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71 nemzetgyűlés
vasárnapi ülése

T-................

Harmadik olvasásban is elfogadták a detvonizációs 
favas&aíot — Bizonytalan idővé elnapolták a Házat

— A HilfM Ttaplú h'MsWjittól -

Vasárnapi ülés: ilyet csak történelmi 
I eseményeik produkálhatnak. Ahogy, 
I azonban az egész vitán nem látszott 
I meg a történelem ünnepélyessége, Igy 
I uwg n mai vasárnap is e'hétkömapo- 
I sodott. A detroniziiciós javaslat har

madik olvasására jobbára csak a kor
mány agjai, meg. a kisgiazdápfártíaik 
jöttek el. Üresen á’Itak az ellenzéki 
padok, ahol csak Rassay Károlyt, 
Kerekes Mih.ályt, Ballá Aladárt és 7 o- 
n:ory Jenőt lélluk, de még inkább tá- 

| ongtok a keresztény-párt padsorai, 
ítl csuk nógy-öt ember ült, iköztiük 
llaller litván és Pékár Gyula. A mi
niszteri bársonyszékekben azonban olt 
ült a kormány iiagyott/hik fele: gróf 
Bethlen, gróf Bűnffy, gróf Ráday, Bet- 
nolák, Belicska, Hegyeshalmy és a sor 
izéién nagyatádi Szabd István, az 
ünnepi alkalomra 'kivételesen — csiz
mában.

Bottlik József alelnftk az ülést 11 
órakor nyitotta . ...
felolvasása után az elnök benru’atta 
Pécs város I. váilnisztókeriHetélben meg
választott gróf Ráday Gedeon, vaja
in int Torontói vármegye nagyszent- 
mPk’ósi válasziókerülc'éhen megvólasz. 
főtt Kiss Menyhért megbízólevelét, to
vábbá Békés-* és Zemplén vár
megye közönségének feliratát az or
szág kormányzóját és a nemzeti had

támadások 
w__....................  tár

gyalás és jelentéstételre kiadták a kér- 
vényi bizo'lságnak.

Ezután gróf Bethlen István minisz
terelnök banjT.jtott egy törvény,tavas- _ 
latot a lakásépítés előmozdiiásáról.

Heggerhalmy Lajos kereskedelem-! 
ügyi miniszter két törvény javaslatot 
nyújtott be. Az egyik Magyarország 
külkereskedelmi statisztikájáról szól, a 
másik pedig a tengeri kereskedelmi ha
jók lajstromozásáról szóló 1879:XVI. 
te. módosilúsáról.

— Van .szerencsém mondta az
után a miniszter — még égj’ tisztelet
teljes kérést intézni a ». nemzetgyűlés
hez. Midőn folvó évi julius hó l^én az 
ipartöan ény múdó&iiásáról szóló tör
vényjavaslatot beterjesztettem, kertem, 
hogy azt a l-.özg.izdnsági és közokta
tásügyi Izizotl súgókhoz méltoztossek 
utasítani együttes tárgyalás védett. 
Időközben az nz óhaj nyilvánult, hogy 
ezt a törvényjavaslatot az igazságügyi 
bizottság is tárgyalja. Enn'I fogva tisz
teiénél kérem, méltóziassék úgy hatá
rozni. hcz.v a? említett törvényjavas
lat a k.’i;'. ív .-.s ’■; és közokfü’ásiigyi 
Mzoiu.ágr.knn kívül az igazságügyi bi-

sereget őrt partom en'i
ügyéiben. A feliratokat előzetes

| megszűnéséről" szóló tönvényyavnstot
. harmadszori olvasása.

A jegyző felolvasta a törvényjavas 
latot, megtörtént a szavazás és az el 
nők határozatiként WmonxWa, hogv a 
nemzetgyűlés harmadszori olvasásban 

I elfogadta a törvényjavaslatot, amely 
kihirdetés végett elő fog terjesztetni 
Most igy szólott v elnök;

— Napirendünk ezzel le tárgy ál
latván, napirendi javaslatot kivás 
nők tenni. Javaslom a tiszteli 
Nemzetgyűlésnek, hogy a Nemzetgyü-

Szmrecsányi a nemzetgyűlés 
foíyősóján inzuttáíta Benkő 

képviselőt
JZz ügynek lovaglás utón tesz folytatása

I lés ülésezését egyelőre függessze fel és 
! hatalmazza fel az elnökséget, hogy a 
j kormánnyal egyetértésben állapítsa 
I meg a legközelebbi ülés idejét, amedy 
nek egyetlen tárgya lenne a továbln

■ leendők fölött valló hnfárorathorAtal. 
i Ilyen értelemben mondom ki a halá- 
. roaatot.

Ezzel « Jegyudkőffiyiv bítelesifése 
után az illés véget ért, mikítóbem a 

I kisgazdapárton nehánvan ezt MáWot- 
í Iák:

Benkő Gábor kisgazdopárti képvi- 
__ . selő, akinek Habsburg ellenes mivolta

meg. A jegyzőkönyv általában ismerets, a nemzetgyűlés mai
• “ ülése után egy képviselő-csoportban 

beszélgetett, amikor hozzálépett egy 
uj ságiró

— Szmrecsányi kéret egy szóra, légy 
szives a folyosón hátramenni, mert 
bizalmasan kíván veled beszélni.

Benkő sietve eleget tett a kívánság
nak és a miniszteri folyosók felé vivő 
zeg-rugós folyosó felé tartott, ahol 
Szmrecsányi György képviselővel ta
lálkozott. Szinrecsányitól nehány lé
pésre állott Dinich Vidor Friedrich- 
párti képviselő, más közelebb nem volt 

, látható az egész folyosón. Az újságíró 
meg hallotta, amikor Szmrecsányi igy 
-.zólt Benkőhöz:

— Szervusz. Beszélni akarok veled.
Azzal eltűntek a kersztfolyosón és;nagyatádi Szabó István földmivelésügyi 

az újságíró egy perc múlva, csak egy, miniszter és Mayer János államtitkár 
hatalmas csattanás zaját hallotta. A külön is meghallgatták Benkő előadú- 
Ház egy tisztviselőnője pedig riadtan sát, aki különben felkérte Dömötör 
menekült a kcresztfolyosóról és ezt Mihályt és fícncz Károly képviselőket, 
kiáltotta: (hogy Szmrecsányi Györgytől lovaglás

— Szent Isjcnl Verekedés van! elégtételt kérjenek.

Nehány perc molva azután előkerüli 
Benkő Gábor és felháborodva adta elő 
kisgazdapárti képviselőtársainak, hogy 
Szmrecsányi György öt tettlcg inzul- 
tálía. Előadása szerint, amikor befor
dultak a zeg-zugos folyosóra, Szmecsá- 
nyl ezt kérdezte:

— Te voltál az, akt tegnap az 
azt kiáltottad, hogy „a király 
szegle esküjét-/"

— Igen — felelt Benkő.
Ebben a pillanatban Szmrecsányi 

felemelte kezét és pofonvágta Benkő 
Gábort. Benkő előadása szerint Dinich 
Vidor lépésről-lépésre követte őket, s 
mire Benkő meglepetéséből felocsúdott, 
Szmrecsányi Dinich társasában már 
messze járt.

A kisgazdapárti képviselők hossza
san, izgatottan tárgyalták az esetet,

űfésen
meg-

vélik, hogy a peUttkad rém 
kOvetelén dacára b a kon
fliktus teljes lezárásáig he

lyükön kell maradótok

és ez ellan tanr.étizetesen a pártok sem 
emelnek óvást Pedig napok óta híre 
jár, hogy a kormány a detronízáló tör
vényjavaslat megszavazása után fel
ajánlja lemondását és tudni vélték azt 
is, hogy ez a lemondás nem formális, 
hanem valódi lesz. Számítottak arra 

1 is, hogy gróf Bethlen István miniszter- 
felnök még a vasárnapi ülésen a har- 
Imadik olvasásban való szavazás után 
, fel fog állani és bejelenti a kormány 
; távozását. Ez nem történt meg és az 
ülés után Mayer János államtitkár a 

\flétfőt Napló munkatársának kérdé
sére kijelentette:

— .4 kormány ma nem adja be le
mondását. A külpolitikai bonyodalom 
uj fázisba jutásán irtvíll igen tok olyan 
esemény merült fel, amelyek lehetet
lenné teszik ebben a pillanatban a kor
mányválságot.

A külpolitikai kérdésekkel a politi
ka közkatonái ma nem Igen foglalkoz
tak. bizalommal a kormányra és a ve
zetőkre hárítják a feladatot, hogy be
látásuk aierint cselekedjenek. Értesü
lésünk szerint ezekben a körökben 
tényleg beható tanácskozások folytak.

A pártokat inkább a belső politika 
Jövendő alkulása foglalkoztatja. Álta
lában abban a meggyőződésben élnek, 
hogy gróf Bethlen István kap újabb 
megbízatást kormányalakításra és eb
ben az esetben

a pártkövetelések mellőzésé
vel állítja össze kabinetjét,

I

Eltolódott a dolmány lemondása — Bethlen ismét 
a múltbeli palitikusokpa gondol — X bt ereszt ény- 

pávt saját előnyomulásában reménykediít

amint ez neki már régi ideálja és tö
rekvése. Sokan ezt úgy magyarázzák, 

'hogy ismét a múlt politikusai közül 
kíván erőket reaktlválnl, a keresztény
párt viszont a maga előnyomulásában 
reménykedik. A kisgazdapárt feszült 
figyelemmel lesi az eseményeket és itt 

I különösen a nagyatádi Szabő-féle 
frakcióról van szó, amely csak az ellen 

í tiltakozik, hogy az újságok sokat han
goztatják nagyatádi Szabónak a mi
niszteri székből való távozását: ellen 
ben némán tűri azokat a híreket, ame- 

i lyek arról szólónak, hogy gróf Bethlen 
az egységes pártot a kereszténypártból. 
Rubinekékböl és a disszidensekből ál- 

1 litja össze, vagyis „az intelligencia 
hegemóniáját kívánja biztosítani*’. 
Ezek a politikusok ilyenkor csak azt 
jelentik ki, hogy ők programmjukat, 
pártbeli különállásukat, sőt a legutóbbi 
tíz pontban lefektetett elveket sem fog
ják semmi körülmények között feladni. 
A frakc iónak ez a magatartása alapos 

[okol ad arra a feltevésre, hogy

nagyatádi Szabó István és 
hívei az uj kormány mcfi- 
atakulűn* után ellenzékbe 

mennek,

amit azzal is igyekeznek magyarázni, 
[hogy nagyatádi Szabó és hívei újabban 
sokat és nagyon szívesen érintkeznek 
Rassay Károlyijai és pártjával. Sőt 

illírek keringenek arról is. hogy nagy- 
[atádi Szabóék és Rassnyék közös pár
tot alakítanak. Ezeket a híreket azon
ban Rassay Károly » Hétfői Napló 
[munkatársa előtt határozottan meg- 
[cáfolta

plexum megrázkódott, kialakulatlan 
kavargás az egész és legföllebb egyes 
emberek ismerik céljaikat, törekvései
ket, de senki sem tudja biztosan, hogy 
hova tart a másik és a legtájékozatla- 
nabbak maguk a pártok. Valahogy a: 
őszinteség hiánya uralja ma a politi
kát és a barátságos kézfogások mögött 
sulyos indulatok rejtőznek.

A kormány életét minden
esetre meghosszabbította a 
JíiiipoUtUíAi helyzet, mert tigy,

Válság nincs, de lesz — ezekkel a 
szavakkal jelelemezte a helyzetet ma 
egy előkelő politikus, aki be van 
avatva azokba a dolgokba i». amelyek 
nem a politika nyílt színén játszódnak 
le. Ma még tényleg az a helyzet, hogy 
minden hajszálon függ, minden, ami a 
politikával összefüggésben van. labilis, 
bizonytalan, a helyzet pedig óráról- 
órára változik, vagy vállozhatik. A míg 
le nem zárult külpolitikai kérdések 
mozognak természetesen a felszínen, 
ólul azonban az egész politikai kom-

I^oltság'lioz is ulas itlássák egyiir.es tár
gyalás v.'gcil.

Miután a r.cmxptgj ülés mindezekhez 
ho77;'i r- ; ;»vezt It „IV. Károly 
ö Fo' jogainak és a
Habsburg llá; irónörö kötődésének.

