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A DUNA
A Fekete-erdőtől a Fekete-ten

derig, Európa nyugati feléről a vég
telen orosz mezők felé, nagy biro
dalmak és kicsiny országok föld
jén át, folyik végtelen nyugalom
mal és isteni méltósággal a Duna. 
A Fekete-erdőtől a Fekete-tengerig 
a néjx'k végtelen sokasága él, gaz-1 
dag és szegény, boldog és boldog
talan népek, röviden: győzök és le
győzőitek. Nincs azonban különb
ség e rengeteg nép között abban az 
egyben, hogy valamennyien fontos 
gazdasági kérdésüknek tartják a 
Dunát, amely nemzeteket köt ösz- 
sze és sok, sok ország között hiva
tott a kereskedelmi forgalom le
bonyolítására, illetve megkönnyí
tésére.

Hosszn utján, a líölcsőtől a fe-

BS'íF laáásáfea bel6a*tek»
Öívsaexer R@ronáf elraliolíaSij, két gyerekét 
súlyosan ssi^asetoesliíetféSi és cselédjét «?• 
fojtották. — Állítólag négyen voltak a raölc- 

gyüikosok, akik aotcmio^noü jöttek
Ma délután röviddel hat óra előtt, 

az amúgy is mindig népes Roin- 
bach-utcába-n, rablógyilkosság tör
tént, amelyhez hasonló a főváros
iján évek óta nem fordult elő. EgyJUWZ.U ni |UU, a wiwinvi <*  ,

kete-tengeri sírig, a Dívna Magyar-i baromflkereskedo lakásaim áil'do- 
országon lett folyóból folyammá, J<ig négy ember tort be, az olt levő 
mintegy férfikorának dóiét tölti el fialftl cselédleányt a konyhában le- 
a nagy magyar Alföldön. Érthető tepertők, kezét-lábát guzsbakötót- 
tehát, hogy mi magyarok büsz-'^G szájába kendőt gyömöszöltek s 
kén tekintünk a hatalmas folyóra, megfojtották. A gyilkosok
amely a háború szörnyű vesztesé- Aizulán lxhnyitotak a földszintes ul- 
<«ei után is hűségesen a miénk ma- ca* szobába és az ott játszadozó 
ra<TL Azt a kincset, azt a nemzetiig gyerek Közül az idősebbiket ha- 
vagvont, amit a Duna jelent ne lánlekon szarták, a fiatalabbikat pé
künk, földi ember soha el nem ve-'dig egy tompa tárgygyal fejbeiiíöt- 
heti tőlünk. A magyar kereskedő-’ Hogy véres munkájukat te
lemnek fontos szerve volt a Duna gélykiáltások ne zavarják. az elve
tt háború előtt is, hiszen magyar1 tóműit gyilkosok, az előszobában 
hajók úsztak a román és orosz'vi-' lévő f/rommo/ont felhúzták és ját- 
zeken is, nem beszélve a német. • szani hagyták. A. viszonyokkal is- 
osztrák és szerb vizekről, most i merős emberek leheltek, mert más - 
azonban, miután a háborúban tá- hová nem nyúltak, mint a fehér- 
tongó sebeket szenvednünk, jövő' nem ii-szék vénybe, ahonnan egy vas- 
gazdasági életünk legerősebb pi\-'.kazettát ötvenezer korona tartalom- 
lére lesz a Duna. 'm°t elrabollak. A gyilkosok kilétét

Immáron véglegesen bizonyos- nem tudják. Vauinak gyanuonok. 
nak látszik, hogy a győztes hatal-'amelye arra engednek kövelkez- 
maik döntése szerint a nemzetközi' telni, hogy okvetlenül ismertek a 
Dunabizottság vezértitkársága Bu- rablógyilkosok a lakás és annak 
dapesten fog székelni. Az ántání háznépének viszonyait, a nyomozó 
hatalmasságainak kitűnő közgazda- hatóságnak azonban eddig sem 
sági érzékét dicséri ez a döntés,1 pontos személy leírás, sem más
aonedy, a velünk szomszédos győz- , gyanunyom nem áll rendelkezésre. 

4es államocskák intrikái ellenére is, #
Budapest mellett döntött.

A háború szörnyű vesztesé-: A rablóg vilkosságról. melv izgalom 
Igei után a jobb jövőt jelenti Ma-. bán tartja az egész környéket a tóvei- 
gyarország számára rz a döntés, kezű részletes tudósítást aitiuk: 
ttzt jelen ti, hogy Magyarország, ha 
dolgozni akar és ha dolgozni tud, 
kiheverheti aránylag rövidesen min
den veszteségét és elérheti régi jó
létét. Most már csak rajtunk áll, 
hogy segítsünk magunkon és szor
galmas munkával kiaknázzuk azt 
a végtelenül előnyös helyzetet, 
amelybe az ántánt halai másságai
nak jóvoltából jutottunk.

Legnagyszerűbb erényeinket, leg- 
hölcselrh gondolatainkat, magyar 
szivünk és lelkünk legéj’tékesebb tu
lajdonságait kell harcba vinnünk, 
hogy mól lók legyünk arra a biza
lomra, amelyet előlegezlek nekünk. 
Hajókat, kikötőket kell építenünk, 
intézményeket kell létesítenünk, 
egyszóval sokat, sokat kell dolgoz
nunk, hogy betölthessük azt a hiva
tást, amely ezzel a döntéssel jutott 
nekünk, <

Ilouibnrh-utca 10. földszint 1.

líránál Izidor baromfi-kereskedő, 
akinek a Rombnch-ulca 5. szám alatt 
iól menő üzlete van. feleségével és öt 
éves Pista, valamint három éves Gyúr: 
nevű gyermekeivel a Roimbacih-utca 10. 
számú ház földszintién kétszobás utcai 
Inkádban lakik. Már óvek óla szolgál 

, nála a Dunaiharaszitiról jött Kiss Erzsé
• bet huszonnégy éves cselédlcánv. aki
• mellé a mull héten felvették a leány 
húgát. a tizennyolc éves Etelt.

Ma délután félhárom órakor Kiss 
Erzsébet Hatos Erzsi nevű barátnőié
vel elment Óbudára, a Laktanya-utca 
33. szám alatti háziba. Csillan Böwkc 
nevű iMirátnőiét meglátogatni. Tiz 
perccel öt óra elölt Brandl Izidor i.s el
hagy la a. lukadt IUcmimaví es svkuw

mentek a Rákóczi-utra. A lakásban 
csak az Etel cseléd és a két gyermek 
ma ráüt.

Felfedezik a rablógyilkosságot

Pontban hat órakor jött vissza Kiss 
Erzsébet. Az udvarról nyíló konyha
ajtón akart bemenni, <ie az ajtó zárva 
is a konyha sötét volt. Erre benyitott 
az előszoba ajtón és ráiett-e kezét a 
jobbra levő konyhaajtó kilincsére. Az 
ajtó csak félig nyílott és további erő*  
feszilésre sem India bejebb nyitni. A 

S'r.-. ~ r;^.
’ léncli a konyhába és ott b •botlo't 
egy lábba. Felsrófolta a villanyt és 
rémülettel vette észre, hogy a kony
hában lévő szalmazsákon fekszik Etel 
húga. Keze és lába össze volt kötve, 
szájában kendő volt, a szalmazsákon 
pedig vérnyomok piroslottak.

Ijedten rohant a házmesterhez, 
| Varga Béla villamos kocsi vezető hoz:

— Jaj Béla bácsi — kiáltotta — 
megöltek a nővérem< t!

Erre mindkét len 
kftsba. A 
lé ékeket, 
jából □ 
rendőrért 
Dob-utdá 
rendőr, atka 
házba, ah<4 
akadt.

heromtoWa-k a la- 
házmester oódufta meg a kö- 
a leány vette ki húga szá- 
kendől. majd Varga Béla 
rohant. A Rombach-uíca és 
sarkán cinkéit Bedö Imre 

elsietett a tizos számú 
közben újabb szenzáció

A vércsfejU gyermekek.

Kiss l'.rs-’bel hiába élesztgette Etel 
húgát, a leány nem tért eszméiéire. A 
grammofont közben vígan játszott. Er
zsébet ehíllilotla a gépet és Ifcnyilotl 
az cb.’díőbc, hogy a gyermekek után 
nézzen.

Az ebédlőben és a hálószobában 
nem találta a gyermekeket, ellenben 
a fehérnemű szekrény egyik ajtó
szárnya nyitva volt i» a’ földön ruha
darabok heverlek szana-széL Erre to
vább kezdett kutatni. Benézett a fürdő
szobába. felgyújtotta a villanyt és 
a fürdőkád melleit meglapulva megta
lálta a kél nyöszörgő gyermeket.

