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Kéziratokat nem adunk vissza

Loubet kalapja.
Budapest, junius S.

Feiségsértés-e, ha valaki bottal megüt 
egy kalapot? Korona-e a kalap egy köz- 
társasági elnök fején? Felség-e a köztársa
sági elnök ? Ha pedig ez a polgártárs nem 
felség, ismételjük a kérdést: felségsértés-e, 
ha valaki megüti a kalapját, mikor Loubet 
elnök ur feje is benne van?

Mert ez történt Párisban és emiatt el
fogtak százharmincöt embert s külön zár
kákba csukták, mintha mind ütöttek volna 
azon a kalapon, pedig csak az egyetlen
egy Christiani botja volt olyan szerencsét
len merénylő.

Valóban a forradalmak ideje szerencsé
sen véget ért. Száz esztendővel ezelőtt 
Franciaországban a parlamenti vértörvény
szék halába Ítélt egy királyt és egy király
nét s gilotinra vitte őket a köztársaság. 
Azután még elkergettek két királyt meg 
egy császárt ebben a században. Merény
lők ölték meg a francia trón örökösét és 
összeesküvők dobtak bombákat III. Napo
leon kocsija alá. Ma az örökbéke jegyében 
és a századvégi szelíd erkölcsök hazájá
ban, a legfőbb törvényszék a hazaárulás 
vádja alól is felmenti az ártatlan Dreyfuss 
urat és senki sem tudja, kicsoda követte 
el tehát az árulást, mert valakinek csak 
kellett elkövetnie. Az öt védő Loubet elnök 
urat pedig a patrióták egy kis kiabálással és 
kalapja érintésével emlékeztetik arra, hogy 
a francia nemzetben harmincévi köztársa
sági panama sem olthatta ki teljesen a 
tüzet: Egy kis szikra pislog még a hamu 
alatt, de lángot gyújtani aligha képes.

Tehát éljen Loubet és Dreyfuss! Éljenek 
Zola és Dreyfussné! Éljen Dupuy és

Picquart! Éljenek mind a hamisítók és a 
köztársaság!

Mert igy lehet Európa nyugodt, ha 
Franciaország figyelme az Ördög-szigetre 
van irányítva, honnét diadallal hozza 
vissza a hadihajó Dreyfusst, mint hajdan 
Elba-szigetéröl Nagy Napóleont. Hallgasd 
Európa, mit üzen a kapitány; minden sza
vát a Havas-ügynökség minden többi táv
irati ügynökségnek megtelegrafálja, hogy 
az összes zsidőlapok kürtöljék világgá a 
zsidóság győzelmét Franciaország felett.

Mert ez a tény és belőle a tanulság, 
hogy a legnagyobb világhatalom a zsidó
ság. Hogy Dreyfuss a terhére rótt bűnt 
elkövette-e vagy sem, ki követte el, ha ö 
nem, miért fogták perbe, mi okból Ítélték 
el kétszer és mentették fel harmadszor, 
mi indította a francia minisztereket, tá
bornokokat és tiszteket mindazon cselszö
v ések re  és visszaélésekre, melyek e per 
folytán kiderültek, ezeket hiába kutatjuk 
s teljesen megnyugszunk a semmitőszék 
Ítéletében, mely a revíziót elrendeli, mert 
mit bánjuk mi a revíziót. Hanem feltesz- 
szük azt a másik kérdést, hogyha Drey
fuss nem zsidó, hanem valamely más 
francia katonatiszt, kit kémkedéssel gya
núsítanak, haditörvényszék elé állítanak 
és elitéinek, akár bűnös, akár ártatlan, 
folytattak-e volna mellette ily harcot, mint 
amilyen hadjáratot indítottak Dreyfuss 
érdekében, mert zsidó ? Lerántották 
volna-e a sárga földig a francia vezérkar, a 
hadsereg, az o.rszág, sőt a francia nemzet 
becsületét ? Költöttek volna-e el annyi 
pénzt, amennyibe a revízió keresztülvitele 
a szindikátusnak került ? Fordítottak volna-e 
oly rendkívüli munkát az ügy olyatén 
összebonyolitására, hogy semmiféle ügy

véd vagy birő ki ne ösmerhesse magát a 
per kuszáit anyagában, az akták és vallo
mások ellenmondásaiban, csakhogy ezzel 
az összebonyolitással rákényszeritsék a 
legfőbb törvényszéket a per újításra? Ha 
pedig mindezt roppant rafinériával, áldo
zatokkal, kitartással és az ellenpártiak ül
dözésével elérniük sikerült, azt kell mon
danunk, hogy a nemzetközi zsidóság 
legyőzte Franciaországot. Nagyobb hata
lom, mint a francia nemzet. A köztársa
ság pedig élén Loubet elnökkel és Dupuy 
miniszterelnökkel kapitulált a zsidó nem
zet előtt.