I

egyiir.es
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B lőttek vlsszn 
Szsuletoroszorszáeöúl?

A visszatért túszok névsora

—- rA Hétfői Napló tudósítójától. —

Sopron, november 6.
Az oroszoif/áiii első 1Hszszállitináiiv 

fuwzu évek nehéz vi«z'.r)tagsága után 
vu^ro ni uh■.»•’•) kezelt > s íz iuö sze
rint a hadifo^ságot szenvedett ti-z.tek 
már h ••■'éti leszerelő táborban vaijuak. 
A hudiívglyok hxwátartozóinak egjesü- 
tct*» n A ->ió»kere'V.<' r.vlrt beb bégében 
úrivkczJcíet tartott vasárnap délelőtt, 
uhui rz n - -zonj ok e.?'-sz tömege szorongó 
szívvel várta h szállítmányra vonatkozó 
'•ifesilésí. A n»sLx-tromot dr. Jun.nliert 
Mihály niagnvul hozta <•* Juég vasárnap 
J-lclőtt dr. Ihiffy Fúl államtitkárnak, a 
11 . ■ i I . ■ .
leto elnökének kezeihez juttatta,akikát- 
Vzer :s í'. lo'- ai-ta az eg.-bég? últc.k clólt a 
hmérh/Ht 1iiz.l-.k- névjoráK Az cí.vp- 
• nlet elhatározd a. hogv Iv-i.f délután 
h órbkor u’ülést tart, arnehre meg
hívjak dr. Jurtghert tanácsost is, hogy 
■4 'még kint lévő f-yr Jyok torsáról biztos 
hixl halljanak,

legnap dídutúu 4 órakor érkezeti, 
’neg Sopronba SzovjctoruíZ'rbzágból a 
t-uizok ehő rziíUilmán.va. Kiixlrner ez- 
redesnek, n, honAÓlclnii minisztérium 
hadifogoly osztálya vezetőjének hivata
los jegyzése s/orint a szabadság irkát 
*ÍMíuiyert túszok névsora n következő: 

l+zabó Zoltán, Rittiöh Tibor, Wiener 
Béla, Bubnitzkj Gyula, dr. JStrausz 

Bohrnni)!) Ármin. Wol fin.ser Pál, 
Ztíuhmy Tibor, Za-hiy Lajos, Deák Mar- 
rel, Saakniáry Lujot, Neumann Károk, 
Emcrilzy Győző, Osvúth Tibor. Inczédy 
Ijászló Hódi Antal. Spül'lor .Aladár, I 
l’ajháty Kálmán. Onody Géza, Fodor . 
János, Baltira László, Kovúce Gergely, i 
Sjxreucs.v Ferenc, Kubát Károly, Száj- 
idifxi Kálmán, Csizmadia József. Hax- 
b-únszk.v Elek, Horváth Zoltán, dr. Vo- 
bsey Kálmán, Burányi György, Bartók 
dózisai. l’rigly Károly, Nagy Miklós, 
Megáll József, Múzsák. István, Király 
János, dr. Csillag Miksa, Szvobuda 
Ferenc, Horváth Sándor, Törzsik Géza, 
Bzabó Imre, Mészáros Sándor. l*ink 
Géza, Menyen József, Keszcbes Orbán, 
Szabp József, Biringcr Géza, Zsombort? 
Lajos. dr. L*dig Dezső, Mihók Géza, 
dr. Körtéé/. Ernő. Kic&ka László, Godó 
Elek, dr. Kovács Béla, Schully Zoltán, 
listri Máté, László Sándor, WaJik 
tfyörcy, Bentien Gyula, Dolrny András. 
Bandveoh Andor, Wass Gyula. Tiger 
János, Bálint Antal, Starok 1’áJ, Tótili 
László, Ncmcskay Árpád, Bodrossy 
Lajos, Szendrődj Fái. Szalay József, dr. 
Eldős Zsigmond. Deck József, Ne u leld 
Ottó, Gertzbach Kálmán, Szemráxl Béla, 
Debreceni András, Vodrey Ede, Schwaxv 
Hugó, dr. Bonts György, dr. Bajrossy 
Károly. Subinidt Ede, Korocz Balázs, 
Drows Ferenc. More Kálmán, Veress 
Sándor. Erdőssy Béla. Gyárfás. Samu, 
tlr. Fróhlich Gyula, Kiss Bálint, Szc- 
pcssy János, Gcrber Géza, Kiss Miklós, 
Jukesz l’ál, Sajó Ernő, Máté Tiászló, 
füzo&si Klinikó István, dr. Hondeí 
Ottó. Serifek Kornél, líeipa llezső, Né
meth Jenő Ferenc, dr. Gorner Emil, <lr. 
Nathy József, Kovácsy Gyula, dr, For- 
itur Györi-y, l’ecliscluiiidb Jenő. Herényi 
Manó, Wunkovite Dénes. Kisfaludy 
Gyula, <lr. Olajos Géza, Simon Pál, 
Olasz János Erdy Aladár, Proksch 
Jenő, Wintcr Ernő, HarnAay Szikol'.va 
Bálint, Pásztliy Mihály, Tychtek Bi- 
chard. Va.-bui L’ál. Miller Imre, Kocsan 
Mihály, Síposa Rezső, Kuiniss leiojic, 
Kocsis Gyula, Zeöko Gergely, l’opgar 
Henrik, I’iskó Béla, Petrányi Miklós, 
l’etreczky M’hály. Székely Béla. Fried- 
bunn Láb/ló, Bél.v Gyula, ThótJi Imre, 
Beszédes Dezső, dr. Kú® Vilmos, Ben
őd ca István, Egry Endre. Nádae Adolf, 
Bnaa. Lajos, BozKgonyi A ndri’m, Rei- 
rhenbiieher Sándor, Kjss Jenő. Hor
váth Vilmos. "W üKrinann Álarcéi. Witt- 
inaim Jenő, Vccsey Elemér, Szilágyi 
Béla. Szép György. Csalányi József, 
Bállá József, Bolnrich Jenő, Kertész 
Deexíű, Beczer Ottó. Okolicsáic i József, 
Elek Pál.' Köves Gyula, Soliönfold Leó, 
Sárossy Lajos. Beböss Józef, Jxíth Hó
bort. Szabó Lajos, S/.iklay Kálmán. 
Hftldcr Hu;<>. Gergely (huta. Mnrger 
Károly. Onody Jóroí. Bohonyi Dezső, 
WionKchorlM-rer Antal. Bit inger Lajos. 
>Jagy Miklós. Kaufniann Annin, Hart- 
frisna MúHoti. Kömlcy János, Polwch 
Sándor, Kárpáti Gyö’gy. Kováé* Ignác, 
ik»svi.y Lajos. Vrcho\szky Alfréd, J.ip. 
’sey Sándor, Németh J-asf!, ZádorjT 
Jé/.-' Fök.-.y Kálmán,Góhn EW<. T.> 
Lay Jer.-", Boro-fuob Adolf, líös/ler 
tirtv^n. GcuUrnr János, Zvr.'>-ne&ky Jír

i . Nagy l’ál. Török József. Siposs 
, Kadványi Károly, lm/- f

i. Rín,r József, Simon Sándor,
L !... J< . .. Képáss> Antal. Ürd-g Pé
téi. Klinl.ó Józsi-,', Lajda Ferenc. Go- 
>■-■•. Mdiály. Ekker Ferenc. Bérezi Bt la, 
Méh •.uíer .lb-/•-•">, Badits József. Bad- 
nay Ir-ios. Tóth György, Wallay Sán- 
«i.ir, 11 • i.'urduik Ferenc. Cziiny Józ-:T. 
Gra.-z Vilmos, Mezei Oszkár, Farkas 

Orszúsh János, Kiss I/ászJó, Te- 
i iskey Béla, Ehrenborger József, D<- 

. r Vilino’, Felhő József, Konkoly
l.,4,.>^.  Kárpáti Ro-enberg Lajos,
S/.toth Sándor, Bozoky Béla, Tomos-

&etr>onizálás után

hódolaja
Kossuth sirjáraáS

Nagyatádi Szabó István ünnepi beszéde
— .1 Hétfői Napló tudósítójától. —

Hfanauíat a nemzatgyttlés fofyósóján — Rímről 
az aQjrdriíísofíi panaszkodnak — „Wurfftánon tán- 

colnak és borotvaélen kopcsoípáznak^
i A netinze gyűlés (olyodóján a va- 
' sarrrapi íikA illán igen élénk élet volt 
; azon a részen ahol a kisgazdapárii 
I tkcjn isdők .vokluk tartózkodni. Va 
lanii súlyos politikai kérdések nem ke 
líillek felszínre ez ni kálómmal. rt< 
\ ilajní erős ellenzéki hangulatot leh'-- 
<<•11 érezni az agráriusok közölt, akik 
között megjelent ma fíassay Károly is 
Kerekes MiináHy társasúgálján. Has
sa vt, dacára ellenzéki mivoltának, 
nagy melegséggel fogadták, aminek 
liba az, hogy ő volt az. aki t\z egész 
delronizációs vitában a legjiivósabb 
sza.'badkin'ilyválasztó beszédet mondta 
Rassav hosszan rBjeszéflgefclt nagy-! 
atűdl Sztrbó Is váltnál és Maijcr Já-1 
nossal, majfl egész csoport képződött I 
körülőtfüik. Maycr János arról panasz 
ikodott, hogy a földbirtok reform vég
rehajtása sehogy sóin niegiy. Sőt van
nak a régi rendszerihez tartozó poli
tikusok, akik megint és ezúttal n föld- 
birtőikreforminál kapcsolatosan is art 
kezdik hirdeLni, hogy c:t a törvényi 
eyg paraszt-parlament hozta és igy ez 
a törvény nem is hatályos.

— Ezek az emberek azt hiszik -— 
moirdta Ntiycr - - hogy ide majd cg^ 
más parlament fog jönni.

— Én is ebben a hitben vagyok — 
feleli Russuy — de cn másfele parla
mentet képzelek, mint azok az urak.

— Igen, — folytatta Sláger János 
— a mezítlábasok fognak jönni, akik 
könyörtelenül hajtanok majd végre

Á ncmzelgyiilés mai ülése után a 
kisgazdapárt nagyatádi Szabó Itsván 
földinivelésügyi miniszter vezetésével 
kivonult Kossuth Lajos sírjához, hogy 
emlékének hódoljon Olt láttuk az el
lenzék soraiból Itassay Károlyt és Ke
rekes Mihályt is, a kisgazdapárt tagjai 
közül pedig Mayer János, Kovács ,T. 
István. Lipták Pál, Bcrky Gyula és 
még számosán jelentek meg.

Az ünepség a „Ne sírj, ne sírj 
Kossuth Lajos** cléncklésével vette kez
detét. uláaa nagyatádi Szabó István 
mondót alkalmi beszédet.

Ne sirj Kossuth Lajos - mon
dotta — Mi néked fáj. nékünk is fáj! 
A Te szellemed, a Te lelked ereje, 
amely bennünk él, a magyar nép lel
kében. azt a könyel le fogja törölni. 
Örökké emlékezetes napon jöttünk 
Kossuth apánk a Te földi maradvá
nyaidhoz, amikor a Te élclrclörö lány
lel kednek törekvése legalább részben 
megvalósult a magyar törvényhozás- 
bán.

ödökké emlékezetes ideiben jollünk 
hozzád, hiszen Te voltál az, aki fegy# 
vérrel kezedben akartad megvalósítani 
a/t. amit niost mi fegvver nélkül 
megváló itoltunk. I'egyx-errel kezedben 
akartad viMraállilani art a rógi. azt 
a szabad, független, történelmi Ma- 
gvaroryAgot. anjelyd Molj^snál meg.