Ar. öt éves Pistának csupa vér volt 
a: arca, a gyftkosdk az ártatlan fiúcs
kát halántékon szúrták, három éves 

öccsét. Gvurit pedig egy tompa tárgy- 
gyal verték fejbe.

Meghalt a cseléd

Redő rendőr értesítésére kivonullak 
a mentők Csányi Barna dr. vezetés 
sével. Kiss Etelt vetlek ápolás alá, 

de nem segíthettek raila. a leány már 
halóit volt. Meafojtották. A két cyer- 
mck közül Pista sérülése életveszélyes. 
Gvuti azouJm .tóiMkvvWMi a&üM. amk.

A mentők a két gyermeket a Jakásoií 
hagyták.

ötvenezer koronát raboltak

Negyed hót órakor már meeieleai a] 
rablógyilkosság színhelyén a rendőri’ 
bizottság: Dániel Dezső delektivfőnök- 
hclyelles. lluchberyer István rendőrka
pitány, llock Árpád deteklivfőfel- 
iigyclő. valamint Ncrgu Sándor és 
Kfss Lajos cíeteUivek.

Kiss Erzsébet nem tudott a húga 
haláláról, de felőröltként tobzódott a 
lakásban, ahová épen akkor tért 
• issza .^étájáról a Brandl házaspár. 
Velőthasiló sikoltással vetette reá ina- 
g tl apa és anya a kél gyermekre és 
hosszú ideig tartóit, mig a rendőri bi= 
zottságnak értelmes felvilágosításokat 
tudtak adni.

A szekrény harmadik polcáról 
hiányzott a vaskazetta, amelyben pon
tosan ötvenezer korona készpénz volt. 
Kulatások nyomait ncin találtak a 
szekrényben. .A rablók kinyitották a 
pohárszék középső rekeszét is, de ott 
nem találtak értékekei.

Négyen voltak a rahlógyi’kosok.

A rendőri bízol Iságnál jeleni kezelt 
házban lakó Reitzes József aranymives- 
mcsler, akt fontos nyomot adott luno- 
ind.su! és nicgonr-iletle. hogy ma is és 

j tegnap L e<;g maga::, para.^lkiilscjü 
i emberi láiott a lakás körül ólálkodni. 
j A házi eliek úgy emlékeznek, hogy 
I négy ember járhatott a lakásban, de 
j szeméi} leirással n?ni huifök szolgálni. 
I A házban van egy kifőzés is, ai i ■’ - 
j nek tulajdonosát fél hat óra tájban 
‘ orosz-lengyel kinézésű ember, 

akik egy nagy fekde aulán érkeztek, 
figyelmeztette, hogy a sarkon levő ká-- 
véhrtzban verik a zsidókat és zárja be 
a boltot.

Bran ll Izidor Buchberger kapitány
nak ki-- elkezókcl mondolta:

•— A mull héten fegyver kutatás 
| volt nálam és ekkor a fehérnemű 
1 szekrényben is kutattak. Itt rejtegette 
i a feleségem összegyűjtött ezüst pénzét, 
| pár ez-r koronát, ezt a pénzt lefoglal

lak és elvitték. Nem akarok gyanút 
I kifejezni, más azonban nem lálla, hogy 

a szekrényben van a vaskazetta is, 
amelyben csupán papírpénzben ötven
ezer korona volt. Ezl a pénzt rabol*  
Iák el a gyilkosok.

A lakásban a rablógvilkosság hírére 
a környékről rengtteff ember lódult be 
és ezek izgatott kapkodásukban min
dent felforgattak, az ajtókilincsekre 
lelték kezüket és valószinüleg az eset
ire létezell ujnyomatokat akaratlanul 
megsemmisítették. Mimiazoná'tal még 
este a daikliloskopiai vizsgálatot i.s meg
tartották és talán fontos nyomot ta
lálnak a grammofon-lemezen, melyet a 
gyilkosok iKTTeglettck szörnyű tettük 
elkövetésekor.

Késő esJe meg jelent a vizsgálóbíró 
i.s és jegyzőkönyvet veit fel. A szeren
csétlen halott cseléd, aki fehérpetlyes 
fekete blúzban, fehér csrpkeköténvben 
fekszik a szűk konyha csupasz szalma
zsákján, küzdelmet folytatott támadói
val, mert körmei alatt vérnyomok van
nak. A holttestet bevitték a törvény-' 
széki orvostani inézetbe, a gyermeke
iket pedig a család beszédű tóttá a 
Fehér-kereszt kórházba.

A rendőrség még az est folyamán 
széleskörű nyomozást indított.

A rablógyilkosokról sajnos, nicsen 
szemétvlcrás és minden nyom hiány-1

ind.su
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Apnowl Albert gráf 
Budapestre Srkoett
A miniszterelnök elítéli 2 Nép

szava ehenl támadást 
Ax antiaxemha párt gy?>ése

Mint a Magyar Tudósitő jelenti, 
lApponyi Albert gróf vasárnap este Bu
dapestre érkezeti. Apponyi még u hói- 
Tői nap folyamán tárgyalni fog //u- 
.•;<ir Kiíró y mini'Zleret nők kel és azu
tán összehívja a békedelegáeió tagjait, 
akikkel részletes és beható tárgyaláso
mé fog folytatni.

A miniszterelnök a vasárnapi 
rombolásról

X különböző párt körökben egyéb
ként szó esett a vasárnapi délelőtti in
cidensről is. amelyet pedsze mindenütt 
Hitélteik. A keresztény pártiban az 
Rste folyamán megjelent Huszár Ká
roly miniszterelnök is, aki a Népszava 
“l-lerd támadásról a következőkéi mon
dotta:

— ügy én, minit a kormány az 
esetei a 'legteljesebb mértékben el
ítéljük és helytelenítjük. Nőm sza
bad ugyanazoik'kaJ az eszközökkel 
dolgozni, mint a/t a Károlyi-korszak
ban tették Utasítottam a rendőrsé
get, hogy indítsa meg azonnal a 
legszigorúbb vizsgálatot arra nézve, 
hogy kik uszüottóik a tüntetésben 
lés? Ivett fiatalságot. A rendőrség 
már többeket le is tartóztatott.

\ kormány egyébkcn’t a késő éj
szaka folyamán nyilalko-zuíol ad ki a 
tüntetés dogában.

i

A fúziós tárgyalások

vad, hipnotizáló tekintetű Csernyi, 
ám ! a terrorvezért és helyettesét, 

h°gy Sándort, akinek arcáról leri 
a mindenre való elszántság.

Szombat délu-láai mint várni lein - j 
telt, megtörtént a .' / x
kör és a 11einrich-vsaporl közötti fu*  ! 
zió és ezzel megalakult a Nemzeti Kő-1 
zéppárt, amely a jobb és baloldali: 5 
pártok között a mérsékelt utón kíván i ? 
haladni. A Nemzeti Párttal való teljes, 
fúzió ezek szerint meghiúsult, A... , < 
még mindig van remény arra, 
a meglevő ellenléle-k elsimi'hab'k és 
a Nemzeti Párt m.g nem fuzionált 
tagjait is egyesíteni lehel a közt'ppárl- 
ban. Mértékadó helyen a fúzió lehelő*  
ségerről <1 következőképen gondolkoz
nak:

A kfiz<*ppárl  és a Nemzeti 
zöti semmiféle tárgyi élteméi 
csupán személyi kérdésében 
hogy a fúzió létre nem jött, 
ellentetek azonban nem telje 
szöbölhoh ttenck és meg van a re> 
mény arra, hogv e hét folyamán si- j 
kerülni fog a személyi kérdéseket el-\ 
intézni cs o fuziól teljesen létrehozni, i

A Nemzett Középpérthan viszont azt t|orl £s Ronyháli Tibori vezetik 
hangoztat ják, hogv az októb-isiákat csendőrök. majd fék. te ruk.áb 1 

’ü sn feloldani a fér-1 |jnc8 fegyőr H H 
,cd..’.. A: pjr < pn.ia'

j utána a csendörgyilkos Kakas Ferenc, 
. azután r "' - »■-

hajlandók kellő mérlegelés Gálkor, Groó Gt _.
ul.in a Nemzeti Pást tasíwu'l felveani >fiksn. Mészáros Sár :cr aiatnek 
a kthép’pártba. ____ ,

A köz. 'párt kfnibhelvi.sá*őb«u  ttfvéb bálban jöu be Karsui Józsafné, a ház 
kánt vasárnap este igen úlánk volt az . 
eb' Fenn bírlak a páríköi-hcn: Kürt hv! 
Laios Mró. a rwixi élteiké. -
< ászló. Léván I a jós báró. Perénui\ 
Zsiamond báró. Ileinrieh Feraoc ke-' 
rcskod.-lemüzvi minisi.ier és mások. 
Megjelent az este folyamén Hegedűs 
Lóránt is. aki hosszasahhan tárgyalt a vádlottak, összesen huszonhaton. 
1>árVveze«v emboxeivaL 
utá« Hegedűs kiiciwtelle munka,tar-1 
sónknak, hóm' bízik hcnj»e. hogv sike
rülni fog a most mega-ka-dt fúziót uiból\ 
helyes vágányra iutlalni cs a tárgyaló-' 
.vök során az elleniéit k elsimilásával a 
fúziói létrehozni.

