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Pályi (a tanúhoz): Igaz-e, liogy az ellen-
zék nagyobb katonai terhet ajánlott fel a 
provizóriumban? 

A bíró: Nincs elrendelve a vilódiság bi-
zonyítása, ezt a kérdést tehát nem lehet föl-
tenni. 

Klein Rezső dr védő: Akkor kérjük n 
valódiság bizonyítását arra, hogy Anffen-
berggél tárgyaltak, liogy provizóriumot 
ajánlottak föl és liogy Bécsben kamarillát 
szerveztek. 

Az ügyész ellenzi a bizonyítást, mert 
nem lehet politikai heccet csinálni ebből az 
ügyből. 

Polémia után a bíróság mellőzi a való-
diság bizonyítását. A határoazt ellen a vé-
dő felfolyamodik. 

Farkas Pá l következik a tanuk sorában. 
Csak annyit tud, liogy Pály i az ellenzék fe-
lé kiabált, de hogy mit és kinek, azt nem 
tudja. 

Rudnyánszky György szintén nem em-
lékezik a szavakra. Izgatottan ugrott be Pá-
lyi a terembe, de hogy mit kiabált, nem 
tudja. 

Pályi Ede becsületsértés és rágalmazás 
miatt riszon vádat emel a Justh-párt és ón-
nal; egyes tagjai ellen, Az ügyészi megbízott 
és a védő felszólalása után a bíróság ugy 
határozott, hogy egyesíti a vádat és a ri-
szon vádat és a tárgyalási e célból elnapolta. 

§ Dugott bál Alsótanyán. A mult év 
szeptemberében „dugott" bálát rendeztek az 
alsótanyai legények, Kozár József korcsmá-
jában. A rendőrségen be nem jelentett bálon 
természetesen előkerült a bicska és véres mu-
latságot csaptak a legények. Amire a lovas-
rendőrök a verekedés színhelyére érkeztek, 
már egy halott és egy sebesült feküdt a csa-
tatéren. Vőneki Illésnek kettérepedt a kopo-
nyája, Tóth Jánost pedig az oldalán érte a 
bicska. A rendőrség nyomozása megállapí-
totta, hogy Komócsi József, Papdi Ignác, 
Borsos András és Vér József voltak a vere-
kedők. A szegedi ügyészség halált okozó sú-
lyos testisértés miatt vádat emelt ellenük. Az 
esküdtbíróság Hevessy Kálmán elnökletével 
csütörtökön tárgyal ta az ügyet, A bíróság az 
esküdtek verdikt je alapján Komócsi Józse-
fet másfél évi, Papdi Ignácot egy éri börtön-
re Ítélte halált okozó súlyos testisórtés miatt, 
Vér Józsefet súlyos testisértés vétsége miatt 
három hónapi fogházzal súj tot ta , Borsos 
Andrást fölmentette, Papáit Eisner Manó dr, 
Borsost Bottenberg Pál dr, Vért Gönczy Jó-
zsef dr védte. 
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A liusdrágaság ellen. 
(Saját tudósítónktól,) Körrendelet érke 

zett ma Szegedre Serényi Béla gróf földmű 
velésügyi minisztertől, amely a liusdrágaság 
enyhítését célozza a — fővárosban. Helyén 
valónak tartanok, ha ilyen irányú rendelke 
zésekkel a vidék növekvő drágaságán is 
enyhíteni iparkodnának, ha már az üdvös 
törvényhozási munkát politikai heocek lehe-
tetlenné teszik. A körrendelet különben a 
vidék termelőit is közelről érinti és egész 
terjedelmében ez: 

A hus vizsgálat tárgyában 54300/1908. sz 
a. kiadott itteni rendelet 114. §-a értelmében 
a szarvasmarhák közfogyasztásra szánt friss 
busa egyik községből a másikba csakis bizo-
nyos nagyobb darabokban, nevezetesen leg 
feljebb 5 részre vágva, kis állatok busa pe 
dig legfeljebb 2 részre vágva szállítható. 

A husdrágaság némi enyhítése céljából 
indíttatva érzem magamat, liogy ezen ható 
rozmányokkal szemben bizonyos kivételes 
kedvezményeket engedélyezzek egy olyan 
vállalat részére, mely egyrészről üzemének 
nagy arányainál és szervezettségénél fogva 
alkalmasnak mutatkozik arra, hogy a szé-
kesfővárosi husszükséglet kielégítésére ós a 
húsárak alakulására kedvező befolyást gya-
korolhasson, másrészről pedig elegendő biz-
tosítékot nyújt, abban a tekintetben, hogy 
azon fontos köz és állategészségügyi érde-
kek, melyeknek védelmét a fenthivatkozott 
rendeletszakasz liatározmányai célozzák, az 
engedélyezett kivételes kedvezmények elle-
nére sem fognak sérelmet szenvedni. 

Ennélfogva a magyar élelmiszer-szállító 
részvénytársaságnak további rendelkezése-
mig ezennel engedélyt adok arra, liogy ható-
sági állatorvos által élő--és levágott állapot-
ban megvizsgált állat közfogyasztásra alkal-
masnak talált friss busát a fent idézett reu-
deletszakaszba.il előírtnál kisebb darabokban 
is az ország területéről budapesti hűtőtelepé-
re vagy a budapesti központi vásárcsarnok-
ba tovább eladás céljából szállíthasson. 