J:o1y Dömötör. Vadasy László, Szuts 
Béla. Kassa Aladár, Vaída Mvan. 
lI.-iiMa Jenő, Pataky Sámuel, l’app 
Géza. Tamás Sándor, .l'orgó Sándor, 
Vályi István. Dénes l.iván, Ávkas$y 
Károly, dr. l’app DezM Nérey István, 
lngarisz Ferenc, Kirchner Ármin, 
Konya József. Császár József, csíki 
(hiszár László, Vér Sándor, Lindner 

|Gyula, Lelossy Sándor. Horváth Endre, 
| Szabó Jenő, Faragó Sándor, Dávid 
I Lajos, Koxsaozky l’ál, Tary AntaJ. 
iMáthö Elek. S. abó La.ios, Fleisser Já
nos, Kihler Jakab és Kovács Béla La- 

1 jós. (MTI.)

mindent. Ezdk az urak vakok és nem 
tudják, hogy mit cselékszmck. Nem 
tudjuk, megér cní, hogy mi milyen 
kornciliansak tagyunk, ők azonban to
vább is a vulkánon táncolnak és bo
rotvaélen korcsnlyáawk.

ti re ki Károlyra is ráragadt az ag- 
rai’ius ha-ng’ilat á* egy csoportban 
azt fejteget c, hogy megint a gazdákat 
vádolják a drágaság felidézésével, ami
kéi- u gazda mindenét olcsón adja cl. 
Zalában ma is négy kait>nm egy liter 
fej. csak mire Budapestre jut, akkorra 
lesz húsz korona. Panaszkodnak — 
mondotta — a búza árának drágulása 
amiatt zúgolódott, hogy a lapok 
a búza. A gabonát már régen összevá
sárolták a malmok, meg a kereskedők 
és csak azután kezdték meg fölverni 
az árakat, amikor a gazdától ínúr el
szedték.

Egyik-másik kisgazda képviselő 
amiatt zugolódot., hogy a lopok 
szinte egyértelműen menesztik nagy
atádi Szabó Istvánt a miniszteri szék
ből. A hirt ugyan, hogy távozik, senki 
sem cáfolta meg. Berktj Gyula viszont 
azon méltatlankodott, hogy az egyik 
liberális lap azt irta nagyatádi Sza
bóról, hogy —■ titokban köztársasági 
pártot szervez.

De hiába akarnak neki ártani — 
nuMidlai — morf aniíát többet hasz- 
nálnctik neki.

Ez volt nm a h’auguTa a de Ironizá
lás nlán.

seinm isilelkik. 152G-ban iMcíiucsnál 
bomlott össze a régi, független. tör
ténelmi Magyarország, a hőroxuszinü 
zászló akkor esett porba és ozulúai kö
vetkezeit az az állapot, hogy a magya
rok egy része a nemzeti szint, a liá- 
romszinü magyar zászlót, felcserélte 
a kétszínű sárgasfekele zászlóval. És 
iött egy solüszfiZados idegen uralom, 
amely alatt a magyar nép, Jia fegy
verbe szólították, soliasem indulhatott 
a maga színében, a maga kommandója 
alatt háborúba. De azúrt mindig vol
tak nagylelkű, ellsaánt, áldozatkész ma
gyarok. akik azt az eszmét, amelyet 
Bécsiben lábbal tiportak, felemelték és 
a függetlenségi zászló alá sorakoztat* 
tak egv szabadságszeretö, független, 
történelmi osztályt. Ez az. osztály erős 
harcosa volt mindig a függetlenségi 
eszmének és amikor 1848-ban a nyári 
égről a szabadság jótékony felhői 
rredU.k kelet felé. Kossuth l.aios volt 
az, aki Petőfivel, Vasvári Pállal cs 
több kortársával a szabadságot és fiig- 
actlcnséget sála vissza a maauar nem
zetnek. Akkor nem sikerült, dacára 
annak, ‘hogv a magyar nép zöme 
cgviiit érzett, mert voltak, akik a csáí 
szári kegy fénuében sütkérezve, erős, 
idegen hatalmat" hozlak a nyakunkra, 
amely- azután köunyen letartó a Te 
s/ahadségkiizdelmcdel,

Jasmlh Lgjoj íp^lu ki

Debrecenben azt, amit mi mos( ■ 
vénybe iktatunk. Nincs különél 
abban, hogy akkor köztársaságot I 
(loltHk ki, mi pedig most mm-.cti [ I 
rálysúgói, mert Kossuth emlékirat I 
szerint ő is nemzeti királyságot almi 
létesíteni s csak kényszerhelyzetben vi. I 
lasztolia a köztársasági á'llamfon'i I 

I Kossuth szelleme az, amely fe,,“w I 
nélkül is egységesíteni tudja ezt ' I 
megmaradt kicsiny, de életerős ,\e I 
gvarorszúgot. A lesiet koporsóba 2.ir. I 
halták, az itt porlad, de a lelket, az I 
eszmét nem leheléit sírba zárni, bár I 
sokan szeretlek volna. Tovfibh él (y I 
m<-gg> ő/'klésrn.'k. hogy a magijar I 
milliói Kossuth Lajos eszméit vulljái; I 
1818-ban n történelmi középosztály 
Kossuth mellé állott, a Hnbslnirg ura
lom nzonU'U) a felfelé való nicjhu. 
nyászkodátt nevelte beléjük < s nia ? 
történelmi Magyarország nincs xikkom 
mértékben itt. amilyen mérE'J"', 
1818 bán Kossuth mellett volt. Dr un 
nem ismerünk akadály), n veszélvíói 
nem félünk, a Te eszméidet megblul 
nem lehet és azok fognak belepne 
falni, akik annak megvalósulását akt> 
dályoznl nem átalják. I kevesek pa 
litikája többé nem firvcmj^süllipt. A .il 
a tudattal, hogy mi a le kjafuiiáid v.i> 
gyünk, m<^koszoruzz".ik földi maiH 
ványaidat, lelked azonban kéziünk lo 
válbb él.

A mmiszter beszéde után niegjko.szo 
rázták a sírt, a koszorú nemzetid,iní 
szalagján arany belükkel ez állolb 
„Győztél 19^1. november 6." A Iliin 
nus7. elének lésével az ünnepség v^d 
ért.

Harmincéves aöráientessÉj 
az itj építkezéseknek 

Az állam hozzájárul a városi kis- 
lakás ópitkezósekhez Kötvény- 
kölcsönöket is kapnak a városok 
A m in tsz tere! nő E< törvényjavaslata 
„a lakásépítés előmozdításéról'1

.t Hétfői Napló tudósitójától. -*
Gróf Bethlen István miniszterelnök I 

nemzetgyűlés vasárnapi ülésén nagy 
fontosságú törvény javaslatot nyújtó! 
be a lakásépítés előmozdításáról.

A javaslat felhatalmazza a keres 
kedclmi minisztert, hogy az állami kis 
laká'sdk épilcxéro enkcdvlye/elt 30( 
milliós hitelből a városok kislakás 
építő akciójához állami hozzájárulái 
formájában is segítséget nyújthasson 
ha a telket és a közmüveket ellcnszol 
gállalás nélkül a város adja. Az állatni 
hozzájárulás összege után köleles a 
város (község) az államkincstárnak -a 
éven át évenkint 2,/»% térítést fizetni 
A városoknak engedőimet ad a javas* 
lat uj közmunka kirendelésére, terülő 
lek kisajátítására és a lakásrendeletek’ 
nek a tula jdonos szabad rendelkezéséi 
korlátozó szabályainak áthágására.

Másrészt a javaslat törekszik a ma* 
gúnépitkezési kedv felgerjesztésére is< 
amikor az u.j építkezéseknek harmii^ 
évig terjedhető adómentességet bizto
sit. Kiterjed ez az adóelengedés nen’- 
csak a házadókra, hanem a községi 
adóra is, de fizetni kell az általános 
jövedelmi pótadót, a közüzemi dijakat 
és azok pótlékait, valamint a liázlnó 
rekben való kincstári részesedést is.

A javaslat harmadik fejezete bÖ uta* 
silást ad a városi (községi) kölcsönök 
megszerzésére. A törvény ugyanis te* 
fogja hatalmazni a pénzügyminisztert, 
hogy az állami hozzájárulással épülő 
kislakások építkezésénél a városok “l« 
tál viselendő költségek fedezésére Á°'' 
vényeket bocsásson ki, vagy ezeknek a 
kötvényeknek a kibocsátásával egg f‘* 
sörendii belföldi intézetetek által alaki* 
tolt szindikátusa bízzon meg.

A miniszterelnök a kötvények kiho* 
csátásál első sorban a Magyar bén-* 
ügyi Szindikátus meglévő szerve*®^1'® 
gondol, mégis az akció sikerének teljes 
biztosítása érdekében fenntartandóna* 
tekinti azt a lehetőséget is, hogy szük
ség esetén mngn a pénriigynwnhJw 

M a hötyénjíokeU
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Haller Ssteán a destruktív sajtótól
t— .4 Hétfői Napló Itulósilójutói —
A, Katolikus Sajtó hölgybízottsáE 

ina tartota illését a Mster-utea 
19. szám alatti, iskola tornatermében. 
Az, ülést Baranyai Lajos nyitotta meg. 
A megnyitóban, kifejti a syiilós összehí
vásának R? okát. Ez pedig az,, hogy a 
közelmúltban a Kozponii Sajtóválliila- ’ 
tót ért rágalmakat tisztázzák. Eluxon íja. , 
hogy a Központi SajtóvállaJat lés/vé
nyeinek szétosztása rövidesen , megkez
dődik. A részvények szétosztása I 
"ódig azért késett. mert egyrészt ' 
közbejöttek a zavaros idők, másrészt a. 
részvények száma oly nagy, hogy a lci- 
ftllitásuk. különösen a papirdrágasúg | 
miatt nagy nehézségekbe ütközik. De 
már magában az is, hogy mindenki hoz- 
tájut részvényéhez, eloszlathatja azokat 
i kételyeket, amelyeket a. tulajdonosok 
k részvények sorsához fűztek. Megcá
folja azt a vádat, hogy a részvényeket 
riadták volna. Ez különben lehetetlen, 
mert a részvényeket csak a tulajdonosok, 
pidhatják el. Az ember nem adhatja el 
■-ízt, ami nem az övé. A másik vád az, 
hogy KSV. a nyomd a részvény ékel adta 
tolna el. De ennek az. állításnak az 
alaptalanságáról is bárki int>vg,vőződ:!n - 
tik. A harmadik vád az, hogy a KSV. 
megbukott. Ha ez történt volna, akkor 
* vállalat egyik lapja sem jelenhetnék 
meg. -- már' pedig megjelenik.

A K. S. V. nem MiklósAudoré
Í gy baja van csak a K. S. V.-nek. Nincs 

Yneg a kellő kellő forgótőkéi'’. Es ezért 
kell anyagi gouddül küzdenie. Ilyen pél
dául a papiros hszerzésc. Ugyanis a papi
ros ára nagyon i ölszököll. különösen, 
hogy <iz állam a zsidó intrikák miatt be
szüntette a rotációs paoir monopóliumát. 
A papírbeszerzés miatt kellett a Központi 
.Hitelszövetkezettel mgúllapodásra |épme 
és ennek biztosítékául a Pallas-részvé- 
nyeket biztosítékul adnia. Egv másik vád, 
hogy a Kő S. V. feladta a keresztény 
nemzeti irántit. Erre ejsö sorban a sze
mélyi változások szolgáltattak okol. De 
uki olvassa a K. S. V... lapjait, meggyőződ* 
hetik arról, hogy azok .keresztény és nem
zeti szelleműket elvs:ilílck-c? A K. S. V. 
korántsem Miklós Andpjé, hanem to
vábbra is a keresztény közönségé, amely
nek sajtóját éppen ezért továbbra is tá- 
mor/atijt kell.

