatását rendelte 
el. Az alispán e mennyiség biztosítása céljából 
a tengerinek a vármegye egész területére való 
requirálását rendelte el ós fölhívta a főszolga-