Néhány francia emiatt berzenkedik és 
Loubet urat inzultálja. Néhány csoport azt 
kiabálja, hogy «Le vele!» Nevetséges; a 
hadsereg és a rendőrség megvédik Loubet 
urat s az elnök fölteszi kalapját, melyet 
ereklye gyanánt fognak őrizni I. Napoleon 
háromszögletű kalapja mellett.

Még nem hallottuk, hogy az uralkodók 
szerencsét kívántak volna Loubetnek sze
rencsés megmeneküléséhez. De biztosak 
vagyunk, hogy az egész európai sajtó 
szörnyű megbotránkozással fogja hirdetni 
mártiromságát a nagy embernek, mert 
kalapja összetört.

BELPOLITIKAI HÍREK.
Budapest, jm iu s 5.

Néppárti gyűlés Podolán. Bármit is 
követtek el három éven át Nyitramegyé- 
ben Bánffy báró emberei, hogy ott a nép
pártot kiirtsák: a nyitramegyei polgárokat 
meg lehetett ugyan fosztani választójo
guktól; erőszakkal vissza lehetett ugyan 
tartani őket a szavazástól, de rendületlen 
elvhüségöket megtörni nem lehetett. Most,

AZ ALKOTMÁNY TÁRCÁJA.
Katholikus munkásnők védelme.

— Bundala Mihály pápai t. kamarás megnyitó be
széde a katholikus munkásnők védő egyesületének 

junius 4-én tartott közgyűlésén. —
Egy régi bölcs azt mondotta, hogy aki okosan 

akar beszélni, az sohasem beszéljen előbb mint
sem jól megfontolta volna, mit akar m ondani! 
Ha a bölcs eme mondása előbb ju t vala eszembe, 
mielőtt a meghívókat ezen nagy-gyülésre szétkül- 
dö ttem : aligha lett volna most szerencsém a m. 
t. közönséget itt üdvözölhetni; mert csak amikor 
hozzáfogtam, hogy ezen bár rövidre szabott je 
lentésemet, megnyitó beszéd alakjában megszer- 
keszszem : vettem észre, milyen merész volt eme 
vállalkozásom ! És hogy ne vo lna! Hisz nekem 
m ár gyümölcsről kell számot adnom, holott a fa 
amelyen e gyümölcs term ett, még csak csemete 
s igy nem is tudhatom, vájjon ilyen gyümölcsöt 
fog-e teremni akkor is, ha megnő, sőt egyáltalá
ban lesz-e életképes, ha m ár csemetekorában 
magát túlságosan m egerőlteti! ? — Csemete még 
a  mi Védegyesületünk; m ert hisz még csak két 
év es! De gyümölcse máris bő és szé p ! — Kér
dés tehát lesz-e életképes ? — Valamely növény 
életereje nagy részben függ a magtól, amely el
vettetett ; de függ a talajtól is, amelybe vettetett; 
leginkább pedig függ a gondozástól, amelyben 
részesült!

Egyesületünk magva, — Istennek legyen érte 
bála! — igen jó !  m ert nem egyéb e mag, mint

a keresztény szeretet; az a szeretet, amely a 
földön, legelőször az Ur Jézus ajkain hangzott 
el, amidőn m ondotta: «szeresd felebarátodat 
mint tennen magadat.» A talaj is igen j ó ! És 
mi képezi e jó talajt ? Mi ? a keresztény szere- 
tetre utalt ezer és ezernyi lélek, az élet gondjai
val, a megélhetés nehézségeivel küzdő, számta
lan becsületes, magyar katholikus leány és nő, 
aki szüleitől megfosztva, vagy elhagyatva, nélkü
lük avagy tőlük távol, kénytelen a létért való 
küzdelmet, annyi és oly sokféle konkurrens mel
lett végig harcolni. A harc már igy is kemény, 
ha csak arról van szó, hogy az egyedül álló 
leány vagy nő, önmagát tartsa fö n n !