Ezután Schindlcr ArpácLné elnök föl
kéri Malter Istvánt, hogy mondja el véle
ményét. A volt miniszter méltatja Bara
nyai előadását. Nyugodtunk érzi magát 
afelől, hogy a K, S. V.-t ért rágalouihadjá- 
Tat csak a zsidólapok vuklármája. Éppen 
az, hogy a zsidó lapok 'hangoztatták a 
iiemzcti és keresztény eszme elhagyásá
nak vádját, mutatja, hogy nem igaz. Bár 
ez u sajtó is meglette, hogy r. Bonghat 
diesellé, — hogy ezáltal a keresztény kö
zönség szemében cláztussa. De a keresz
tény közönséget sem szidással, sem dicsé
rettel nem lehet elfordítani azoktól, akik 
n keresztény eszme hivatott harcosai. Nem 
is akar meggyőzni senkit, hiszen úgyis 
mindenki meg van győzödv arról, hogy 
w kreszitény sajtót műdén erejéből lá<no- 
gatnia kell,

Szordhiós sajtó és szerény 
politikusok

■ Ellenségeink azt állítják ■ - folytaik! 
liogv már a visszavonulásra gondolunk. 
Bizonyos emberek, akik eddig egy vagy 
két esztendeig ahízatoskodtnk, már a 
képviselőhöz karzatán, pont az elnöki 
emelvény fölötti részről lengetik alá for
radalmi szakállukat, mini akiknek elérke
zett az idejük. Mint akik készenlétijén ál
lanak, hogy adott alkalomkor előtörje
nek. Ez az „önbizalom" először a sajtó 
1>íuv nyilvánult meg, majd nyíltabban is 
előlépett. Mitől jött meg a destruktív elc> 
mek bátorságai Attól, hogy mi Irgalmas 
keresztények csak félig végeztük el a 
szenny kiirtásál. Mikor annak idején 
győztünk, azt gondoltuk, hogy most mór 
elvégeztük a dolgunkéi. Azt mondtuk: 
Keresztény békességet kell teremteni. Az
után csodálkoztunk, hogy a sajtónk el
kezd szordinóval dolgozni és hogy polili- 
'kúráink is szerényebbek.

Nagy dolgokat csuk alulról 
lehet kezdeni

A»t mondjuk, hogy a sajtó, meg » po
litika változott. Pedig mi változtunk, mi 
lespedtünk r! megint é* magunkkal rán
tottuk a sajtói, a nemzelgyülvsl, a kor
mányt. Ha nem tetszik e: a sülgedéi >— 
lessék emelkedni.

A legnagyobb hiba az, hogy a közönség 
mindent felült öl vár. Pedig iia.'/V dolgokat 
petr. Jtyíi/nM, hanem csak alulról lehel

kezdeni, Ila mi ezt akarjuk, hogy n mi 
sajtónk, a m: nemzetgyűlésünk, a mi 
kormányunk legyen inlran/igenyebb. kezd
jük rí a fegyelmezést magunkon. pú
ink ugyanazt a furtiliidl, amit a zsidók 
fújnak. A közvélemény hatalmával kell a 
felsőbb szerveket a cselekvésre bírni, 
hogy a keresztény irányzat gazdasági ré
szét megvalósilsa. Legyen a magyar ter
mészet sajátságává a kitartás. - ha hiány
zik belőle, tanuljuk meg.

Maiit kitér a kirttlvkérdésre fs. Kije
lenti, hogy a király dctronizálAsával ma
gát a nemzetet döfik szíven azok, akik 
zsákmányukat féltik. Meg kellett lennünk, 
de n király annál igazabban foglalta cl 
trónját -- ar. emberi szivekben. A volt 
minisrtf'mek ezt a kijelentését nagy éljen- 

s helyeslés követig.
Távol kell tartiini a nyomlulott 

betii mérgét

Ami a szabad Railpt iljcli — 
álla lUUerfolyinlta Hallói- — inegengvdiliéti ina 

gának az angol, a francia, mert az <» 
tömegeiknek nem árt a tinta de mi. 
a magunk IJcsiiivségevcl a legkisebb 
inóTKezést. sem bírjuk cl. Azért min 
'lenki, a kurmanv is, álljon résen, 
hogy a destruktív müködéstrek elejéi 
vegyék. .4 közönség pedig tartsa távol 
mayától a ui/oinialott betű mérnél.

Emi tán Erős Vilmos dr. mondott rö
vid beszédet, uiajd az elnöknő az ülést 
hcrelicsziclte, miután mngíköszöldé « 
ieJcnvolt aknak és különösen Hallcr 
Isi vámunk közremü'ködését.

Uing Géza sajtópere
—- A lltdjői Napló tudósítójától. —

November 7. Hétfő.
Tavaly lavaszszal sokat írlak a lapok 

arról a bűnügyről, amelyet a királyi 
ügyészség a VAOSZ vezetősége ellen foly
tatóit bolsevista üzelmek miatt. E bünpör 
kapcsán a Neues Pet-ler Journalban egy 
i.osszabb cikk jelent meg ,,A VAOSZ ve
zetőjének letartóztatása" elmen. A közle
mény többek között azt tarlahnaza, hogy 
dr. Lung Géza városi főjegyzőnek lovaglás 
ügve támadt, de megtagadták neki a lo
vaglás elégtételt múltja miatt. Vádként 
említették ellene, hogy a proletárdikta
túra kitörése alkalmával Lung Géza és

A IMI elhasytóK ItsaetawmrsaM 
Csak a népszavazási területen van magyar karhatalom

Szombathely, november 6.
Az <4esalol»hdö nvugalnuüyarorswgl terült leken minden vonatküzlcdekés 

mewünt A pn»taiór^Inmt effj-elfire komikkal lxmyilifják le. A Mlulók 
vltóBilérlek békés teglalkozásukbuz és az egész rlsifakitdsra ítélt 
ma már klilrlletlnck tekintheti!. Csupán * népszavazási területen van magyar 
karhatalma antanlparancsnrokság alatt. (MTI.)|

got e nyilatkozat alapján x 
népszavazás végrehajtására rávq 
tria hivatalos álláspontja 
désbm ismeretei (MTI j

Bces,
Á magyar felkclőcsapalok a Neues 

Wiener Journal harthergi jelentése 
szerint tegnap reggel kivonullak mind 
azokból a halárnienli községekből, 

■j.szailva tartollak és ul-

visszatérlek békés löglalkoziisiiklioz és az égési, tcrülct

Becs, november 6.
Beavatott bécsi forrásból n/t köz

ük a Neues Wiener Tagblattal, hozy a 
Dvugatmagyaiorszógi bandák között sza- 
kudás állt be. Ez külsőleg is megnyil
vánult már abban, hogy a banduk egj- 
rés-ze a trianoni szerzödesbun kijelöli 
határ feló visszavonul, a másik reszt 
ellenben annál élénkebb tevékeny^' 
fejt ki. Itt azt hiszik, hogy a magja 
kormány ezzel a visszavonultat a-sm
azt akarja elérni, hoiíy a B. xónut a 
lehelő kw.vorsabban megtisztítsa a 
bandáktól, hogy a soproni tábornoki 
bizottságot lábiha annak kuolonteure, 
hogy a területet szerződés szerint ki- 
üritetijék és hogy a taborn-— —~—

Beavatott

rzóurs szeuuL ki- i i.,aí ‘/M'i’i ytábornoki bizottsi- a hantiaktól. (MII.)

Csehszlovákia még néni szereli le csapatait
Bécs, november 6.

(A MIT. íuagánjelentíisc.) A Neue 
Freie Pressének jelentik Prágából; Be- 
nes mhüwterlnöknél. tegnap _ mogielent 
a. német parlamenti rzövetwg vezető
sége, hogy » szövetség novélx-n a kisze
relés lehető siettetését kérje. Bcnes vá
laszában kijelentette, hogy « mozgósí
tást nem fogják egy nappal emu tovább 
fenntartani, amint az. állam érdekei 
szükségedé teszik. Jelenleg meg foo- 
nak a tórgyalások a Habsburgok frón- 
fnsztá** ügyében és ezért még rom le
het a lőszereiért folytatni.

ÍA MTI, dwí

A moxgesitác költségei
lEreie Pressénk jolentiíi PjáRÁból J Mint
hogy a kis-antaiitn&k el kelh-tt ejtenie 
azt a követelését, hogy a mozgósítás 
költségeit Alngyaroiszág űzesse ki, most 
előállt az a kérdés, hogyan fedeaták 
a köifséííoket saját euaközeikből. A 
cseh ipari uövotuég vezértitkárának, 
HodacnaJc közlés® eeerinti a mo/sósitáf* 
költségére 300 millió koronát 
igénybe vonni a vágjon adóból, 
kivtil a kormány 1vrvényihoz:!.*i felha
talmazást fog kérni arra, hogy bank
hitel utján (szerezzen be 323 milliót ka- 
tfmai célokra, vésni] 500 millió korona 
erejéig leszámitihisn bonnokat fog ki-

fognak: 
Ezen-

Preusz Mór ragadtál magukhoz a >.i 
alkalmazottak országos szövetségének ve

tt korábbi vezetőket mind ólmoz- 
Amikor pedig

, ‘ lép
•sülökbe és

•elccít,

bukóit, f.ung C 
gyáruk cg.
nyebben a szovjet Idején szolgák 
jesitő tiszt

zinezy sza 
i:ek búzgó iai'ju volt. <lu 
tagdíjakat nem fizeti 
ii, hogy Dénes Gy.
I.ting  Gézát hamis 
ügyészség a VAOSZ 
Gézát letartóztatta és bár a 
mert dolog volt, hogy a kointnuni 
idején elkövetett üzclmei miatt eljárás fo
lyik ellene, mégis nagy fcllünésl kellett 
a lel ártó ztatiísa a városházán. Ez alka
lomból — írja a cikk - - T.ung Géza mull* 
Járót sokat hcuzéltek. A húhoru kitől 
kor f.ung a főváros Alföldi-utcában 
házának gondnoka voll, snlyos visszt 
sokét követett el, nem szállította le a 
zcihez befolyt pénzeket a központi pénz
tárba, ‘Mik akkor, íuuidőn a polgái tury 
ler erélyes hivulajo* felszólítással kötelez
te erre. Azt. is irt;' n cikk, hogy Lung ez 
időben egy .TózsciMirosi klul'ban nagy 
tételekben haklíoz'rtf.

V polgármester felaetalniazása alapján 
M'jfó alján cJkihcteK hivatalból üldözen
dő rágaímnzá's vétsége ejnión eljárást in
dítottak a cikk miatt. A sajtójogi felclős- 

| séget mint szerző Salgő Ignác hírlapíró 
vállalta el. A budapesti büntető törvény
széken dr. Hajtás Ödön védő elölerjcsz- 
féMŐre a bíróság az inkriminált cikk lény? 
Allil.Asaira elrendelte a valósúg bizonyilá- 
.súl. Ma tarfjákaneg ez ügyben a főtárgya
lást dr. Nagy Béla tanácselnök vezetésé
vel. A vedelem, mintegy huszonöt tanúra 
hivatkozott, akiket a bíróság hétfőre, il
letve részben keddre beidézett. fA kfliall- 
gatandó tanuk közt van Bárczy István 
volt főpóIgAranoster, Bődy Tivadar volt 
polgármester, Buesifnszky Bertalan, Hlye- 
falvi Lajos és Wildncr Ödön is.

Jlz angolok kivándorolnak
London, november ő.

Hzer angol kivándorol Rrit-Kolum- 
hiába, ahol a telepeseknek kétszázezer 
acre földet bocsátottak rendelkezésűkre 
(MTI.)

szereu-

_ 1 soproni
rávegye Au*w- 
ebbon & kér-

november 6.

íjukat Szombnttielyaek vették. Pinkafő
községben reguláris magyar lovasság 
jelent meg, melyet nyilván azért küld- 
lek oda. hogy a leiülctet megtisztítsák

Elfosták m 55.000 fzaiaüss sikkasztás 
második teáséi

huiasztga- 
fér* telt a 

[ide és

Pudenschaii 
pitányságraj 

ős halb 
az át* 

nem lm 
rendőri 
zcmiJiatotf 

ivek házi*let art
kötni nschaiz Ede laki-4
sün i tillió l 'irtriiál mcgj.
talállak a hiányzó össze;.'böl. Kőrös An 
liuir rr.ndőiianácsos egyben azojuial táv* 
iratot küldolt a nagyobb varosokba, hogy 
amennyiben a s:">l! iám osság nutsik tcltescj 
Bodenschatr Alfréd olt tartózkodnék) 
azonnal fogják el és rendőri fedezet alalí 
küldjék el a lMidni>esli főkapitányságra^ 
A táviratnak vasárnap reggelre meg id 
lelt az eredménye ős a bécsi ri iidői -.ért 
táviratilag értesítette a budapesti főkapi
tányságot, hogy olt szombat este elfogták 
Bodenschalz Alfrédet, akinél körülbelül 
három millió magyar koronát tolóink, 
Bodenschalz Allédét már valószínűleg liél> 
fűn Budapestre hozzák. 'Minlbogv a két 
ftntalcmber körül -belül hét millió koronád 
ról nem tud elszámolni Dcgen Ilonának/ 
és miulhogv a hiányból a két testvérnél 
körülbelül öt mjilió koronát megtalállak) 
ezek most ügyvédjük utján kiegyezési tár
gyalásokat akarnak kezdeni a leánnyal 
és nincsen kizárva, hogy a tárgyalásost 
crcdzuényrc is fognak vezetni.