Párt kő-
I nincs és

múlott,
Ezek az ,,

■..•,1 Wkii-1 d'I.n'lt nu!.to, bun'

nem lehet egyszeri 
radtalom t an elkövetett hibáik alól, 
pártban szívesen látnak mindenkit, 
akit múltjáért nem kelt elilélm 
egyenkinl hajlandók kellő niérlegi

Az antiszemita párt alakuló 
illése 

Vasárnap délelőtt volt a Magyar 
Antiszemita Párt zászlóbontása. Dél
előtt 10 órára hirdetlek n gyűlést, dél 
már jóval előbb meglelt a Vigadó 
nagy terme és ki.*el>|»  lutme, sőt na - 1 
gson sokun a folyosóra szorulták 
Vagy három-négyezer emb r lehelet!
együtt, nagyobbúra egyetemi liallgaiokl allamügyész hdyet logluluuk ás uyuiu- ci kaionauak, nyolc óv-üi OTOlgúJl

és közép is! iái diákok, de feltűnően 
sok nö i.s. A rend biztosítására a lég*  
mess.'e.bbnmnö intézkedések történlek. 
Rendőrök és katonák álltak el a lep- 
csőházat és segédkeztek a rendőrség- 
nek abban, hogv csuk olyanok mehes
senek föl n gyüJéstercmbe, akik már 
is tagjai az antiszemita pártnak ."így 
valamely keresztény egyesülés tagsá.-i 
Igazolványát t.d tudják- mulatni.

Az ülést Ti htl Károly nyitót!:’, míg. 
meri az előre megválasztott elnököt, 
Egűn Lajost betegsége gáloltu a meg; 
jelenésben.

Az első felszólaó Meskó Mihály a 
budapesti egyetem teológiai tanára 
volt, l’lána Sznirecsányi Gvfirgv inté
zett erős támadást a sajtó ellen.

Ezu-tán Oláh Dániel volt munka
ügyi miniszter awnoik a ne/.■fe
nek adott kifejezést. hogv bár 
enlente segítséggel megcsinálták a kon
centrációt. de az ellenpárt öröme nem 
fog nyolc, hétnél tovább tartani, mert

Csütörtökön ítéletPerijsszÉáBK a terroristád büaügyáösn
__ .4 Hétfői Napi ó tudósítójától

igen1 
szoktak tárgyalást tartani, az igaz
ságszolgáltatás i.s pihenni szokott 
vasárnap, a terroristák bűnügyei 
azonban nu’g ettől a pihenésiül is 
megfosztják a bírókat. Mar kilenc 
óra elölt zsúfolt voll az esküdlszéki 
lerem hallgatósággal, akik tudtak, 
hogy szenzációt már nem várhat
nak a mai tárgyalásiéi, amely csu-

Vasárnap. Ilyenkor nem

I

- -------------- -
mik a mai tárgyalástól, amely csu-i 
pán a perbeszédek előterjesztésére 

Nemzeti Társas-, fog szolgálni, de a legtöbb emberi I 
,r>nr» ,> , i< ti. kív'áncsíság vezette el a törvény-.

széki palotába, együtt látni a hu-j 
szonnégy haramiái, a dúlt arcnj

Papj 
már,

Bevezetik ar összes 
vádlottakat

A vasárnapi tárgyalási csak déL- 
elffU Artni tűzte Iti a hh ósá’. V. 7 
nyitásig az idői ezúttal is 0 hak/alósag 
találgatással tölti el. Miiyen l«‘z az 

', ítélet és elvrszfk-e a bűnösök megér- 
kikn ' deinelt méltó bünLte'sükrl. 5 ar.ulfm 

n 1 1 nyílik az ajtó, egy csendőrtiszl lép az 
1 esküdtszék! terem közepére és ny >m 
l bán utána megbilincselve lép íx- 
j Csorav József és leid az elnöktől balra 
■ levő fa pad szélére. Azután Pap Sári

ban hi-
Vcjda Zoltán 

v'k> Ernő jön be,

Lobi Mór, Scbön^GcIt'bergct 
:a. Kövér Lajos. Mai 

pad’ 
jítíhbo/. fekete kendőiben, barna ka

mesterné-furia és ulána mosolvt>fva, 
a hallgntűsií^vl ^zcm'.elcr.fi 1 flxirozva

l.ul:- jön be ;J festetthaju utcai .■■•r -' Iái 
’ ; mari Miklóvné a Ilollánék g' k'kos:1- 

nak, Lázár Endrének a szeretője és 
szöklclője.

Hal hosszú padsort töltenek míg u 
Ma 

A tárgyalások! m)*ir bát-rabb nézi 'teli, már hozzátok-
lak a sok szár szem kiváncsi lekiiile 
léhez. Az esküdlek padjait ellepik a 
védőügyvédek akikéi az ügy*,  é li ka*  
mám rendelt ki hivatalból Pa) sa 
méta van elöltük, de csak egy-két 
ügyvéd beszéde tudta lebilincselni a 
bíróság és a hallgatóság figyelmét, 
ami annak a kétségtelenül nehéz sz 
ropnék tudható be. amelyet a védő*  
nek kel; a terroristák bűnügyében be 
lőllenifik

Bevonul a bíróság

Ti/ órakor be ’ ónul a bíróság. 
Slokker Antal kurtái bíró vezetésével- 
\z fi:ős tnná-s tagjai. Vári) Albert fő-

I

árián megunt ők fogják kezükbe ra
gadni a Hutáknál. Aztán kéményén tá
madta a Népszavát és a szoc.iáklemok- 
rln-párlat, amelv szerinte nem egyéb, 
mint pogrom ellen biztosi ló párt.

Dr. S/.almarv József felszólalása 
utón dr. 'I őrök Eruő előterjesztette a 
határozati javaslatot, nme.v öl poutean 
foglalja össze a párt kövek . sert, lé ek 
közi kívánják, Ivogy az összes pénzin
tézeteket hePyczzók állami felügyelet 
alá. hogy a kormány lörvónynyd gá
tolja meg a külföldi banikol ba való 
átnialásoikal s igv akadályozza meg a 
zsidó vagyon elhurcolásai, követelik 
továbbá a még szabadlábon levő kom
munisták őrizetbe vé le el és a félre
vezetett keresztény kommunisták s*a-  
hadon bocsát ásót.

A határozati javallatot több feUzó- 
levlás utón az elnök határozattá emelte 
és az ülés a Hy minis éneklésével ért 
véget.

hanem

maga

Miután 
, e te*

bán folytatják a tárgyalód. A vadtól*  
lak egy percig katonás fegyelemmel 
állnak padjaik elöli, az elnök jóságos 
arca azonban feléjük fordul és egy 
pillantás elegndő, hogv valamennyien 
isméi leüljenek helyeikre. A villany
árban úszó leiemben halálos csenu 
honol. De csak egv percig, meri az 
elnök már elŐszóiitja Dobsa Miklós 
zászlós gyilkosát. Groó Gézát é.s ezzel 
megkezdődik a főlúrgya’ás.

,lr eínök: Jöjjön elő Groó Géza! A 
harmadik padsorból előlép a deres
hajú gyilkos és a lerem közepén 
megáll.

Az elnök: Magát a főügyész ur utó
lag azzal x.idolja, hogv Dobsa Miklós 
aranyóráját és láncát elrabolta.

Groó: N'cm cn nellem el. 
Nyakas.

.-Ír elnök: No, Csorny, tud 
erről.

Csermj: Nem.
Váry Albert főálhunügvész: 1 

az ügv amúgy is tisztázva van. 
Unte-lben tisztelettel elejtem a '■ádal 1

Csorny védője beszél

Groó visszaül a helyére s azután az j 
elnök engwdálvl ad a vx"delem clőler- , 
jesriésére. Elsőnek Ars Jenő dr., 
Cserny védője szólalt fel.