De mit mondjunk, ha e gondhoz még 
az öreg munkaképtelen szülőkre való te
kintet, ezek eltartásáról való köteles gondos
kodás is járul ? S hol van még esetleg az öreg 
korra, a munkaképtelenségre, a munkahiányra 
való, előre látó szorgoskodás ?! A törvény meg
szabja a munkaidőt; de ki gondoskodik a sze
gény munkásnőről arra  az időre, amikor nem 
lesz képes dolgozni ? Ki vet ügyet családi viszo
nyaira és az ezekből kifolyó kötelességekre ? És 
mit mondjunk, ha mind e gondok egy szegény, 
egyedül álló nő vállaira, sőt mondjuk — ujjaira 
nehezednek? Egy ideig, mig a munkakedv s az 
egészség t a r t : még csak tűrhető a  dolog! De 
mi lesz, ha az a kemény hónapos ágy nagyon 
kellemetlen kezd lenni ? Ha a falat kenyér, a 
kávénak csúfolt kotyvaszték, a hideg fölvágott, a 
behabart főzelék; m ert m ásra nem telik: meg
ingatták az erőt, aláásták az egészséget ? Lelo- 
hasztották a  munkakedvet? ,

Az élet ezen küzdelmeinek közepette, hány
szor merül ki még az erős férfi kar is, megtörik 
a  nagyobb megpróbáltatásokhoz is szokott férfi
kedv ? Hányszor olvassuk vagy ha lljuk ; ezt vagy 
azt, nyomom, zilált anyagi viszonyai kergették a 
h a lá lb a! Nem helyes! a  csapások és megpróbálta
tások alatt összeroskadni nem szab ad ! Ez gyá- 
a sá g ! Ámde ha férfinál is m egtörténik: milyen 
könnyen lehet ennek kitéve az amúgy is gyen
gébb idegzetű, változékonyabb természeténél 
fogva, az ingadozásra s igy a kétségbeesésre is 
sokkal hajlandóbb női n e m ! A férfi munkások, 
hogy helyzetükön némileg javíthassanak, ellent- 
álló erejűket jobban kifejtsék: egyesületeket lé
tesítettek, munkás-sztrájkokat rendeztek, hogy 
mennyi sikerrel, az más kérd és! De mit tettek a 
nők ? A természetökben rejlő félénkség, csak fo
kozta gyengeségük tudatát; s ezen tudat a  fé
lénkséggel párosulva legföljebb néhány jajszót 
sajtolt ki szivükből; egyébként pedig gondolva, 
hogy ezen úgy sem segíthetnek, amidőn a  tisztessé
ges munka nem bizonyult eléggé jövedelmezőnek a 
nem tisztességesre hagyták magukat rávezet- ■ 
te tn i! így támadtak a jelenkorban oly ijesztő 
mérvben megszaporodott törvénytelen együttélé
sek, igy került lejtőre és rohant a feneketlen ör
vénybe az erkölcs! És a keresztény szív, a  ke
resztény lélek m aradhatott ezekkel szemben ér
zéketlen, közönyös ? Nem ! Ezért lépett életbe 
Budapesten 1897-ben úgy a világi, mint az egy
házi hatóságok által jóváhagyva és megerősítve 
a  katholikus munkásnők védőegyesülete, (hogy 
nevéhez méltóan, amennyire eszközei engedik 
segítsen a nyomoron, oszlassa a  gondokat, bizto-
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pestről 1 irtot küldött hozzánk. A pénzt átadtuk 
a szegény vak nőnek, aki ezúton is hálás kö
szönetét mond a könyörületes adakozónak.