MeSszünletik a kiviteti 
és behazaíali liláimat 
az utódállamok közt

Portorose, november d
A gazdasági bizottság efiyhangulat 

elfogadta Schiiller vszláJyfőnöíktnck 
Fislinrter követ esdi kiküldöttnek azt al 
javaslatát, hogy meghatározott iduij 
— valójziniileg 4—G hónapon, belül 
az érmes utódullatnoli közölt szüntet 
seneiz meg általában minden behozat 
lati és kiviteli tilalmat, eltekintve kiilői 
nősen az eiiiiedúrusáfii cikkelyé,; éí 
azoktól az áruktól, amelyek még állami 
uazdúlkodűsban állanak. Ezenkívül v-a- 
lamcnnyi állam kötelezi magút, ÍMJgtf 
cminiássul a szabadforjtulom elvének 
alapján kereskedelmi szerződésre léik 
Az érk’kezlct határozatait tudvalévőé* 
előbb az egyes koj'indiiyoknak krí| 
ratitMiáhiiok. Addig is. amíg a mosd 
említett határozat aJaplélekit hatályba 
léptetik, szabatosan részletezik a behcn 
zalali és kiviteli tilalmakat, hogy ilvcrt 
módon csökkenlek a most uralkodói 
bizonytalanságot és szabi'tivozzálk ;<4 
engedélyek megadását. Az erre vonata 
kozó mcgálIapodÚMik jelenleg a szö
vegezői bízol lséig előtt vannak és a 
kőzeicdíbi napokban kerülnek tárgya**' 
lá*ra.

.Tóval nagyobb nchéz-égekl^ űtíför.^ 
nek a v&jutügyi bizotl.-ag tanácskxnáA 
sai. ahol különösen a vasúti koesilá 
id< igléne!* és végleges felosztásának 
még megoldatlan kérdései akadályoz
zák a megegyezőit. A poslaiigyck te
kintetében rlv"»sorbai» az átmenő far* 
ualoni illetékeinek lv<zállilúsáról vaui 
szó, mert azok egyes allainokbKtf 
aránylalamd mjga-sak. AMT.J.j/
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R rclutaplacz hamupipőkéje 
Nem lehat többé vleemelni • lengyel 

márktvel
— A Hétfőt Napló tudósítójától. — 

Hónapokon keresztül kedvelt viccz- 
tnyaga volt a pesti tőzsdének a valuták 
hamupipőkéje: a lengyel márka. Mikor 
először jelentek meg a valutapiacon a 
ropogós, nj bankjegyek, titkos, majd 
ayUl tippé váltak a lengyel bankje
gyek. Mindenki lengyel márkát vásá
rolt, a jól informált pénzember épp 
ugy, mint a filléreit összekuporgató 
hadiözvegy és a beavatott bankifjak- 
kiri érintkező kávéházi felirónö. De a 
tipp nem vált be: Ponyatovszky unokái 
közt nem akadt Hegedűs Lóránt, aki 
szuggeráló erejével a lengyel pénz ár
folyamát megjavította volna. Csúszott, 
egyra csúszott lefelé a szegény uj 
márka, nyolcvanra, hatvanra, negyven
re, végre odáig jutott, hogy száz ma
gyar koronáért lehetett már kapni ezer 
lengyel márkái. Ez volt az az időszak, 
mikor a legsavanyubb kedélyek is hu
moristákká lettek, mikor a tőzsdén a 
következő adomát mesélték;

A rabbi hangosan kikel a swszéíken 
■snk ellen az identehinek ellen, akik 
reombaton pénzt vesznek kezükbe. A 
beszéd után epvifc hivő csodálkozva 
megszólít ju:

— Mért tetszett ilyen mérges beszé
dei mondani? fin a magam szemével 
láttam, hogy a rabbi ur ma reggel 
lengyel márkáikat olvasott.

Az öreg talmudtudós szelíden né- 
■ett pápa.szeme mögül a hitközségi 
fagira és igy válasaoll:

— Édes fiam, én nem szegtem meg 
a parancsot: pénzt nem szabad kézbe 
veimi szomlia tón, de a lengyel márka 
nem pénz.

Igv volt meg pár héttel ezelőtt, de 
azóta megváltozott a helyzet; a mi 
Tjéimink, fájdalom, leromlott s a len
gyel márkái értékelni kezdték a nem
zetközi valutapiacon. Az ui pénz, 
xnelyndk árfolyama nem igen állt ma
gasabban a l>éka combjánál, kezdett 
felfcuszni a tizes kwznsróil, húszig, 
hunonötig. negyvenig emelkedett s a 
mai, vasárnapi magánforgalomban 
megtörtént a csoda, hoev a lengyel 
márkát ötvcnfől vásárolták. I

Ml lesz most a forgalomba került 
viccekkel? Ismét komoilv pénz lett a i 
lengvcl márka, mely háromszor annyit i 
ér. mint az osztrák korona. A tőzs« 
dén már bizonyos respcktussal lueszéi
nek róla s a l»eavatott kávéházi fel- , 
írónő ismét titkos me^bizásokat ad 
barátjának, a migügy nőknek, hogy 
Jengv d márkát vásárol ion számára. 
Es a balassagyarmati rabbinus épp ugy 5 
nem veheti kezély szombaton, akár a j 
dollárt vagv az angol fontot Valuta 
lett a papírból, ami kevesebbet óit, 
mmt a kmudorfí ásvánvviz etikettje.

Egyelőre nem kobozzák el

A Tagcspostnak jelentik Belgrád- ( 
bői: Az igazságügyi in in isz te rutinban 
tegnap értekezlet volt az elkobzások 
kérdésében. A német tulajdon ügyé
ben ugy határoztak, hogy azt állam- 
lulaljdonnak nyilvánítják. Az osztrák 
j'avo’k elkobzásának kérdésében arra

misztikusabb és misztikusabb form.it 
adtak. A társaság is exyre szaporodott 
is lassan szertartásszorü szokások aln- 
kultak ki. A könnyüvérü nők helyett 
később úri nőket toborozott Dornor és 
barátja. Gyenco idegzetii, hisztériás nők 
és elfajult férfiak találkoztak Döméi
nél, aki később egy villát bérelt ki cél
jaira. A botrány úgy pattant ki, hogy 
egy berlini tyáro® fiatal leányát meg
figyeltette és az cigész társaságot rendőr
kézre juttatta. Dorner akkor valahogy 
kibújt az igazságszolgáltatás keze alól 
w Amerikába tette át székhelyét.

Itt már mint vallásalapitó lépett fel 
és megalapította a „Szerelem vallását". 
Extrém férfiak, nők seregestül tódultak 
Dornerhez, aki könyveket adott ki, for
mális bibliákat, szertartást irt elő és 
nagyszerű üzletet csinált mindezekből.

■ A háborúban azátn internálták és csak 
1919-ben keiiilt haza. .Mivel nem sike
rült sokáig sem Amerikába, som — mint 
tervezte — Párisba jutnia, Berlinben 
újra nekilátott, hogy fölelovenitso ré.c. 
Összeköttetéseit. Dornert azonban figyel
ték a detrfíiiivek és mindenhol egy-egy 
titkosrendőrbe ütközött. Eljött tehát a 
német fővárosból Bécsbe. majd Buda
pestre, nem talált azonban alkalmas ta
lajt és Bukarestbe utazott. Innen Kon- 
stantinápolyba ment. A Pora Palace- 
ban szállt meg és megkezdte működését. 
Kísérletei azonban állandóan kudarccal 
végződtek, mert újonnan fölavatott hit
testvérei, mikor látták, hogy Domemek 
a vallása csak üzlet, egyszerűen fakép* 
nól hagyták. Tanácstalanul ődöngött a 
piszkos és zagyva konstantinápolyi ut
cákon és megismerkedett Rozmoff Va
svili j jel, egy menekült moszkvai leány
kereskedővel. Rozmoff csak bólogatott 
Dorner előadására, amit vallásáról és 
annak pompás üzlof.szerűségéről tartott, 
aztán rövidem igy felelt:

— Na, az én üzletem mégis csak biz
tosabb.

Aztán végignézett az elegáns exlovas- 
tiszten.

Ha a maga megjelenésével bírnék, 
milliókat keresnék . . . Tudja mt, le
gyünk üzlettársak! Én adom az utasí
tást, maga végrehajtja, a hasznon osz
tozunk. Gílt 1

—• Hand d'rauf! — nyújtotta a kezét 
Dorner és az alku meg volt kötve.

Munkában
hivatása. hogyDornoinck az volt a ........ ,__ _____ _

vállalkozó szellemű bukott nőket hozzon 
Becsből ás Budapestről. A „szállít
mányt" Rozmoff vette át ás helyezte el 
Bukarestben és Konstantinápolyban. 
Elíüizben egy sextettot vitt Dorner, hat 
leányból „orfeumi táncszámot" szerve
zett. —------- -

— Nem baj, ha nem is tud táncolni, 
kisasszony, — mondta az áldozatnak,.— 
íui maid megtanítjuk. Amig tanul, tel
jes ellátást ós har.-i 10.000 koronát kap.

Mawlszór nősülni szándékozó gazdag 
pereák cs törökök TÓszóre vitt menyasz- 
szonyokat. Harmadszor csak két hölgyet 
sikorült szereznie, akik nmid a ketten 
lK’Ie.szerettek a lelkiismeretlen emberbe. 
Ezeket azzal hitegette, hogy elveszi Őket 
feleségül. M ind agy ik nők azt mondotta:

— A másik hölgy, aki velünk utazik, 
az unokanővórein, de ne tégy entitást 
előtte házasságunkról, mert mindent el
rontasz ... —

Negyedszer egy urilnány esett Dornor 
hálójúiba. Wandorcr Károly bécsi keres
kedőnek fiatal leánya volt, az áldozat. 
Az. apa megsejtott valmit és igazoltatta 
Dornert. Dorner aztán másnap elutazott 
Bécsitől, de vele jött Wanderer Irma is 
hamis útlevéllel. A szerencsétlen keros- 

. kedő értesitolto a budapesti rendőrséget 
! 1 és Patay tegnap egy budai
' | szállóban elfogta Dómért. A. rendőrség

A leánykeroskectő, mint' most azt igyekszik tisztázni, hogy kik 
vallásalapitó ;azok a magyar lányok, akiket Dorner

, ... ..1 innen elvitt. nDorner Folix cs egy barátja, gróf
Holdén Mux. sokat forgolódtak a köny- 
nyii vórü nők között és fantasztikus fe
kete mi1 - kot. vad tobzódásokat rendez
tek. l'Anb ember mind a keiló ts 
•»«knck az

‘R szerelem 
nagykereskedője 

Sgy szélhámos ulja ^eilinből 
Amerikába, Budapestre és 

Dícnstanlinápolyba

— A Hétfői Napló tudósitójától. —
A rábrcolgasÚK és rabszol.iákor eske- 

dés modern formái domborodnak ki ab
ból a vallomásból, amit Dornor Félix 
tett a rendőrségen. M:\ga az ember is 
f'rdokes, nem mindennapi jelenség, nya
katokért életfilozófiája Krafft Ebine pél
dái kzé kívánkozik. Dorner 30 —35 éves 
ember, aktív lovastiszt volt a német 
hadseregben. Még a háború előtt le kel
lett rangjáról mondania, mert életmódja 
a nem éppen tnlszigoru erkölcsit Berlint 
is megbotránkoztatta és 1913 nyarán 
nagy j>ort vert föl ocrjik törvényszéki 
tárx.valása. A lapok heteken ál hasábé- ■ 
kon fogjál koptak Dorner viselt dolgaival.

osae jó viteleknek nándjib i

KIS KOMÉDIA : »
Rótt es St«ln!ir..-dt íc leniével

l .BLMFS HAZIUR c, S«t.0MANDEIt

Egyelőre nem kobozzák el kormánybiztost és biztosította hL*

a Jugoszláviában levő magyar Javakat
Graz, november 6. 

az álláspontra helyezkedtek, hogy 
előbb bevárják az Ausztria és Ju
goszlávia közt folyó tárgyalások ered
ményét. .4 magyar javak kérdéséről 
kimondották, hogy ezek elkobzásáról, 
a mostani feszült politikai helyzet 
miatt csak később tárgyalnak. (MTI.)