Netaláni visszaélések kizárására s a köz-
és állategészségügyi érdekek megóvása vé-
gett elrendelem azonban, hogy a szállított 
húsoknak minden egyes darabját a vizsgáló 
hatósági állatorvos külön-külön lebélyegez-
ni s a hnsszállitmányokat kisérő igazolvá-
nyokon az összsúly föltüntetésén kivül azt 
is igazolni tartozik, liogy az igazolványban 
egyenkint félsorolt húsdarabok ;tényleg az 
általa megvizsgált s emberi élelemre alkal-
masnak talált állat busából származnak. 

x Szilárd a tőzsde. A kedvezőbb 
külpolitikai hirek ha tása alat t ma a spe-
kuláció nyugodtan ítélte meg a helyzetet és 
a tőzsde v isszanyer te normális képét, Az 
üzlet elég élénk vételkedv mellett kezdő-
döt t s különösen Közúti, Sa lgó és Rima 
részvényekben történtek tekintélyes mérvű 
visszayásárlások, melyek következtében ez 
értékek á r fo lyama 12—20 koronás javu-
lást ért el. A szi lárdság kiterjedt va lameny-
nyi papír ra és az előtőzsde a leghatalma-
sabb mai jegyzésekkel zárult . A déli tőzs-
dén a berlini kamatláb fölemelésének híré-
re a hangulat ellanyhult és az árfolyamok 
üzlettelenség közepette 3 — 4 koronával le-
morzsolódtak ugyan, de azér t az árnivó 
még mindig több koronával magasabb ma-
rad t a tegnapi zárlati á r fo lyamokhoz vi-
szonyí tva. , 

x 5 °/o — 6 °/o. Berlinből j e l e n t i k : A n é m e t 
birodalmi bank ma a kamatlábat 5%-ra, a 
lombardkamatlábat pedig 6%-r,a emelte fel. 
— Bécsből jelentik: Az Osztrák-Magya-
Bank főtanácsa, nem mint eddig jelezve 
volt: ma, hanem október 28-ikán, hétfőn fog-
ja megtartani ülését. Ezen az ülésen fogjál: 
nyilván a kamatlábat fölemelni. 

A budapesti gabonatőzsde. 

A határidőpiacon ma is rendkivül h y u -
godt volt a forgalom, mért a harctérről érke-
ző hirekből sehogy sem tud tájékozódni a spe-
kuláció. A készárupiac olcsóbb jegyzése, va-
lamint a kedvező időjárás mégis ujabb el-
adásra késztette az osztrák és belfödi spe-
kulációt és igy újból ellanyhult az irány. A 
búzából, csütörtök lévén, mindössze 1000, 
rozsból 9000, zabból 7000 mm. mondtak föl. 
Egy órakor a következők voltak a záróárfo-
lyamok: 

Buza áprilisra 
Buza októberre 
Rozs áprilisra 
Rozs októberre 
Tengeri májusra 
Zab áprilisra 
Zab októberre 

11-79—11-80 
11 0 4 - 1 1 05 
10-47—1048 
10-08—10-09 
798— 7-99 

11.27-11-28 
11.91—11-92 

A készáruvásáron 5 fillérrel olcsóbb áron 
mintegy 20.000 mm. buza kelt el. 

A budapesti értéktőzsde. 
Az orosz külügyminiszter békés nyilat-

kozata jó hatást tett a mai előtőzsdén. A hely-
beli spekuláció visszavásárolta kötéseit, mire 
a forgalom megélénkült, az árnivó ugy a 
nemzetközi mint a helyi piacon tetemesen 
javult. A zárlat szilárd volt. A készárupiacon 
is drágább áron folyt a vásár. 

Az előtőzsdén kötöttek: 
Osztrák hitel 
Magyar hitel 
O. m. államv. 
Jelzálogbank 
Leszánhtolobank 
Rimamuranyi 
Közúti villamos 
Városi villamos 
Hazai bank 
Magyar bank 

608-50—615.' 779.50 -782-701. .-411 413-503. .-726. 732.-033.50 -636.-360.50- 367.-285. 285.-524.50 - 528-

Viktória 
Pannónia 
Weitzer 
Beocsini 
Salgótarjáni 
Alt. kőszén 
Újlaki 
Oanz vasöntő 
Magyar villám. 
Atlantika 

780- -784. 

705.-- 708. 920. 920.-
3.40 .-3220.- .-484.50-486. 314—315.-

A déli tőzsdén megcsappant az üzlet, a 
spekuláció akció kedve lelohadt, mert a ber-
lini jelentés nem elégített ki és attól tarta-
nak, hogy a német birodalmi bank fölemeli 
ma a rátát. Az értékek ára lemorzsolódott. 
A zárlat csöndes maradt. A járadékpiac ja-
vult. 

Bécsi börze. 
A mai előtőzsdén a kötések a következői-

voltak : 
Osztrák hitel 
Magyar hitel 
Jelzálogbank 
Leszámitolóbank 
Városi villamos 
Közúti villamos 

600. 
779.50-779.50 466. 551. —.— 402. 403.— 
752.50-755.50 

Magyar bank 
Keresk. bank 
Beocsini 1 

Aszfalt 
Salgótarjáni 
Ganz vasöntő 

051. 653,7.1 

793-
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