Mclióságos elnök ur, tekintetes 
lörxényszék! Minőén magyar ember; 
igazai adott tegnap a főügyész sza- ■ 
vainak. de amint az orvos a súlyos j 
beingnék, ugv nekünk, védőügyxédck-: 

, . I 1! tel*
jcsilc .ünk. Ok a ’-.Tron-sapat vezérel 
ültették a bírói székbe, mi pedig most 1 
az ő gyilkosaikat védjük. A viiáglör-1 
ténelcmben nem páratlan, hogy a 1 
csőcselék korút idcig-óráig íelszinrc. ■ 
Mint az elsőrendű vádloHnak n ka- I 
kenuira á<ltn! liireudolt védője, kél ' 
kérdéssel khánok foglalkozni. Dobsa 
aáxzb''!’ meggyi’kolása ügyében, .'inii* ' 
kor Schön Goldbergr Gábor alküldle a 
zús/l ■4 Cs< ruvihez. a terrorvezér visz.-

! a 
minden irú<os Ítélet nélkül küldtek 
hozzá. Az öl's eszméje tehát nem 
Csernyiül származott és ennélfogva 
felhijilás (sete n<-m áll fenn. A IIol- 
lán*ügybcn  Csernyn k az voll a pú
ra:: sa. 1)O?\ 1:. . vs/.izhii.s. li-/lel szál- 
lilxon 1> • Semmi adat nincs arra, 
hogy a Holhinék neveinek felöl-.asá- 
-.inál (.suny piirumsói adóit volna 
llollánrk megöletéi '-. Bérén;] tanár 
mrggyilkoláíáhan Cserny nem volt ré- 
sz<’*;.  I‘.*rry  Oszkár nltábormgv és tár*  
Miii íik nmgvilkolása pedig Chlepkó 
párán sára lörtént es Csernv v<>|| az, 
aki hn’limlónak mutatkozott a bá
rom kiváló tisztet szabadonbocsátani.

Csernv apját öt óves korában elvesz- 
telte, anyja eljnebelcc. Az apja csend- 
örömesler voK. ó txhíü? volt lakatos, 

ndös. asztalos. es/l< r: alvo.s. de se- 
i o| .sem volt maradása, önként m r.l

a

az

teiw«rt»...lníL kiUiirtetó»t fa krooll ,é» 
mini íi mondfa. i" katona volt. Anrt...' 
O-ősz őrs/ágiba kerüli, ahol Kr.n 
val ismerkedett meg s Csernv. aki a< 
dk azt sem bulla, mi az az őszi «lv 
harc, itthon már mint fórradalmar s.v- 
repelt. Tengerész nemzetőr lelt, a/u .m 
ki;' rt a proletárul alom és Csernv m 
h rro.csa ml vezére lelt. Ha Csernv 
élein-;jvára más miiven lett volna. Iw*  
csülide.s ember válhatott volna belőle, 
de Csernv I hányatott sorsa térre.w- 
z.rnek nevelte s ez az ő faagédióia. 
Kéri a bíróságot. hogv vegye tekin
tetbe Csernv büntetlen elöéietól, beis- 
meréisét és igazságos Ítéletet tér Csernv 
részére.

A beszéd alatt Csernv a vádHoUak 
első padsorában mozdulatlanul itt kék 
hús; ármentéiében, az arctema sem 
rezdiil. csak az arcát futta he piros
sá" és amikor védője befejezi beszé
dét, mintha ez a rettenetes emJ>er metb 
re-mcgell volna.

körűimén v- 
■k iszá'kos'ságát. lörcdehnes beismeré- 

ni' első 
el írvii-

Sándor
pú-

A többi vádlott védelme.

Ezután Schön-Goldberacr Gábor vé
dője. dr. Kepes Bernát mondotta cl 
védőbeszédéi. Védence nem akarta- 
Dobsát megöletni. — mondja — csak 
megfélemlileni. Hosszasan fejtegeti a 
vád jogi részét. Schön Gábor tizen
nyolc éves korában nz iskola mid iá 
ból került ki az orosz frontra, apa 
nélkül nevelődött s amikor note.ra 
kciült. megszédült a hatalomtól és 
ezért viselkedett bestiálisán.

Groó Géza védője, dr. Reschofszktj 
Sándor, a katonáskodó gyilkos előéle
téről kezd beszi’lni. Groó iszákos <^s 
ebben az álla>potb;ui hcszámilhalallau 
ember volt. Kéri a biróságol. vegve el
bírálás alá azt. hogv fiz évig kitanás 
koiío'l. tekintse envhilő

•n 
sót. büntetlen előéletét s hogv 
esel ulán többé nem követelt 
kosságot.

Dr. Róka Ervin. Mészáros 
lédójc megemlíti, hogv védence 
roncs szerint cselekedett, kif*  í'i. ho<rv 
(őlé-i szándéka nem lehetett altban a 
pillanatban, ahogy I.ázár Mév.áros kc- 
7/he nyomta a fegyvert. Ai? előre meg
fontoltságban nem tnlúl'b.aló bűnös
nek. csakis abban, hogv katonai fegvo- 
lem hatása alatt közvetlen a gvilkos- 
fcátg előtti pilhmalban kezébe nvomclt 
fegyverrel ölt. Ha ezt nem tette volna 
meg Lázár a kezében tartott fegyver
rel öl lőtt’ volna le. Ő maga, n védő 
is. mo.z'-zenvodte a bolsevizmus ÍTkát. 
a vörös nyomozók még az Íróasztalán 
l;'\ö keresztet is kipunvoMák. de tc!:<-- 
,‘rili felcbaráli kötelességét e« dacára 
azoknak az allrocitásoknak. amelyeket 
i llene elk vett. k. kéri a bíróságot, hoz 
rou igazságos Ítéletet és mérlegeik: Mé
száros javára az envhilő körülmé
nyekéi.

Kársai József házoie.ler védelmére 
ezután r. Török László szólalt fel. 
Az izgatás miatt vád alatt lévő húza.s- 
párt védelmezi. Párhuzamot von a 
bákei.ióbeli «■> a háború lialís.ú állal 
uiegferlőzált házmester közölt. « 
izvcksídk Kórsai szőreiét kodr^zőbb 
megvilágításhan fél tőn triói B«t>zárié 
könbon hangzik fel a vádlottak soráb 'l 
az első zokogás. Kársai József, a hru- 
fális házmester, aki terroristák kezére 
jultiila Hollánékal zokogni kezd és 
sírni kezd a felesége is. A védő érvelé
sei végi'n Kársait közcs<-nd elleni vé1- 
véj*  címén kvrr bünösm x kimondani ■» 
,sz’hadi ábra bel ve, .i.

Gyenge ..ohó" hangzott el a hallgutó- 
! ság soraiban, de már feJáHolf dr. Ré 
vész Géza, a hánm sterná 
envdic büntetést kért az 
Diána ismét Török G< za 
'/éli. aki Hamari Miklósáé vólelmében.

Ezután a szeméive^ szalmsLfig m<\z- 
sérté.sével vádolt Kovács Ferenc ügye
ljen szólalt fel dr. l’hlmann Lajos és 
védence fchnont'ósút kérte.

Az elnök mi tán bcrek<“sz.lclle a f<5- 
tísrgvakót. nvlvnek folvtalását hétfő 
délelőtt tiz órára tűzte ki. Valószínű
leg kedden a fő ú Ram ügyész- válaszolni 
lóg a véuők feliszó la Iá sár a s .-/után a 
bíróság az Ítélet niework esz lése céb 
J 'I két napra elnapolja a tárgyald^ 

1 liélel valósziniücu csülóriokun len.

védője. aki 
asszonyra, 

ügyvéd be-

elcr.fi
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Idegbeteg volt vizsgálóbíró
Két gyermeket hagyott fiáira árván

4 ..Hétfői Napló" tudósítójától.
Győzött a postapénz I

l.-lkünk legmélyéből, szivünk min- 
d n dobba.lúsáivil. lelkesen, hálásan} 
is hosszú hónapok szomorú tapaszlu- 
lalai után végre <gy jobb jövő küszö
bin áliva: ’idvö-. 'djiil: a ptalapúizt, 
amely immáron elfoglalta méltó helyét 
a világlör ém lemben, illetve a valuta
piacon V alósziniileg már mindenki 
tudja, hogy az L'por és vidékén végleg 
befellegzett a pén-vzsorának. mert a 
poslapcnz úgynevezett diszázsiója liosz- 
szas szenvedés után, n napokban el
hunyt. Mondanunk sem kell, hogy 
mindenki örömmel üdvözli a demokra
tikus irányzat eme ujabh megerősödé
sét. amelylyel minden különbség meg
szűnt az ariszlol.rata-s ármazásu kék
pénz és a közönségesebb szülőkre visz- 
szalckintö postapénz között. Ila 
George Clark körünkben időzne, bizo
nyára ő is elragadtatással venné ludo-\^. 
másul, hogy mennyire közeledtünk a 
tiszta demokrácia felé, sajnos, a jc.... 
diplomata már messze jár szép Buda
pesttől . . .