— (A pestis Alexandriában.) Alexandriában hir
telen fellépett a pestis. Egy pár gyanús eset, sőt 
halálozás is előfordult, úgy hogy a hatóság rögtön a 
legszigorúbb intézkedéseket tette, hogy a továbbter
jedést megakadályozza. Legelőbb a vám és kereske
delmi szövetség értelmében a magyar királyi és az 
osztrák császári királyi bel- és kereskedelemügyi mi
nisztériumok kiküldöttei egyetértőleg megbeszélték 
azon óvóintézkedéseket, amelyek a velencei nemzet
közi egyezményben foglalt alapelvek alkalmazása 
mellett az Egyiptomban fellépett pestis behurcolásá- 
nak veszélye ellen életbeléptetendők lennének. Ezen 
— a tengerészeti hatóságok által jóváhagyandó óvó
intézkedések az érdekelt kormányok jóváhagyása 
alapján holnap nyilvánosságra fognak hozatni.

— (A tolnamegyei muzeum megnyitása.) Vasár
nap nyitották meg Tolna vármegye múzeumát, ame
lyet Apponyi Sándor gróf és Wosinszky esperes-ple- 
bános áldozatkészsége teremtett meg. A kormány ré
széről Zsilinszky államtitkár, Fraknói c. püspök mú
zeumi felügyelő, Kämmerer kormánybiztos, Szalay 
Imre múzeumi, Radisich iparművészeti múzeumi, 
Horváth Géza természetrajzi múzeumi igazgató volt 
jelen az ünnepen, melyre a megye előkelőségei is 
nagy számban jöttek el. Reggel kilenckor Fraknói c. 
püspök misét mondott. Az ünnepet Széchenyi gróf 
főispán megnyitó beszéde kezdte meg. Utána Wo
sinszky ismertette a múzeumot, Zsilinszky és Frak
nói c. püspök pedig a kormány nevében támogatást 
Ígértek Délben 200 terítékű bankett volt, amelyen 
Széchenyi főispán, Dőry alispán, Zsilinszky államtit
kár és még mások mondtak pohárköszöntőt. Délután 
népünnep volt. Este Zichy Jenő gróf olvasott fel 
ázsiai útjáról.

— (May Károly kitiltva.) A Bayerische Kourier- 
ban olvassuk, hogy Karl Mayt, a leghimevesebb 
katholikus irók egyikét a bajor iskolákból kitiltották, 
vagyis müveit a bajor középiskolák könyvtáraiból el
távolították, mivel az írónak nagy fantáziáját ártal
masnak találták az ifjúságra nézve. — Őszintén meg
vallva, nagyon vegyes érzelmekkel olvassuk a fenti 
kis hirt. Aki akár egy sort is olvasott már ettől a 
páratlan német Írótól — s olvashatott már a magyar 
közönség is, mert két kitűnő müvét, a «Csendes 
Óceánon» cimüt és a «Karácsony»-t bírjuk már nem 
kevésbbé kitűnő magyar fordításban — az tudja, 
bogy a katholikus világirodalomban mint jelent May 
Károly neve. A legtisztább keresztény felfogás, ma
gas erkölcs, finom ízlés, óriási tudás különösen a 
népismét illetőleg, bájos és utánozhatatlan, gyakran 
magas költői régiókban szárnyaló nyelv, pezsgő hu
mor — ezek teszik May Károlynak eddig 27 kötet
ben megjelent müveit örökbecsüekké, szerzőjüket 
halhatatlanná. De a bajor iskolákból kitiltották, mert 
fantáziája káros hatással lehetne az ifjúságra. Hát 
hiszen igaz, éppen a fantázia az, mely May Károly 
gyönyörű tanításait élvezetes formába önti s észre
vétlenül csepegteti lelkületűnkbe. Elvisz bennünket 
Amerikába, a Romky Montain Zordon sziklái közé, 
vagy ki, a messze elnyúló prairiekre, ahol emberek 
vannak még, ősi vadságukban, ősi romlatlanságukban, 
menten a civilizáció áldásaitól. Észak-Amerika fagyos 
hómezőiről elvisz bennünket a Szahara nap-perzselt 
homoksivatagjára, feltárja előttünk a Kelet annyiszor 
sejtett bűbájos vüágát, s leírásaiban szinte érezzük 
azt a káprázatos, regékkel telt légkört, mely az ő 
rengeteg messzeségében is mámorit s álmodozóvá 
tesz. Vagy elmegyünk vele a Balkán rémes szakadé- 
kaiba, melyek mindegyikéből halál leselkedik a magá
nyos utasra; majd Kínában osztjuk meg vele fára
dalmait avagy elkísérjük Polinéziába, a tündérszép 
szigetvilágba, a pálmák meg a banánok alá. May 
Károly poéta a szó legvalódibb értelmében s a copf 
mindig ágaskodott a poéták ellen. Ez a fantázia, 
mely tudományt, földrajzot, népismét akar tanítani, 
ezt a fantáziát eltiltani — nem vall nagy pedagógiai 
érzékre. Avagy akkor mit keres Jules Verne a diák- 
könyvtárakban, miért adják magyar tanulók kezébe 
Jókai Mórt? Bármelyik közülök van olyan fantaszta, 
mint May Károly s mégsem jutott soha még oly 
vaskalapnak sem eszébe, hogy akár Jules Vemet, 
akár Jókai Mór minden müvét megtiltsa az ifjúság
tól Nem is volna benne ráció, mert utóvégre senj 
Verne, sem Jókai, sem pedig May nem ifjúsági iró. 
S ha éppen May Károlytól tiltják el az ifjúságot, 
mely müveit olvasva szert tesz sziklaszilárd, keresz
tény elvekre, — akkor szinte azt hiszszük, hogy a 
bajor pedagógusoknak cev kicsit, megártott a sok 
árjaié.