Katasztrófa
Vasárnap ebéd után. A kettősből; 

most már hármas ikerré lett sárga, 
körúti villamos tömött és duzzadó em- 
berfürlök alatt roskadozva, rcífgyanó 
kerekkel botonkál örök célja, a nyu
gati (pályaudvar feló. Messziről, a Bo- 
ráros-térröl indul kinoa és küzdelmes 
utiára és recsegve bár, de vitézül állja 
a minden állomáson megújuló, dühödt 
és állatot az emberben fellebbentő ro
hamot. A leszállás és felszállás fog
csikorgató összeütközése, a lépcsők fo
kán való elkeseredett, szé-gventeljesen 
diadalmaskodó lábmegvetés sehol sem 
öklözőbb. sehol sem dacosabb, sehol 
sem brutálisabb. mint a Nemzeti Szín
ház előtt.

A Nemzeti Színház előtt — a régi ke- 
leti mese hasonlatával élve —- annyi 
a várakozó, mint a temeer fövenye és 
annvi hit fel. mint egy marék semmi. 
Minden kocsi rózsaszínű vágyak csi
lingelősével érkezik és a legtöbb kocsi 
az irígv harag citromsárga fékcsikor- 
íásával gördül tova.

A lenmaradtak, az örök lemaradók 
tehetetlen átkától követve szalad a 
hármas hatos az Emke-kávéhá<z felé; 
a hennái lök és beamszonoaigók ajkán 
diadalittas mosolv... és egyszerre, 
minden átmenet nélkül, amttiizáIhatat
lan zűrzavarban siíkitás, csörömpölés, 
káromkodás, csikorgás, döbbenő zök
kenés, rémült csilingelőse a sárga- 
félgömbü csöngetvíinek és a Rákóczi- 
uton keresztbe szaladó közüli, bordá- 
iáflxan a sárga városi gyilkos ütköző
iével, egv fájdalmasat csikorogva, 
mintha szíven ütötték volna, megáll.

Nem vagyok túlságosan gyáva em
ber, de egv másodperc századrésze 
alatt, amely idő alatt kipattannak az 
ember rémült gondolatai és képzetei, 
mielőtt még elnyomhatná őket, agyam 
zavaros és a halál rettenetével terhes 
képeket rajzolt. Hörgés és véres cafa
tok, férfiak vad és mindent oltipró 
brutalitása', asszony! gyöngédség */- 
riává al.jasodása, kapkodás egy, egyet
lenegy lélegzetvételért...

Egy másodperc századrésze 
össze és rögtön rá 
könnyebbülés sóhaja.

Semmi.
Fel sem borultunk, 

'törtünk, vérünk nem __
nem sikolt, a szempillantás döbbeneté 
után az Élet ujjongó öröme. Az Élet 
ujjongó öröme, amely — ugyebár ter
mészetes — fohásszá magasztosul férfi 
és női ftjkakon egyaránt.

De mégis, ösztönösen menekül min
denki. A katasztrófa szele meglegyin- 
trtte őket és keletkezésének helyét, a 
rossz hajót háta mögött szerelné a 
legtöbb.

És három ifjú odalent:
— Lógás, lógás, föl a kocsira! Még 

ülőhelyet is kapunk.
És uccu, a lemaradlak meg sem 

nézve mi ba j, ki él, ki halt, szervezeti 
és mindent letirró rohammal vetik ma- 

ut a kellős főlépcsőre, a sárgaréz fo
gantyúra és diadalmas győzelmi má
morban foglalják el a sülyedk-stől csak 
csodával menekült hajó fedélzetét.

íb. !.)

mánybiztos megköszönte az GdvözMst 
és kijelentette, hogy mint az autono- 
miának volt képviselője egész leikével 
azon van, hogy az önkormányzat mű
ködését teljes mértékben helyreállítsa. 
Mint alkotmányos érzésű ember, ew 
pillanattal sem kívánja tovább ’ fen', 
tartani a kivételes állapotot, mim 
ameddig arra szükség van és a kor- 
mánybiztosság sem fog tovább fenn- 
maradni, csak amig a most függőben 
levő kérdéseket rendezik, nevezetesei: 
a határok véglegesen megállapitlatnak. 
Kérte a tisztviselőket, hogy mint jé 
kartársak támogassák öt munkájában 
(MTI.)

— Raffay püspök Szegeden. Szóm, 
balon délután megérkezett Szegedre 
Raffay Sándor dr. budapesti evangéli
kus püspök, akit a város hatósága él 
az egyházközség ünnepélyesen foga
dott. Az evangélikus papság éjéi 
Thomay József szegedi lelkész üdvö
zölte. A püspök áldást adott a hívek 
nek, azután pedig a városházán tizen 
két küldöttséget fogadott. (MTI.)

— Millerand a montpellierl orvos! 
fakultás jubileumán. Páriából jelentik' 
Montpellierben tegnap Millerand köztár
sasági ehlök jelenlétében nagy ünnepé- 

I lyességgcl ülték meg az orvosi fakultál 
fennállásának hétszázéves jubileumát 
Boráét, a brüsszeli orvosi fakultás elnöke 
a -külföldi egyet cinek név éhen beszéde* 
tartott, amelyben kijelentette, hogy Fran
ciaország már igen sok híres halhatatlan 
orvossal — ilyenek voltak például Claudl 
Bemard és Pasteur — ajándékozta mej 
a világot. Ezután a külföldi egyetemei 
képviselői a montpcUieri orvosi fakultás 
nak feliratot adtak át. Az ünnepély al
kalmából rendezett lakomán Millerani 
elnök beszédet tartott, amelyben kiemelte 
hogy a köztársasági Franciaország, : 
melynek egyedüli gondja, hogy örök ideái 
ja ügyét békében szolgálja, abból a tisz
teletből, amelyet a múlt iránt tanúsíta
nak, újabb biaaifrnaf merít a jövőre. Ai 
elnök végül a montpéllieri egyetemre é 
a külföldi vendégekre ürítette poharát 
(MTI.)

— Csehország nem adja ki a Hab* 
burg-blrfokokat. Prágából jelentik: A 
babdburgj birtokoknak amerikai kon- 
zoröiunn által történt megvásárlásá

ról szóló hrrék, amennyiben a cseh 
birtokokra vonatkoanak, alaptalanok. 
A Habsburg-bi rtokok a békeszerződéi 
határozmányaiuak megfelelő törvén, 
értelmében a cseh állam tulajdonába 
mentek át és ezen sem jogi, sem diplO’ 
mádat intervencióval változtatni nem 
lehet. (MTI.)

— Százötvenmilllós jövedelmi adó. 
Becsből jelentik: Döblingben a minap 
euzv épitömester özvegyének házában 
jugoszláv kommunista futárok tanvá- 
iát fede/tök fel és a bolsevista emi-sszá- 
riusok nagy propaganda-anyagát fog’ 
laltáh le. A letartóztatott k óraműm* 
fáiknál ötezer angol fontot és tizenhat
ezer dollárt találtak, ami a mai ár* 
folyam mellett százhaivanmilliónak fe
lel meg, ezqnikivül nakymennvis'égíl 
idegen valutát. A mai reggeli lapok 
jelentése szerint az adóhivatal w ér
deklődött a lelet iránt és Mikics és 
Markoviét volt jugoszláv képviselőkre, 
akiknek birtokában a lefoglalt összeg 
legnagyobb része volt, százötvenmillió 
korona jövedelmi adót és egyszeri v& 
mionadót vetett ki. (MTI.)

— A Daute-kiállltás megnyitása. A 
Nemzeti Muzeum kupolatermében nia 
délelőtt tizenegy órakor nyitotta meg 
a Korvin Mátyás-társaság gazdag 
Dante-kiúllifását. A megnyíló ünnep
ségen megjelent Schioppa pápai n-un- 
cím,Castagneto herceg olasz követ, 
Wlassies Gyula búró, Beöthy Zsolt és 
nagyszámú előkelő közönség. Bern^ 
viczy Albert nyitotta meg a kiállí
tást. Utalt arra, hogy mennyire elter
jedt, gazdag és mélyreható Magyaror
szágon a Dante-íkirftura, mely egyúttal 
dokumentuma a kultúra iránti nagy 
megértésnek és anna/k a belső lelki 
rokonságnak, mely az olasz és a ma

kormánybiztos ma fogadta Vas vár- gyár nemzet között van és biztatást 
megye központi tisztikarát, amelynek. nyújt arra is, hogy a két nemzet kfr

ntind-
meg-mosolygó

cafattá sem té- 
c?trrog. ajkunk

— Aimássy Sándor vasvúrmegyel 
kormánybiztos Üdvözlése Szombat
helyről jelentik, hogy Almássy Sándor 
kormánybiztos ma fogadta V

form.it
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’fcött a jwöben k igaz benső baráti 
viszony fog kialakulni. Ez után olasz 
•nyelven üdvözölte n pápai nuncinst, 
aki válaszában rúinulalotl arra a nagy 
kultúrára, íuclynil a gazdag és nívós 
ki.dlitás tesz gyöaiyörii tanulxiz.onysá- 
gol. Beszédót e szavakkal végezte: 
,.f:ijen Mac/!/arors:ácf!“ fíerzevíczij ez- 
után C.astagneto herceget üdvözölte, 
oki az üdvözletei nwgköszönve, utalt 
h magyar és olasz népnek a mustban 
való jó viszonyára és annak a re
ménynek adott kifejezést, hogy a jövő
ben ez a jó viszony fclytialódik és 
megszilárdul. A vendégek ezután meg- 
n.'zl'úk a kiállított tárgyakat és meg
elégedéssel nyilatkoztak u szép kiállí
tásról.

A gyónl direktórium tagjainak 
biintotfso. A postvideki törvény-szókén 
több napon át tárgyallak a gyóni direk
tórium bünpörét és az ügyészség a vád
lottakat zsaa-olás, lopás, izgatás és szemé
lyes szabadság megsértése cimen vádolta 
Dr Eayl Ivor törvényszéki bíró hirdette 
li a büntetötanács ítéletiét, apielv szerint 
■«> vádlottak közül Balázs M. Pál egy évi 
és egy hónapi. Kasza István hét hónapi. 
Balázs István kilenc hónapi és Kagy l a- 
bók Mihály ha! hónapi börtönt kapott.

A hadifoglyok hozzátartozóit és 
n vold hadifoglyokat, különösen fl 
krasmaioirszkiakajt, ldéri a vezetőség, 
hogv h’étfőj). e hónap 7-ént. délután 5 
órakor a Hadifoglyok Hozzá tartozói* 
ni’k Egyesületében (Aiwhássv-ut 8 
ern.) minél nagyobb számban megje
lenni szíveskedjenek.

Véletlenül agyonlőtte a felwégét. 
Hódiak János inárienosztrai fegyört be
vásárlás céljából Budapestre küldöllék. 
IA fegyőr hazament Felsőerdősor-utca 34. 
szám alatt levő lakájára, ahol felesége és 
kél kis gyermeke lakik. Egy revolvert 
kérdett tisztogatni, a fegyver véletlenül 
elsült, a golyó az asszony szivébe fúró
dott, aki azonnal meghalt. A főkapitány- 
sagoli Babiák János fegyőr ellen gondat
lanságból elkövetett emberölés miatt indí
tottak eljárást.

— Nagylányok é« fiatal asszonyok ré- 
azere Ambrus Zoltán szerkesztéséiben uj 
szépirodalmi és társadalmi újság jelenik 
meg. A békeidőkre emlékeztető kiállítású 
és finom, famentes papíron készült lap 
irodialffni részéiben a legkiválóbb élő ma
gyar írók tollúból hoz elbeszéléseket, ver
seket és egyéb, a nőket érdeklő cikkekéi. 
Az Uj Otthon főszerkesztője Ambrus Zol- 
tán, -felelős szerkesztője Sáros Pál. A ki
adóhivatal (V., Ügynök-utca 8.) készség
gel küld mutatványszámot.