.4 poslapénz diszázsiójának - 
beavatott körökben hangoztatják — a \ , . * ..... ; 1 ••
tőzsde adta meg a kegyelemdöfést, ahol \ é c‘ mulaLkozt 'k . 
kimondták, hogy a forgalomban mind- } • an'Jer ’^‘nu dr kiu i.u bir<

I

vörösek hamis pén- 
lehetett vásárolni, 
de bizony Kun líé- 
sem fogadta el és a 

ugyanolyan rossz 
és 
és 
a

két pénz érvényes. Mindegy, hogy mi
ként történt, fontos, hogy ezentúl nem 
kell szenvednünk, egy gyötrelemmel 
kevesebb, igaz, hogy maradt még elég. 
Borzadva gond lünk a szovjet utat ti 
időkre, amikor a 
zenei semmit sem 
Jött a postapénz, 
Iáék zsíróját senki 
postapénz akkor 
volt, mint a hamis kétszázkoronás 
társai. Sokat kellett nélkülöznünk 
szenvednünk, vissza kellett térni 
törvényes állapotra, hogy az emberek 
én az árdrágítók végre belássák, hogy a 
postapénz is ugyanolyan jó, mint a 
kékpénz. Fontos azonban, hogy végre 
belátták az emberek és az árdrágítók.

Most már esak az a kérdés, mi tör
ténik azokkal, akiknek se postapénzük 
nincs, se kékpénzükt Mert bizony, 
zony. ezek trónnak Löbbségben.

bi-

TELEFONSZAMAINX:
80—73

József 8—98
90 80

Felelös szerkesztő: 
Szerkesztősei?: 
Kiadóhivatal:

— A Műcsarnok megnyitása. Vasár
nap délcKitl tizenegy órakor nagv ün- 
nep.-’ógek kereté tani nyitotta meg a 
Műcsarnok téli tál l ilát Pékár (Gyula 
államtitkár. A meg ovit ásón nagv és elő 
kelő közönség vett részt. V vvrnissza- | 
són meg jelen lek Pékár Gvula feleségé-j 
vei. Bárány Gérő. báró ifi. Wlassiob 
Gvula miniszteri tanácsosok, Hmismann | 
Alajos. búrú Kahner Adolf. dr. Bód v! 
Tivadar pohgármesler. dr. Wildne.r; 
Ödön tnn.bcj.nok, Wédh Gvitla és a kül- I 
földi missziók számos húr ja. köztük I 
l aton admirális, Bandiból/ tábornok, i 
Troisnton'ts colom-1.

— Tényleges tisztek a AlOVE-bnn. 
A Magyar Országos X'éderő-egyest!- 
l< tbc a had.wre-' tagjai bc'éphotnvk. Az 
egyesület céljára \u!ó tekintettel a 
hadiig) müiis/ler felhívja valamennyi 
katonai haló, águl. paiam sm.óságot, 
vnkimint egyénedként a tisztikart i*.  
hogy ii MOVE-t luilhalós támogatás 
Ikwi részesít■u*.

I’j foglalkozás. Azelőtt is hal
lani leheli II róla, imitl-amolt előfor
dult, de most ebben n nagy munka- 
nélküliségben úgy látszik foglalkc; 
zássá lelt az adoptálás. Akinek szive 
azért dobog, akinek vágya azt óhajtja, 
hogy a kis névtelenséget levet kezhe.,se 
es egy nagy név ragyogásában élhes
sen. nz most elérheti reményeit. Nem 
kell hozza semmi más csak — pénz. 
I 'i,:k rcppli lapunk vasárnapi szá- 
i .-n ki! hirdetést is olvasunk, 
ani 'időn u hirdető felkínálja úgy 
látszik — egyetlen örökségét — a ne
vét. ír egyikben ázz van, hogy egy

| A tragikus sorsú Kovács Lajos dr. 
(\ i/.sgúi’óbiró öitgyirkoss.i.ra Icgkvlk-oz- 
talhi vasárnap délelőtt a budapesti 
bünMőlörvéiiysz'ók bírói és ügyvédi 
karát. Az igazsá z szolgálta Iá-, töiú-i’.elé- 
b'.m Ls rendkívüli hogy vasárnapon b 
lötargyalú.'l tartson a töivónyszék s a 
terroristák bűnügyének tárgya1 á.sa ez
úttal ezt a rendkiv hűséget szüks ’ '-ssé 
íel'te. Ezért is volt nia lálogaloliabb | 
a törvényszéki palota. Bírál; és ügyvé- ' 
dák már reggel kilenc óra olölt hivala- ■ 
lukban voltaik és igaz mcglh’lődé-M’l 
és rész.vó.t-lel lárgya,llák Kovács vizs
gálóbíró tragédiáját.

Természetesen a nyilvánosság i.s -szo- 
kal-'.-an érdeklődé; sei tárgya' .a .: szo-

s.íflnioru cselei és - okán lmjban i■' k elhinni, 
, [hogy a Tisza-bünügy vizsgálóbirájúak 

I a szenzációkban ugyané mk Ixívidkedő 
f uj bűnügy kulisszalitkai vi.l'lé.k e] az élet- 
• ] kedvéi, hogy s-érlet-t hiúság „iái zott

- közre és ez. érD-tlIe meg a szerenr.-ét-h-n 
bíróban az öngyilkos-ág gondolatát, 

mfnfi lány ezzel szemben, hogy Kovács La- 
__ _| jo.son már iripi'k óla feltűnő ide, ’ .'g

‘ ‘ '< s ő maga kérte
’ ’ ' ’ ‘ró, törvény- I

' széki elitököl. hogv' hel-'.’.ségére való 
lekinlellel, mentse te] a Tisza-ügy to
vábbi vezetése alól.

Vasárnap délelőtt a törvényszékén a 
vizsgálóbíró tragikus halála volt az ál
talános szóJjcszéd tárgya. Előkelő bírák 
és ügyészeik társaságáJiau volt munka
társunk, ahol a következő kijelentése
ket hallotta olyan jojá.sz szájából, aki
nek nemcsaik a koinmunísta-ügy- kbcn. 
de a Tisza-ügy vizsgálatának irányilá- 
sában is vozclőszerepc van.

— Szerencsétlen Lajos barátunk ] 
öngyiükoaságánaik oka már li.sz.lán á’l 
elöltem, — mondotta. —• öl, a pu- 
rilán egyszerűségű biról. aki annyi 
gyrkossági ügynek nyu o ll. zavarta
lan kibogozó sóhoz volt szokva, egy 
olyan érdekességü bűiiiiügy élére ál'li- 
lolták. amely ennek az egys-ierü, 
nyugodt ételii enil>erne.k egész idog- 
ren;' zérót felkavarta. Nem tudóit 
mogbiT ......... w . ... .
gyei. Ideges lett, avarban só't, a.rd . 
hil'te. hogy a rendőrség fl'l'rne van. 
amikor pociig az ügy érdGkeA.*h-ge  ta- | , . .
töponLra hágott, a szv.mbesilések kö- , tani intézetbe vitt ' 
\ étkezlek és egv politikus szem.V.ye j ;IZ(>njjan a ható«ú> eltekint s igy a ta- 
is belekcverődötl. annyira elveszlelle mel’s valószínűleg'kedden délután lesz.

Szerdán elment a bírák bes'err m. cső- ] kéhez beszéljenek, 
port ’.ílxi s kenyérre várt, de u-em 
kapott.

— Né-- napja vagyok nyo-lcadana- 
gammai' kenyér nélkül, mii adjak enni 
gyér nieke i-m nők.

Szomorúan ment el a beszerzésiből, 
pedig ugyanakkor állott előtte FricdTich 

10**4. .«i, .--u. .........- Litván hftdiigviniini.v.Jer. akit szembe-
irkózni a nagy horderejű ügy-1 -.deliek a gyiüke vágban való hüwrc- 

’ szcsség miatt lelaríór.ta-tall HülAner 
' au. ] Sándorral.

Kovács Lajos dr. holttestét a bonc
fel Ifim ói

gróf adoptálna nagyon gazdag fiatal
embert. a másikban előkelő hölgy kí
nálja Angliában is történelmi hang
zásit nevét -■ persze — szintén vagyo
nos gentleman részére. Az ősök bizo
nyára megfordulnak sírjukban, a kép
tárban rosszaidon néznek le a falról 
a nagyapák, a családi tiniért bús bo
rongás futja be, de a törtető, elszegé
nyedett világban elő unoka már nem 
tud ezzel törődni, pénz kell és a szó- 
mórit idő elhozta ezt az uj foglalko
zást: eladni, amit a boldogabb korban 
elő elődök szereztek. Óh. milyen vi
lágban élünk, hogy már a nevei is el
adja az, aki élni akar.