— (Címadományozás.) A király alsó-szatai Petheő 
János királyi tanácsosnak és posta-távirda igazgató
nak, a posta- és távirda-ügy fejlesztése körül szerzett 
érdemei elismeréséül, a posta-távirda főigazgatói 
címet adományozta,

— (Kitüntetés.) A király Siebold Henrik báró 
konzulnak, saját kérelmére történt ideiglenes nyugal- 
mazása alkalmából, a 3. osztályú vaskorona-rendet 
díjmentesen adományoyta. -

— (Koller Jánost,) Duna-Adonvnak a napokban 
elhunyt agg plébánosát tegnap délután temették óriási 
részvét mellett. Koller 82 évet élt (nem mint a múlt
kor irtuk, 78-at) s a szabadságharc már mint papot 
találta őt Adonyban. Neki jutott akkor a feladat, 
hogy a magyar huszárok által elfogott boldogtalan 
Zichy Ödön grófot, kit Görgey halálra Ítélt, utolsó 
útjára elkészítse. Ez esemény mindig fájó emlékeket 
ébresztett benne és szomorúsággal beszélt róla. Pedig 
vidám kedélyű öreg ur volt, kit nyájas modoráért, 
egészséges humoráért mindenki szeretett. Nesztora 
volt községének, ki szeretettel vonzódott híveihez s 
tőlük még nyugalomba vonulása után sem birt meg
válni. Mint pap híveinek szeretetét a legnagyobb mér
tékben bírta s kiváló érdemeket szerzett az iskola
ügy terén. Ennek köszönhető, hogy a magyarositás- 
hosszu működése alatt — dacára a s z í v ó s  ellenállás
nak, oly szépen haladt, hogy Adony ma magyarnak 
mondható. Érdemeinek méltó jutalmául a Ferenc 
József-lovagrendet nyerte, a közbizalom és a polgárok 
elismerése a megyei bizottsági tagok sorába vá
lasztotta.

— (Hát ez nem furcsa?) Ezen a cimen Írja a 
Dunántúli H írlap: Tudja mindenki, hogy a győri 
főreáliskola zsúfolva van zsidókkal, azt azonban még 
sem tudják, hogy a tanulmányi alapból, mely tulaj
donképpen katholikus vagyon, — vagy a keresztény 
adófietők pénzén fentartott intézet tulajdonképpen 
zsidójellegü. így kell ennek lennie, mert külömben 
nem történhetnék meg, hogy az írásbeli érettségi 
vizsgákat a zsidó ünnep miatt félbeszakították, pedig 
a szabályok szerint öt napon át egyfolytában kell 
tartaniok; — ma vasárnapon pedig a keresztények 
ünnepén, délelőtt szóbeli érettségi vizsgát tartanak. 
Nem találják ezt furcsának a keresztény szülők és 
polgárok? ügy halljuk, hogy a győri főreálban nem
sokára vasárnap helyett szombaton nem lesz elő
adás.» Hát bizony nagyon furcsa egy história ez, de 
jellemző i s !