A Japán miniszterelnök 
elleni merényiét

Tokio, november 6.
A mhiiyzlerelnök gyilkosa politikai 

fanatikus, fia egy szamuráj -kaszthoz 
tartozó embernek, aki a rcstairrájció 
idtaiéii befolyásos szerepet játszott.^

A japán kormány a (kabinet ujjáala- 
kitás'áig tovább vezeti az ügyeket. A 
.k'üÜügvimnisz’lériiunot Usliida vikomt 
veszi ál.

A japán miniszterelnök meggyillko- 
lárex alkalmából Ifarding elnök a ja* 
Pán kormányhoz részvét táv iratot inté
zett. amelyben sajnálkozását fejezi ki, 
hokv ez a borzasztó szerencsetlenség 
oly időben történt, amikor a népek a 
ai-épek a kon-ferencia-asztalhoz akar
nak ülni, hogy kölcsönös egyetértés* 
sel az egész vitóg jóakaratának él-ter
jesztéséhez hozzájárul iának. (MTI.),

Lengyelország 
csatlakozik a kisantanthoz

Bécs, november 6.
'(A Magyar Távirati Iroda magún 

jelentése.) ” A párisi Journal szerint 
Lengyelországnak a magyar kérdésben 
elfoglalt álláspontjából arra lehel kö
vetkeztetni. hogy Lengyei''rsrári rövid 
Irlön .belül csatlakozik a kisantanthoz. 
Az errevonatkozó tárgyalások, hír sze
rint, közvetlenül befejezésük előtt 
állnak.

NEMZETI BOYAl ORFEUM 
MK Arizona - Vukltoz Wollorz 

A » a« opereti Sarkatíl Aladárral 
Kezdete 1 érakor.

------------------------T;1 Ml, MrA*' ■ '■1

Magyarország-Svédor8%ág4:2(1:0) •
J magyarok góljait Orth (3) és Schlosser (!) rágták —

A svéd csapatok ünneplése
Vasárnap isrmét ünnepe volt a magyar 

lal darugósportnak. Svédország válogatott 
hozzánk, 

magyar

hogy n 
janii I,

labdarúgócsapata látogatott el ] 
amelylyel lOll-ln-n játszóit a 
reprezentatív csapat utoljára.

A mérkőzést, annak ellenére, 
svédek játéktudoTHÚnva feltűnően 
a magyar csapat biztos győzelmet aratóit. 
Orth volt válogatottjaink legjobbja és ö 
szerezte meg a győzelmet Is u magyar 
csapatnak, amennyiben a három első 
gólt, a kiváló közú'pcsalúr rúgta. A ma
gyar együttes különben nem a legszeren
csésebb kondícióval játszott, inért Braun 
már a 10-ik percben megsérült és kiállt, 
ugv hogv az első félidőt a magyar csapat 
liz embererei játszotta végig A második 
félidőben aztán közös megállapodásra 
Braun helyett Pluchűr játszott jobbszélsőt.

A magyar csapatban a csatársorban 
jól játszott még Schlosser, akinek érdeme 
volt a negyedik gól, továbbá Jenny, A fc- 
dezatsorban leggyengébben szerepelt Obit: 
a középen, aki nem vált be. Nagyszerűen 
játszottak partnerei; Blum és Kertész TI. 
A közvetlen védelemben biztosan játszott 
Mandl és Vogl II. Utóbbinak egy hi»

Futót lak
20 :66,

Megyeri versenyek
Ma. véget ér a magyar versenyazezon 

Megyerau. Búcsúzóul a legenyhébb őszi 
nap fogadta a népszerű pályán a halai- 
más arányokban kiözőnlő ember töm eget, 
amelyet ugyancsak a búcsú örömére, 
egy-két meglepetéstől eltekintve, reális 
eredményekben is gyönyörködhetett. A 
részletes eredmény ez:

I. Futam, T. Omnichcn (6) (Biernácky).
2. Lángzó 13). 3. Pouvoir (4). Futottak 
még: Fékomadfa, Artúr, Irinín, Balsors. 
Tol.: *20:134, 20:36, 30. 34.

II. Futam. l.Mcjislo II. (25) (Papp L).
2. Bombiüus (1JÍ). 3. Tarzan (12). Futot
tak még: Marietta, Furfiing, SzárctMi, 
Anyukáin, Dölylös, Bobui. Nóta. Herku
les, Sly Baby. Tót.: 20: 386, 20 : 70, 30, 
38.’

III. Futunt. 1. Principal (3H) (Szakból.
2. Marczi (12). 3. Somló (1)4). ..........’’
még: Salinia, Luczika. Tót.;
20:42, 72.

IV. Futam. 1. Frankopan (pari) (Pet- 
roveczk.v). 2. Pintyöko (UjL 3. Szerelem 
(51. Futott még: Maruja. Tót.: 20 : 38.

V. Futam. 1. Gyannati (pari) .Csathó). 
2. Scnrpronia (12). 3. Tedd reá (12). hu
toltuk ntég: Spinette, llelia, Bojár. Tűt.: 
20:44, 20:38, 72.

VI. Futam. 1. Scstilia (6) (MarUuck). 
2. Bleck Girl II. (). 3. KabaUa (P/á).t Fu
tottak még: Rózsi H., Máivá > kin'dy, 
Camellc, Mátyásföld, Szattyán. Tol.: 
*20:190, *20:42, 34, 30.

Bécsben a Pclzmode-Prtist a nagy for
mában levő Icsvári-istúlló nyerte meg 
Bamschabl nevű lovával Altessc ős Zagrcb 
ellen.

Színház és fllmujdonsáéok
* A Vígszínház o hetét a szinháa szen

zációs újdonsága, a Naplemente domi
nálja. Kedden és szombaton a Hazatérést, 
csütörtökön este éa vasárnap délután a 
Falu rosszát adják. Szombat délután nép
szerű előadásul rendkívül mérsékelt hely
árakkal az Ördög kerül színre.

• Egy héttol előre viszik el a „Szín- 
ház“ előadásaira az összes jegyeket. A 
rendkhüli sikerű darabot a jövő héten; 
hétfőn, kedden, csütörtökön, pénteken és 
vasárnap játsszák a Magyar .Színházban. 
Szerdán és szombaton a nagy népszerű■ 
séffi Lakatos-daialiof, a „Fakírt" ismétlik 
meg. Jövő vasárnap délután » „Ruavirá- 
got* ‘adják 3 órai kezdettel mérsékelt 
belyárakkal

* A hollandi menyecske táblás házak 
előtt kerül szinro nip-nap után a Ki
rály-színházban. A nagysikerű KáJmún- 
opcreltet a jövő hét minden estéjén meg
ismétlik. Jövő vasárnap délután 3 órakor 
.mérsékelt hclvárakkal Július vitézt jáfsz- 
szák.

• Pícoaver vendégjátéka ea a Buda
pesti Szimfonikus Zenekar bemutatkozása 
különös jelentőséget kölcsönöz a Városi 
Színház következő heti műsorának, mc. 
lyen néffvszer szerepel •'< diadalmas Retch- 
stadtl herceg. Ma Bánk bán megv Kör
nyel Bélásal a címszerepben, kedden a 
Bohémélet van műsoron a vilaghir i ven
dégművésszel, Piccaver Alfréddel és 
Agulln Adlcr A dolinával, pénteken a Cre- 
monal hegedűs nemzeti gyász iplatt elma
radt felújítása kö'-etkezik a Hajaziókkal, 
Tosörnap dyh»<án p-dlg a Ttn^^rt 

1

mialt 
amc- 
Z.íííA- 
kon-

báia volt. hogy gáncs olása i
tizenegyes bünlclőrugást Ítélt a biró, 
Ivet n svédek góllá is órtékcsilottck, 
az egyik gólt védhctle volna, ha fix 
dicióban van.

A svédek n vereség ellenére Igen 
játékot produkáltak és különösen a 
sudík félidőben öt-liz percekig fölényben 
is voltak, d< a közvetlen védelem hibátla
nul'működött. A csapat összjátvka mellell 
kitűnt a fedezetkor jó játéka. A kapus 
Orth góljait nem védhette. Boa* hollandi 
híréi a mérkőzést kifogástalanul verette.

Igyób mérkőzések.
Zugló—Mafc 5:1 (1:0), VÁC—Törekvés 

3:2 (2:1). BAK BEAC 1:0 (0:0), postát— 
Kelenföld 2i0 (0:0).

A Magyar Lapterjesztők 8port Olubja 
ezúton értesíti Boxoló- és torna-tagjait, 
hogy hétfőtől kezdődőié# az Erdélyi-ut
cai tJcmateremben (Erdélyi-utcai iskola) 
minden hétfőn, szerdán, pénteken és 
szombaton hox- és torna-tréninget tar: 
tanait.

két gyermekszereplő aratja a 
tapsokat: a kis Schwéder 
a fiúcskát

ják. Vasárnap délelőtt 11 órakor farija 
első hangversenyét r Városi Színház iiicg- 
liövitelt zenekarából alakult Budapesti 
Szimfonikus Zenekar, mely Ábrányi Emil 
vezetésével hézagpótló szerepet tölt he 
zenei műveltségűnk terjesztésében. A mű
soron Beethoven 1IL Leonóra nyitánya. 
Mozart G-moll szimfóniája és Tschay- 
kovszky Ví. (Pathctíque) szimfóniája sze
repel.

• Menichelli — Szegény ifjú története 
— az Urániában 5, 7 és 9 órakor,

• A Góth müvészpár mellett.
mint .a legeurópaibb színházi kultúra hi
vatott (képviselői a Gyengédség sikerében 
főrészesek, 
legnagyobb 
Margit, aki 
a leánykát 
és bűbájos 
szinpadna. A Gyengédség majdnem 
den este színre kerül a 
kivéve csütrötőköt, amikor Rajnai, Kom
játhy Mária, Tóth Bőiké felléptével ’Á 
janii és jövő vasárnapot, amikor Mészá
ros Gizia, Kővári, Várnai felléptével. A 
kék egér szerepel a műsoron.

• 31 37-ik előadása lesz a Blaha 
Lujza-Szinházban e héten Dra.-cho— 
Ángyán—Zágon mulatságos operettjének, 
melynek előadásai a gyönyörű kis szín
háznak gyors népszerűséget szereztek. 
JöVő vasárnap délután a Tündérek cse
lédjét ismellik 3 órakor mérsékelt hely
árakkal.

• A gazdag leány rendkívüli sikere 
dominálja a Belvárosi Színház műsorát 
Szenes Béla uj sigjúlékának minden öt
letét, clmésségeit éppen úgy. mint érzel
mes jeleneteit nvillszini tapsokkal jutal
mazza a napokkal előre eladott házak kö? 
zönségc. A gazdag leány váltakozva szere
pel « műsoron n Negyvenéves asszonnyal, 
melyet Márkus Emma ragyogó művésze
tének hódolói tapsolnak.

akik

és Lázár Gida, aki tistabravuruk mú.-íéiórás láncolata a film, 
játssza, elragadó kedvességet egy pazarul érdekes és izgidmas történet 

tfv#rmAli rlnriil linmnlr o . f.,1«....'. — ___ ■ . • . . . . -gyermeki derűt hoznak r I 
min- 

Renaissanccban,

leiiCK nouoioi lapsuiuu*. - ---y-j..........
• Menichelli — Szegény ifjú története j

— az Urániában 5. 7 és 9 órakor.
• Az Andrássy-uti Színházban e héten 

is mindem csto szinro kerül a legutóbbi 
műsor. Egy fél órn alatt A: oroszlán, 
Palika játszik és a kitűnő magánszániok. 
Ugyanezt a műsort ismétlik meg a jövő 
vasárnap délután is 3'-j órakor mérsékelt 
heJvárak melleit.