— Nagy tűz n berlini angol i agy- 
kövclscg házában. Berlinből táv irato.’. • , 
zák: Tegnap psle az angol nagykő-j 
voíseg épülőiében nagy liiz lamadl. ■ 
\ födél‘-7ék Ifljcscn lángokban Úl-j 
lóit; a dcszkafalak folytonosan táp
lálták a tüzel. Több órai láradozá> • 
ulán sikerüli végre a tűzoltóságnak] 
a tüzet elfojtani. X tűz keletkezese 

j nek okát nem Indiák megállapí
tani. X l'elsö helyiségek és a már
ványból épüli I épe Mihez sokat szen
vedlek a liiz és víz következtében.

- Vi’nitl sxerencséllcnHég. Prágából 
táviratozzék: Ma este nagy vasúti ve- 

| roncs fenség történi Zc’n>k'»v .Cs á'll-o- 
jmúsn.át* 1. A Prágába menő gv<»rsvo-ral ' 
■az állomás elölt minteg' *!!>()  lépéssel 
osszeiitKe/ott ívz eltcnk'/ • irányban] 
liaiiuiú »zomóiy vonaUul. A szereuiessíL

önurailmát. hogy még linkünk, ügyé
szeknek sem akarta a s, cmbesilé ,ről 
feb.(II jegyzőkönyvet áladni. Nem 
volt ö hozzászokva egy i'ycn ügy ' 
vezetéséhez, egv országos érdekes- 
ségii ügy felderít ■s-'-hez, ahol egym ís| 
ériék a szenzációk, ahol óutilványok- 
kal, szembe-:t?\ke! rohanták meg 

.s az izgalmak meg őrölték a gondok
kal. mondhatnám nyomorral küzdő 
igény tehm *kis  ember idegeit. De 
Kovács Lajos bíró maga is érczlte. 
hogy beteg, ö Ina ga kér!? .1 törvény
széki elnök-öt. e.'.ig "í.!v -zzon a szá
mára szabadságot. Nem neki való 
veit az ilyen kolosszális érdekvsségü 
lm les ii 'y. Világos H.'tyu, igazságos 
bíró volt, de imkáH) a büntető járás
bíróságon lelt volna a helye, mint a 
harnií.di'k c.miden, a vizsgálóbíró 
szobájában. Szegény Kovács Lajosi 
nem lelt volna szab i i ezzel az ügy
gyei meglerhelnü, az ő fizikuma és 
idegzete nem tudott nn ; birkózni 
ilyen ügy.vei. De igi/•-c-os bíró volt 
s ha nz a politikus, a’.'i egv nem is 
megbízható ember megvádolt. c.tatk- 
ugyau biir.ös Lett volán, biztos vá
gj !.’•■■■!,■. n Ion id 
sége mel vll i.s r?l! ultiéi ellen bíró 
nem ismeri volna különbségét bűnös 
és büntette*  között.
A s'/r.Toncs Ilen sorsú víz-rálóhiró 

mindössze negyvenhat eves volt, s vég
telen egyszerü.sé'.'l>en élt a Márvány
utcában nej-vei és bél gyermekével, 
aki'kel a legna-'vohb nyomorban ha
gyott vissza s .most a törvényszék bírói 
és ügyészi kara értekezletre fog össze
jönni. hogv sz?: ncsé'.'e i karlárstik 
családié ró! gond oskod járnák. Kovács 
Lajos idegeit a nyomor i.s nn*g\  bcllv.

lenség a-lka-hnávail ól ember suyosau 
megsérült. (M. T. I.)

— Az Intim-kabaré nagyszerű mű
sora meg- : .k’iib It sikert hoz csl énkint 
a n :'szoiü kis s/inlú/jiak. A ../Hnamii" 
című dránii; m Vízvári Mariska, 

i Abonvi. Doktor és Kovács kaim: k sok 
| tapsot, l’mi Dezső bobóz itában. a 
i ..7’rüAÁi m.'\ -l;en Mészúroe Alajos és 

As -'alo.s Mária kacagtat1 fiák mec a kö- 
r. msóiWt, a ..Jó éjszakát" cimü oporell- 

i ben Sre/ess Elza, a népszerű prima- 
conna Ii-asz Al.fiár. Doktor és Cseh 
részt'sülm-k nagv telszéílx’n.

Az a-any k..--ika a cnue egy nagy- 
'lilii ani.-r.'ui njdon-.:iútnak, amelyet hol
napi premierjén mutat be a lloyal- 
Apolló. \ gy.,iivörü (Hmjálék fősre; epét 
l nunv We-b>r já!,s u, aki a .Nvugat 
lcn.,\a" í inaién innen mutatkoz-jtt l« a 
pc.sli közönségnok.

Szodonw. A Co so hétfőn 
l e a killföh.1: lilmi iacnilk egyik 
ció> alkotását, a Szodoma 
zetből álló nagyszabású 
diát. Az olasz nfiliőjü 
szépsége, kultúrája és 
vényesül e művészi él „ ............... .....
A reniiisnnee-kor erköl<-$nit megfázó 
rizniu&sal 6s 
1-lorenze, a 
pusztításai nak 
rök orgiájára 
pestis reme. A fő. 
rher és Marja 
feszitő reallzinii 
sort a 
szrlik ki. 
ritlnek m 
vasárnap c
10 urakor keuloonek.

mutatja
7 fej.'-

Irngi- 
minden

című 
llorcnzi 
llhnek 
hatásossága ér

izgalmas darabban.
ve- 

tobzódó színekkel festi, 
virágok városa, a pe?tis 

tanyája. Kacaj, gyuiiyö- 
szíVmuinkcnl z-,i lui rá a 

főszerc;.o! <| fodor Bae- 
i Kié ska játsszák ideg- 
.' . ; -fi miivé -ítél. A mti- 

Giuinwul Jouriinl tirorl . e;>-'i ei>é- 
mel -f-k a lié>un óta most ke 
v i-it i u/zánk. Az o'űudások 

bél lön tel 4. 5. fel 7 éjg fél

mi- 
Mcleg 
— a 
Ligát, 
abban

— Mozgókép-Otthon, Tekintettel • 
megnyilvánuló óriási érdeklő-lésre- s mai 
3, %&, VÚ7, Vtt» ét*  10 ómkor kezdődő 
előadásokon in a csodaszép .Jólkai-filni. a 
tallér rézsű kerül bemutattam.

A Nyusntma^ysirorszűfil 
Liga űtaló közgyűlése
Nem akarnak elsz Lad.ií az anya- 

orsxAgtől

— A „Hétfői N«pló“ tudósítójától. —<

Budapest, december 7>

A Nyugat magyarországi I.iga vasár. 
Eúi.p délelőtt larlolía meg alakuló köz^ 
gyűlését a budapesti Kcreskedei-mi ési 
Iparkamara dísztermében. A terem 
zsiulőlásig megtí-í*  a Soproiv. .Moson- 
?s Va meg*,  . bői származó közönség.-1’1. 
A \ ii I ’-scíi képví-selíelle magái a kor- 
mánv is. Bleyer dr.-ral, a uwu-
z.nti kisük-?gek miniszter ével és Zsom
bor Gézni ábaimtílikárral. a nemzeti 
haá-ereg pedig Lehár Antall báró ez- 
redesu!, a szombathelyi hadoszlá'ly 
parancsnokib a!. Az ü-l-ésl az eleik .'szí lő 
! izotlság nevében Thirring Gusztáv 
dr. nyitotta meg lendül -les beszéddel.

A rajos éljenzéssé! és tetszés-ny.illvá- 
nilá-scklcaJ kisért beszéd után Bleyet 
Jn>ka1> dr., a nemzeti kisebbségek 
nisztere eme’.ikedelt szólásra 
szivve-1 köszöntőm — mondotta 
N y 11 ;.’a t-i n ng y ar or «i z ági V édelm i 
köszöü'löm mint fegywrlársnma-l 
a Ivarcbam. amelyet asz, ország területi 
integriIásóért vivünk.

Mindent el fogunk követni, semmi
féle erőszaknak és semmiféle nvo*  
másnak nem fogunk engedni. Nyu- 
gahnagyarországról nem fogunk le
mondani. Úgy gondolom tehát, hogy 
az Önök munkásságának legelső sor
ban arra kell irányulnia, hogy érints 
kezesbe lépjenek a néppel, a nép lel- 

és ezl a népet a 
maga tántori-töiatatlan hazafi sá-aá-br.-n 
megtartsák, szemben azokkal a kísér
letekkel, amelyek osztrák részről, de 
csak egy bizonyos részről, olt állan
dóan léteinek.