— (Hadik gróf gyermekeinek gyilkosa.) Nagy 
szenzációt keltett a múlt évben Hadik János gróf 
két gyermekének hirtelen halála a pálóci ungmegyei 
kastélyban. Mindenki azt hitte, hogy gombamérgezés 
idézte elő a nagy szerencsétlenséget, most azonban 
hosszas nyomozás után kisült, hogy a gróf gyerme
keit szándékosan megmérgezték. Tegnapelőtt ugyanis 
Bérezi Béla rendőrkapitány Esztergomban letartóz
tatta Heinz Laurát, aki múlt évi októberben Hadik 
János gróf gyermekeinek bonneja volt. Heinz Laura 
húsz órai vallatás után beismerte hogy a gyermekeket 
ő mérgezte meg. A gróf a szerencsétlenség megtör
ténte után Pálócról visszament Nádaskára, Abauj- 
megyébe, a bonnet pedig elbocsátotta. Ezóta a nyo. 
mozást nagy erélylyel folytatták, mely végre a bonne 
letartóztatásával ért véget. A rendőrség sajtóiro
dája ez ügyben a következő jelentést adta ki:

Hadik János gróf két gyermekének elhalálozásá
ból folyólag a beregszászi királyi törvényszék 
vizsgálóbirája megkereste a budapesti államrend
őrséget, hogy a folyamatban levő bűnügyben nyo
mozást eszközöljön, ezen megkeresés következtében 
járt Bérezi kapitány Esztergomban is és ott vizs
gálóbírói rendeletre tartóztatta le Heinz Laurát, akit 
a törvényszékhez szállítottak be.

Némely lapnak azon hirlelésére, hogy bérgyil- 
gyilkosság esete forog fenn, a rendőrség kijelenti, 
hogy ennek még gyanúja sem merült fel.

— (A meghamisított végrendelet.) A somogy- 
megyei Kadarkuton néhány nap előtt meghalt a dús
gazdag Nagy Márton, ki megyeszerte különc élet
módjáról volt ismeretes. Dacára gazdagságának a 
lehető legegyszerűbben élt; soha meg nem házaso
dott s igy halála is olyan volt, mint élete: magányos. 
Mikor Nagy Márton meghalt, halálának hire legelőbb 
Nagy Ákos kadarkuti földbirtokosnak, az elhunyt 
unokaöcscsének jutott tudomására; azonnal nagy
bátyjához sietett s a halottas szobában siránkozó 
cselédséget kiparancsolta onnan öt ember kivételével. 
Mint utóbb állította, nagybátyja nem halt meg, hanem 
mégegyszer felocsúdva, szóbelileg, a benmaradt öt 
tanú jelenlétében rá hagyta óriási vagynát. A holttest 
mellől Nagy Ákos azonnal Pécsre hajtatott váltott 
lovakkal s nagybátyja ottani lakásába ment azzal az 
ürügygyei, hogy elviszi onnan az elhunytnak egy

fekete ruháját. Az inast aztán eltávolította s mint 
kiderült, a Wertheim-szekrényből, melynek kulcsait 
a halott-tói vette el, mintegy 150 ezer forint értékű 
takarékpénztári könyvet és értékpapírt vett magához.. 
Azután visszament Kadarkutra, ahol a rokonságot, 
melyet Nagy Márton haláláról nem is tudósított, már 
összegyűlve találta. A rokonság erősen kételkedett a 
szóbeli végrendelet valódiságában s mikor az egyik 
rokon kiderítette a Pécsett történteket, Grubánovich 
Géza nyug. törvényszéki biró a rokonság nevében 
feljelentést tett Nagy Ákos ellen a pécsi törvényszék
nél, melynek vizsgálóbirája a nagybátyja házában 
éppen leltározó Nagy Ákost a súlyos gyanuokok 
alapján letartóztatta. Kaposvárott ma hirdették ki 
Nagy Márton szóbeli végrendeletét, melyet az el
hunyt rokonai azzal támadtak meg, hogy az nem. 
történt meg s a tanuk hamisak. Somogymegyében az. 
eset szereplőinél fogva nagy szenzációt kelt.