•— Még effv tovóh-bi tekinletiben is 
kérem szives támogatásukat, fin, mint 
a n-emzeii kisebbségük minisztare, 
arra lorrksTV-m, hogv a nemrttóségrkot 
és a AJf^'varságot össeebékH»m. En*  
i-ek az ovsHVgnak a jövőben is magy ar 
jsBegi’nek kell ’-emrí. (l’gv van!) A 
keretnek a maga összeségében me
gvernek kell lennie, de ezen a kereten 
belül minden nemzetiség, minden nép
faj meg fogja találni mindazt, ami az 
ö fejlődé •'éhez szükséges.

A viharos éljenzéssel és tapssal fo
gadóit beszéd ulán báró Lehár Antal 
ezredes rámutatott arra, hogv Nvuffat- 
magvnrorszáff rép-élxm legfeljebb a Lol- 
scft izmus ideién merüHhetett fel az a 
-•onck’lat. hogv akár a mlUfkaíTorekíhez 
is inkái b r^c'.lakoznak, de a koinmu- 
nianius borza’inait nőm hailankló'k to
vább tűrni. Amikor a-zonlxin a nemzeti 
hac.'sc-reg bevonult Nvugatwag.varor- 
s.’áffra. a b.angulat eou csapással meg
változott. Beszédét annak a raménv- 
ségnek és meggyőződ évnek kifeiezx’sé- 
vei végezte, hogv évszázadok múltán is 
N'vugalmagvarorwég szorual-mas r>oL 
gársé.a és inlszike parasztsága azt fogja 
mondani, amit mostanában is minden, 
faluban hallott: Német vaguok. de Ma- 
gyarorszúionl (Hosszas, lelkes éljen- 
aéis és tapsi)

bálócsy Árpád, (licssmein Sándor, 
di Petiik Aladár. Hacl.l N Lajos. 
Zsombor Géza áPumiilkár b? izéitek 
mé.’, majd mevákis/lei'jk « liga elnö
kéin dr. Thirriiid Gusztávot és meg- 
al.-.kilollók a livdikart. A bözüvülésí 
a Szózat elénck'lé.M'-ve.l fejezték be.

SráfMonteChrisSo
negyedik és befejező része 

azOmniában!
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Szétrombolták a népszava
nyomdáját, szerKesztősépf és Madólóatoláí

Ax antiszemita párt mai zászlúhontó 
oagvgviHése. amelyről lanwink más lw- 
4 vén adunk tudós Mást. tutaktonkóDen 
a Conti-utcában, a szociátóemokr&ta- 
<párt házában nvert befeiezésL A gvü- 
Jésen resi.1 vett fiatalság a .Vc'nsrcwa 
szerkesztősége elé vonult és nuvismé
telte a hónapokkal ezelőtt a Pesti Hír
lap ellen elkövetett támadást. Betörték 
a Népszava ablakait és a kaput, beha
toltak a kiadóhivatal ds szerkesztősén 
heluiségeibe. darabokra törték a kiadó
hivatal bútorait, az utcára liánvták az 
íróasztalokat, az üzleti könuveket. meg
rongálták a rotációs pépeket, mígnem 
a rendőrség mcgieíonése vécét vetett n 
puszii lásirfck.

A gvüiés résztvevői közül többen. a 
szétoszd ás előtt, kiaáiák a jelszót:

— Mentünk a Népszava elé! A Dob- 
atcán keresztül!

A Vigadó Wuirm -utcai oldata előli 
sorakozott az ifjúság. Előbb rágyújtott 
egv antiszemita nótára, aztán hajadon- ’ 
fővel elénekelte a Himnuszt.

És megindult a menet a Kristóf-lé- : 
ren és GerJóczv-utcán a Károly-‘kör
útra. A Dob-utca betorkolásáriál azon- ; 
bán rendőrök tartóztatták fe.l a tűn- ' 
tető ifjakat, akik erre a Wesselényi-1 
utcába tartottak. De itt is rendőrséggel I 
találták masniikat szemben, mire befor- J 
dúltak a Sip-trtcába és most már a i 
négyszáz főnvi tömeg a Rákóczi-utón |

é.s Népsiántiáz-utcán át zavartalanul el
juthatott a Népszava Centi-utcai háza 
elé.

Dőlj félegy órakor röpüli az első 
kő a szociáldemokrata párt háza felé. 
Vad csörömpö-léssel] hullottak az ablak
üvegek az utca kö\ezelérn. Pár perc
cel később már a sokaság cü tiint uz 
épületben és ott izzó-porrá zúzott min
dent. ami keze ügyéibe aka.il. A föld
szinti kiadóhivatalban egy darab bú
tor nem maradt épen, széhlíillák és 
összetépték az üzleti könyveket, a szét
tört asztalukat, székeket, fogasokat ki- 
hajigálták az utcára és nem kímélték 
a szerkesztőség helyiségeit sem. Vz 
első emefieten lerontottak a gépházba 
és ott a gépek •légértékesebb alkatré
szeit összezúzták.

Félórája tarlóit már 3 csata, amikor 
mcgihíüllottá'k, hogy lovnsrendőrség kö
zeledik. Vatamennyien kisietlek az épü
letiből és újra zárt sorokká alakúival, 
megérj emezték az odaér kereti lovas- 
rendőröket.

— Éljen a nemzeti hadsereg'
— Éljen a karhatalom!
Búcsúzóul pedig mégegy&zcg eléne

kellek a Himnuszt és niiudeníki ment 
a ma>-?a útjára.

A rendőrség egész délután őrizte a 
Népspavá-na'k az utcára kihajított iró- 
asrtatart és összclé.pett könyvért.

A Vili, 'kerületi rendőrség örszobá- 
jáfca 42 embert kísérlek he. -.kik ellen 
magánosok elleni erőszak és fosztoga
tás büntette miatt a bűnvádi eljárást 
n vöm bon meri ndit ol hvk.

dúlt az érdeklődés, valószínűleg azért, 
mert ez fekszik a legel hanyagol lob
ban. Kedvezően fogadta a tőzsde a 
Salgó tőkeemelését. Az Arvizsg&lóbi- 
zollságnak*  a szénúrak leszálütásúra 
vonatkozó határozatát senki sem 
vette komolyan. Élénk érdeklődés 
mutatkozott az Őstermelő részvények 

I iránt, amelyeket talán már ezen a hé- 
I len vezet be a tőzsdére a Magyar Ál

talános Takarékpénztár. A részvények 
| árfolyama e héten 530 K-ról 730 K»ra 
; emelkedett. Hír szerint eddig kő: iilh - 
’ lül 25.000 drb részvény van plasziroz- 

va és ennek egy részét zürichi tőkés 
pénzesek vették át.

Bankigazgatók utazása. Fónagy Ala
dár, a Fttbank vezérig;! •'z*,a'bó  ja, a na- 

’ pókban B öcsből Chicagóiba utazott. — 
' Kádár Gusztáv, a Leszámilo'ló bank 
, igazgatója Becsbe utazott.

| A Salgótarjáni kőszénhánya rész- 
{vénytársaság megállapította az 1918.
• évi zárszámadásokat és a december 
: hó 23-án tartandó ötvenegy vetik köz

gyűlésnek részvényenkint 25 korona 
osztalék fizetését fogja indítványozni 
(az előző évi 35 koronával szemben.’ 
Javasolni fogja továbbá, hogy az ói' 
tékcsökkenesi tartalékalapra 4,500.000 

! koronát, a tartalékalapra 500.000 ko
ronát. a tisztviselői nyugdíjalapra 

; (‘>00.00 koronát, a munkástársládák 
j javadalmazására 800.000 koronát, a 
I dr. Chorin Ferenc n i un kásgverm eke - 
i két segítő alapítvány céljaira 100.000 
' koronát fordítson é.s a háborúban cJ- 
i esett társulati munkások özvegyeit és 
' árváit gyámoliló alapítvány további 
1 gyarapítására 400.000 koronát sza? 

vazznn meg.

rsuzlet:
bv., p&mst-üTm s

IKoronaherccu'-utc® sarok)
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SPORT
Uj tőzsdei cég. Marion és társa cég

gel az értéktőzsdén uj tőzsdebizomá- 
jvyos cég kezdte meg nnikö:lését.

A VASÁRNAPI MÉRKŐZÉSEK:

Hírt elsőosatályu bajnoki lábdarugó- 
OJérközést bon y öli tol lak le vasárnap 
a vezető-egyesületek. Meglepetés ezút
tal nean volt, a favoritcsapa lók győz
tek. de csak a legkisebb gól-arány nyal, 
tini ismételt bizonyítéka annak, hogy 
csapataink gólkép'.elének. A Kispesti 
AC volt az egyetlen, amely kijátszotta 
forrná iád a BAK ellen.