— (Az egyetemről.) Az 1899—1900-iki tanévre a 
jogegyetem dékánjává Timon Ákos dr. címzetes mi
niszteri tanácsost választotta meg a jogegyetem ta
nári kara; a hittani kar dékánja Berger Ev. János, 
az összes tudományi karé Klug Nándor, a bölcsészeti 
karé Fröhlich Izidor lett. A rektorválasztág június 
8-án lesz.

— (Kisiklott gyorsvonat Polgárdi állomásnál,
Székesfejérvár közelében a Budáról Prágerhof felé 
robogó gyorsvonat vasárnap délelőtt kisiklott, mely 
baleset csak a személyzet nagy ébersége és figyel
messége folytán nem járt nagyobb veszedelemmel.' 
A vonat, amelyen száznál több utas volt, a bolgárdi 
állomásnál egyszerre heves lökést kapott. A gépész

fyors fékezéssel akarta elhárítani a veszedelmet, a 
isiklást azonban nem akadályozhatta meg. A loko

motív, a kalauzkocsi és három személykocsi kisik
lottak a vágányról. A szerkocsi az utána következő 
kocsival együtt darabokra tört, három személykocsi 
pedig használhatatlanná vált. Csodálatos véletlennek 
tulajdonítható, hogy az összetört kocsik utasai közül 
csak néhányan szenvedtek kisebb sérülést. Lukits fő
kalauz azonban súlyosan megsérült a combján. Szé
kesfej érvárról azonnal segítő vonatot indítottak a bal-, 
eset színhelyére s Major Ferenc dr. orsz. képviselő, 
ki a vonaton több képviselő társával utazott, nemkü- ■ 
lömben Vizteleki dr. vasúti orvos bekötözték a meg-' 
sérült utasok sebeit. Az utasokat a segitőyonat Szé- 
kesfejérvárra vitte, a honnan átszállással tovább 
utaztak.

— (Rendőri hírek.) Éltünk gimnazista. Dérit,Jenő
VI. osztályú gimnáziumi tanuló már napokkal ezelőtt 
nyomtalanul eltűnt szüleinek Külső-Kerepesi-ut 13. 
szám alatt levő lakásáról. Hozzátartozói eltűnésének 
okát nem is sejtik. A rendőrség mindenfelé keresi. 
— Hirtelen halál. Szilassy Imre színész ma reggel 
Attila-utca 38. szám alatti lakásán hirtelen rosszul 
lett s rövid ideig tartó szenvedés után meghalt. Holt
testét a törvényszéki orvostani intézetbe szállították. 
A szerencsétlen fiatal ember legutóbb Cegléden ját
szott. — Öngyilkosság a kórházban. Beisinger Ká
roly budapesti születésű 49 éves napszámos tegnap 
este a bndai Szent Margit-kórház egyik félreeső he
lyén zsebkésével elmetszette a nyakát. Eltűnését csak 
egy óra múlva vették észre, de akkor már haldoklóit 
s a rögtön alkalmazott orvosi segély sem volt képes 
megmenteni. Tettét állítólag hosszas betegeskedése 
felett való elkeseredésében követte el. — Vizbeiujt 
halász. Dugy János asztalos tegnap délután horgá
szással akarta az időt eltölteni. Ki is ült az újpesti 
Megyer-patak partjára, de a mulatsága nem sokáig 
tartott. Hogy, hogy nem, a pálcát egyszerre csak ki
ejtette a kezéből s amint riadtan utána kapott, 
egyensúlyt vesztve belebukott a megáradt patakba s 
nem is került többé a viz színére. — Részeg ember 
balesete. Schmidt József napszámost ma délelőtt 
valami ügyben a VI. kerületi elöljáróságra idézték. 
Schmjdt eleget is tett a meghívásnak, de nem volt 
benne köszönet. A teljesen részeg ember oly botrányt 
rögtönzött a hivatalban, hogy rendőrrel kellett a VII. 
kerületi kapitányságra kisértetni. A kapitányság előtt- 
Schmidt, azzal a kijelentés- sei, hogy ő nem megy 
tovább, a földre vetette magát, azonban oly szeren
csétlenül, hogy a lába eltörött. Most a 'Szjent Rókus 
-kórházban ápolják.
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