A bajnokság ólén továbbra is az 
M7A' áll. második a A’.4C. mig a har
madak helye! a BTC foglalta le. A 
BAK é® a 33FC ismét vereséget szen
vedett a KAC, illetve a A/AC4Ó1. En
nek a két egyesületnek sorsa ugyíát- 
szik meg \ain pecsételve.

FTC—Törekvés 2:1 (1:0). Három 
tizenegyes büntetőrugást Léit ezen a 
mérkíizxSsen a biró. Kettőt a TSE mellé 
rúgott, míg az FTC a vezető gólt sze
rezte meg ezzel. A második gókt Weisz 
beadásából Pataki fejelte.

MTK—III. kér. TVK 2:1 (0:0). A 
Teslgva korlók mindkét gólját Braun 
rúgta. Az újlaki csapat egyetlen ered
ményes rugósa Szabó Jenő érdeme.

Kispesti AC—BAK 7:1 (3:0). Végig 
döntő fölénnyel játszott a KAC a BAK- 
fcai szcml-en és az egységesen játszó 
Kispestiek, amelynek különösen a csa
társora brillírozott.

MAC—33 FC 3ó (2:0). Az atléták 
teljes csapattal, könnyen győztek a lé
lek nélkül játszó 33 a sok ka! szemben.

MAFC—BTC 1:1 (1:0). A müegye*  
<emi csapat rúgta a vezető erőül Egri ré
vén, a vezetést a második félidő köze
pére meg Is tartotta. Ekkor Hajdú 
egyenlítette ki az eredményt

Vasas—VTSE 3:0 (0:0). Az első fél
időben az újpestiek voltak fölényben. 
Szünet után a Vasas volt frontban és 
gyors egymásutánban három gólt ru« 
got>t az VTSE hálójába.

Korányi pénzügyminiszter 
a pénz feiailiélyegzésröl

| A vasárnap délelőtti gazdagyű- 
; lesen megjelent báró Korányi Fri
gyes pénzügyminiszler is, akit a 

! legaktuálisabb kérdésről, a pénz le- 
' bélyegzéséről szóló hírek vaüódisá- 
gáról kérdeztünk meg. A pénzügy- 
•miniszter a következőket mondta:

— Pénzlebélyegzésről nincsen 
szó, csak pédz felülbélyegzésről. 
Azok a hírek, hogy nálunk is 
50%-kai lebélyegeznék a bankje

gyeké.!. mint Cseh-Szlovák iában. 
nem felelnek meg a valóságnak. 
A foNibbőlyegzás ügje kü önben 
annyira nagy fontosságú, hogy eb
ben a kérdésijén is a nemzetgyű
lés lesz hivatva dönteni. Nagyon 
természetes, hogy a posta-pénz 
érintetlenül marad a forgalomban, 
ennek fcüiüllxSlyeg&ésére nem lesz 
szükség.
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A vasárnapi tőzsde
A niai magánforgalom — a szó lég*  

szorosabb értelmében — elázott. For
galom alig volt. az. árfolyamok lénye
gesen nem változtak A devizapiacon 
n leiben 388 390-nel, mátkában 322 -
325-lel, dollárban 126—127-le kötöt
tek. A piacra újabb kékpénzmennyi- 
séfek kerültök és ennek hatása alatt 
a tízezres váltása ma ismét olcsóbbo 

| dőlt. Váltásért ma 200—220 koronát 
fizettek. A részvény piacon a Fabankot 
és a Közútit kercs'.ék, de kötés nem 

Ijöbt létre. A Fabankról az a hir teriedt 
el, hogy a külföldről óriási farcndelé- 
seket kapott és vállalatai nvgkezuték 

| az exportot A Közúti a vállalat reor» 
ganizálásának hírére szökött fel. Az 
Országos fatermdő — arra a hir e 

' emelkedőit, hogy a vállalat beleolvad 
a Fabank olasz koncrvnj.be. A gép 

i (DWÚ érfc&vh kőiül a Sübhfik £rié for-

— A Magyar östermoln Részvénytár
saság f, évi nsvember 29-én., tartotta 
meg Horváth Lipét dr. e!n"'k’cte alatt I.

i évi rendes kőzqviik’sét. Elek Gyula ve- 
/•'■rigazgaió előterjesztette az ígazgaté-

| súg jelentéséi, me.lv az első csonka üz- 
! letév intenzív munkájának hö tőikre. A 
I mérleg bőséges tartalékolások után 
j G38,(> :1.29 K tiszta nyerő éget tüntet fel.

Ez az eredmény csonka üzk-lóvrc, a 10 
niilliéi leróna alaptőke után éretett c', 
mintán a 15 millió koronára való tőke- 
eme'cs csupán az 1918. év végén fizette
tett be. A köagyíi'lés Almássii László 
felügye’őhizottsági elnök jelentésének 
tneghallgatása után az előterjesztett mér
leget egyhangúlag jóváhagyta 6s elha
tározta. hogv az 1. számú szelvény 1919.

i devember 5-től kezdődöleg 11.— koro-
I náv-al (pro ráta temporis 0%) a Magyar 

Általános Taikarék|>énztár R.-T. főpénz- 
, táránál kerül beváltásra. Végül Hcncz 
| I e.renc részvényest választották az igaz- 
' gatóséigba.
’ Közgyűlés. A Hazai Katonai Kon- 

zen-gitár réaz.vénvlársrság szombaton, 
folyó hó 6-án délután tartotta meg 

j kihvviilcsét Székein Sándor elawklésc 
mellett. A lárgvsoroz-at megeitése előtt 

’ Székeld Sándor kegyrides szavakban 
1 cmTókozrlt meg a cvár a lapító iáTéd. 
i néhai Gabit I ásztóról. Kíelne’.le azokat 

a hervndihatallan érdemeket, amelyeket 
! a korán elhalt vczéri'.azgató a konzerv
gyár fejlesztése és vezetése körül szer- 

I zott és azokról a nagyszabású szol- 
I gá'átokról, amelyeket a háború 
• alatt a hadseregnek kávéval való rihi- 
,lása körül leljesiteft. Emlékét jegyző- 
i k< iivvl en örökítették meg.
| A felügyelő-bizottság jelentése és a 
! mérleg felolvasása után megejt el lek a 
1 vjk.A.;.!,'.okai. Az faazgalóságba bevá- 
' laszlotl.ik báió őr. Nuúrii Albérlet. 

Gabit J.ászlóiiét. Kőrö su Lászlót és
1 Székeld Sáml-Tl. A l'éi ügyelő-bízott- 
1 ságim dr. Kálmán Sándort és Paior 
Mátyást. A közeviilésl követő igazgató 
sági ük.- n az iiírvvezHő igazim lósági 

j állásra Körössu Lászlót nevezetek ki. 
j A I ii dhitelbank uj vűhalkozósa. 
.Mint a Hétfői Napló értesül, a Föld- 

'hitelbank megszerezte a kőbányai 
Gotfschhg fcie sre.»«gyáiat, amelyet kü
lön rt-srv.-nx lár -TMu»gi fog óta’okítani 
Az alakuló' kö/gyü •• ( már a légköre

Lx’bbi mwldMu *í>  lartják,
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FELLÉPTÉVEL NAPONTA ESTE 7 ÓRAKOR 
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HOZSteÉfWiritM
VI., Teréz-körút 20 Telefon 144-93 
FEHÉR RÓZSA. .Tókri rc.mnye a filmen 
f» fclvonfisban. Filmre irta: Vajda László. 
Rendezte: Korda Sándor. A db letel cl 
tervezték: Márkus László és .'-'záronlai 
Lhotka. Főszereplők: Farkas Antónia, 

i Mattyasovsaky Ilona, Vánkonvi, Rátkay, 
| Fenyvessy, Szörcghv, Iku tos tb. Kitűnő 

I.isérő műsor.
í Előadások 3. ;li5, !j'7. 1 .9 és 10 órakor. 
Pénztár: d. e. 1611—’él-iz. d u. 3-tól.

PÉNZ ügyletek, t lebonyolítunk. TŐZSDEI 
MuOBlZÁSOKAT elfogadunk. Érte
kezés il.ilincntcs .-. NEi.SCHLÓSZ 
TESTVl-kEK, VI., Lovng-utca 20. 
Alapítva: 1900. Tclcíon : 76—69.

„kai'öcsoiu'i" ús „ulévi" BjóntíéKok 
óriási reklám árban is kaphatók: FISCIIEH 
festverek ckszorítzktében vili., taross-u. 7ö.
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