• Suppé-operett a 
bán. Az a indát, 
együttese, zenekara, 
berendezése egyenesen hivatva van 
felvonásos operettek előadására arra kész 
tette a Fővárosi Orfeum igazgatóságát, 
hogv ebben a hónapban Suppé Leichte 
Kaoallerie cimü halhatatlanul szép ope
rettjét Jönnek a huszárok — címmel
— szinrehozzu. A bájos, finom és válto
zatos zcnéjil, régi operettben Antal Erzsi I 
gvönvfirű, iskolázott hangja és mihís’i 1 
játéka meglepően hal; Ferenczq Károlv 
ur. Öreg huAzrirÖrmosler szcrejiébn nnx.sak I 
jóízű humorát, hanem meleg tenorját iK , 
meslerien tudja érvényesíteni. Váradu j 
Lajos szép játéka által tűnik fel. inig I 
Gombóc: Vilma, Peré"ui Sári és Fekete . 
Etel kitűnő éneke és iátéka rendkívüli 
módon tetszik. Hunyadi ErrJI. Komik Mi
hály, Nagy J«iő, Víg Miklós és Alexy 
Ernő mint falusi kupaktanács brilliáns 
énck-egvüKcst képeznek, A nagyszerű

I nemzetközi varieté-műsort «z Igazgatóság. 
• a fennálló közlekedés nehézségek miatt,

I

Fővárosi Orfeum- 
hogy szinházÁnaJc 
valamint technikai 

«gy •

n íVTlliumr .*.'i'- nx-.1 v*.j iiv, rvf-—>• K' n iiuiK, t
<>/,úttal csak íJ-án tudta teljes ef-iz-’lx-n ha*‘l világhírű müve nv.amfa q»-
bomiitatpi. A Mulató® 1 •>, 3 í órakora

I egvensulv- és lélrnjátékn. <li. Anr/clo mti- 
M-hzi t < frapi’ámun szép Hő iMircrlliin'ni, 
i Jnrnyik-frióban szereplő kél bájos g'. . - 
mi-., iiyaklörő niutahanyai, valnmin.1 a 
i"‘l»bi attrakció szenzációssá teszj'k ai or- 
leuni novemberi műsorát.

* Premiére a Royal-Orfeumban. A vi
lághírű iuh'v nrfli<;»számok hónapja ic-z 
november a Rnval-í»; feumban. A Yukitos 
japán illuzionisták exolikus mutatványai, 
Miss Arizona eredeti énekes táncos 
s/kecese. mnelvhrn közreműködnek Maestro

| Kozsnvai. MLs Hilia és MiMer Hercul< s 
'•s :i Ilié bur Wollcrs világvárosi igénye
ket Kielégítő artista slágerek. De még igv 
is slágere a műsornak Sarkad) Aladár 

■ vendégjátéka, aki „A 28-as" cimü Bu» 
> Fekete—Zerkovitz-opcrrtfbcn egyik leg- 

lobb szerepét játssza é-s n..éHő partneru 
Vindor Gizi, meg Gallni Nándor. Nagy 
bajám volt Papp János magyar miliőben 

; előadott dalának, amelynek szövegét és 
. zeni je t Zcrkovilz Béla irta, A műsoron 

szc.iejM-Jock nivg Elekv Anny. Jón Brigli- 
lon és a két IvanofT (holf'uidj fáncjcle- 
neU. Jordán Ferik® cigánytánca s nz nr- 

, tistaszámok között Zass vidám kof ái 
(hat kedves, okos áilufi és Anni ami Lr- 
ban excentrikus akrobaták. Solti Hennin 

( két uj, gyors népszarüségr® számító 
kupléjának volt igen ungv sikere cs Sán
dor Stefi—Dcrsbffy László népszerű ducit- 
lének.

* Maiiíchellí -- Szegény ifjú történetJ 
az Urániában 5, 7 és 9 órakor,

i * A Kamarában ina uj műsor, mely
nek keretében az amerikai íilmprodukciő 

i egyik igazgyöngye, « ,li;n bűne, valamint 
Ilarry pici izgalmas kalandorlörléncte. a 
1 ejiiéUuili lovas II. része kerül bemutu- 
léisr.'i. Ebben a részben fokozódik a meg
lepő trükkök sorozata, n nagyszerű ren
dezés és Harrv Piol utolérhetetlen alakí
tása csodálatba ejtik a nézőt. — Eladá
sok fél 5, háromnegyed 7 és 9 órakor.

* Pánik a városban, az Eskü-téri Holi- 
kon uj szenzációja. Az n monumentális 
kalandurfilm, amelyet ..Parik a sáros
ban" cimen a jövő bélen az Eskü-téri 
Helikon mulat be, méltán viseli a ..fclül- 
mul1iatnHan‘* jelzői. Ezt még Amerika 
sem produkálta eddig. Vérigerjesztő «r*

ai Urániában 5, 7 és 9 órakor.

folyamán. A Helikont mulatja be azonkí
vül először a Kirúlypuccs történelmi je
lentőségű fiini fölvételeit. Még egy ka
cagható vígjáték egészíti ki a műsort, 
amely naponként 5, 7, cs 9 órakor kez
dődik.

• Mágnás-szereplő a filmen. 'A.- eqtj 
asszony, aki ölt cimü nagyszerű filmnek, 
-amely a Renaissnnce-mozgó szombati új
donsága, Lucy DoraliiM és Alfons 
land melleit van még egy igen 
szereplője: Ilarry de León. Ez 
azonban csak álnév, a mely az 
arisztokrácia egyik legelőkelőbb és 
ősibb grófi nevét takarja. Az elegáns 
érdekes bécsi grófnak ez az első film- 
szereplése Budapesten.

♦ Menichelli — Szegény ifjú történeti) 
— «z Urániában 5. 7 cs 0 órakor.

* A sátán fiai első rő:-m a legnagj obtí 
eseménye volt az elmúlt hétnek. A szen
zációs kalandorregény folytatását Küzde. 
lem az őserdőben címmel a jövő héten 
hozza a Fővárosi Nagymozgó . Az őser
dők mélyén lejátszódó, meglepő és ér-

, ................. < ós attrakciók messze
j fölülmúlják az első rész csodálatos jele-

érv
érdekes 
a név 
osztrák 

leg- 
tfs

neleit is. William Duncan és Editül Juho
son, a Big-Bifl Ilarry hősei, « második 
részben is egészen különleges alakításukat 
nyújtanak.

• Mozgókép Otthoni A Corvin-filmgyár 
nagyszabású remek müvét n „Farsangi 
ináinur,,-t fxmkcffy Icu, Marton Erzsi, 
Pclrovich Sz., Dénes Oszkár, Zátony Kál
mán főszereplésével, iíj. dr. Radó Antal 
remek secnáriuma alapján nagyszerű sty- 
fusban rendezte Garas Márton, valamint 
u ..3 f< j" cimü izgalma* érdckfesiitő Joe 
Deehs detekthkulandot telt házak nézték 
végig. (5, 7, 9.)

• Az Uránia uj Mcniohelli-filmje: 
/.!/»/ szegény ifjú története. \ híres FeuiL 
let Oclavc-rcgény film változata ismét 
olyan műsort nyújt az Iránta közönségé
nek, amely a legkényesebb igényeket is 
kielégíti. Lebliincsclöon érdekes történet, 
magas művészi előadásban, élén a gvö- 
nvörüstges filmdiva, P. MenichelU, káp- 
r ázató.s szép játékával, mindez kétségtele
nül meghozza a nagy sikert Az l rónia e 
pompás filmje teljes két órás előadások* 
bán 5, 7 és 9 ómkor kertit bemutatásra.

• Az Olympia mai uj műsora: Nobody 
húrom szenzációs filmben: ,,Egy niilUArd 
hamispénz'*, „Madame Lanoir**, „Nobody 
múltja" és PygmaHon egy ujságúmTeúpy 
szerelmi története őt felvonásban. Bern-
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(Anata.) Sándor király ma < 
tett® az esküt rt alkotmányra. 
Jdrály pasiéi miniszterelnök 
a Drinzclf'Mii’-cn megjeleni, 
jcnaiéssel fogadták.

Eblsen a pillanatban — igy j 
kfl xaövege — - --
ság trónjára lép és átveszi a 
Iáimat, megcsküszik az Isién 
hogy megvédi a nemzet egység 
függetlenségét és területi 
'‘itctleniöl fenfartja az alkotmányt, 
dlg at clkolmftny és a törvények 
lein belül fog uralkodni és 
«’a minden 
vát fogja szem előött tartani.

Midőn nz eskü szavai elhangzottak, is
inél frenolil.ua lelkesedéssel üdvözölték a 
királyt, aki betegsége óta ma először je
lent meg a nyilvánosság előtt. Az eskü- 
tétetaffl a diplomáciai testület is jelen 
volt. (MTI.)

szól nz es- 
nndőn ax S. II. S. király, 

királyi ka
szinó elöli, 

{ét, az állam 
épségét és 

' ' Min
kére* 

fog uralkodni és mindig 
körülmények közi a nép ja-

Újjászervezik a nemzetközi 
munkaügyi hivatalt

Genf, november 6.
.4 nemzaíközi munkaügyi értekezlet 

bizottságot küldött ki azzal fi feladat- 
tol, hogy a nemzetközi munkaügyi hi
vatal igazgat ótanácsának újjászervezé
sét előkészítse. (MTI.)

KitaazMSás
Vasárnapi magánforgalom

A?. éiTékíő/i'dvi magánforgalom a 
szombati óriási élénkség és elég te
kintélyes árhullámzások után nyugodt 
lahb mmellien határozottan szilárd 
maradit. Számos részvényt kerestek és 
magasabb uénzkurzusokat lehetett hal
lani, de kötés aránylag kevés történt. 
Kerestek Magyar hitelt, l’höbust, Lán
got, Nusicit, Közútit. Kötöttek: Állal, 
kőszenet 12.300, Salgót 7500, Rimát 
2350—60, Lichtig 1015—25, Országos 
fa 1000—-1610, Slavónia 2300—2350, 
l.iiifák 556—65. Bí’ocsinil 7750. Egye
sült fát 750—80, Ohinoint 2550—65. 
Déli vasút 1750—75. Valuták szilárdak 
és fatartók. Dollár 1005—10, szokol 
972—77, márka 450 -60, lei 540—50. 
dináir 1100—1130, lengyel márka 
43—40.50. osztrák I71/i—IS‘,4 és bécsi 
kifizetés 1714—volt.

Uj részvény a tőzsdén. A tőzsietanács 
mint i*méretes elhatározta a Four- 

nteigyar részvényeinek tőzsdei jegyzését. 
A főúridéi-,:vár és Kcniényfülcrmcíő rt. 
Budapest, mely a Pesti Magyar Kereske- I 
dcbmi Bank érdekköréhez tartozik, im
már egyesítene magáiban a Magyar Four.

gyúr rI . Kcmény fatermdő rl
összes üzemei’. A Pesti Magyar Kereske
delmi Bank a részvényeknek egy részéi 
a majoritás megtartásával eladta a cső 
portnak, mely a Nemzeti Takarékpénztár 
és Bank rl.-ból, a Staz (ívnia és Hugó. 
Keszthelyi is Társai és Politzcr, Jlosen- 
berg és Társa bank régek bői áll. A részvé* 
nyékét a Polilzer és Rothbcrg cég vezette 
be n tőzsdére. A részvények iránt állandó 
érdeklődés mutatkozik, árfolyama a va
sárnapi magén forgalomban 2100 pénz 
volt.

Az Atlantién közgyűlése. Az Atlantién 
I öngerlmjóz.í i hl. Polnov .lenő elnök
lete aluli tarlód rendkívüli közgyűlése 
egyhangúlag cíogadta nz igazgatóság 
összes elolerjcs.’iéseil és kimondta az 
alaptőkének 100 millió koronára való föl
emelésit. A/, egyelőre kibocsátandó 131 
ezer 500 uj részvényre az elővételi jog 
5:8 arányban i <-s/\cnyenkénl 5(10 korona ! 
lefizetése ellenében november 7—15-ike 
között gyakorolható.

A Dr. Just-féle Izzólámpa és Villa
mossági Gyár Rt. korábban elhatározott 
lói,. m< < i k ir i >dik fel i 1 mil
lió K-vid most hajija végre. Az előséleli 
jog 5:1 arányban részvényenkint 200 K 
lefizető- s 1 hóember l.á-ig gyakorol
ható n Sírás er < s Társa bankháznál 
(Nádor-u. 11 .

A Pesti Tőzsde uj számában őrcróf 
Pallóvái :.í ( 'égv. Hámori Biró l'al,
•Schmi á ; .. . Teleszky János, d.. I 
l’úcz Jc; • íii.ii, cikkel.

Rejtélyes gyilkosság 
a Hamburg-ssállodában

Egy női hulla kél napig vo>t az ágy alatt — Az áldozat 
személyazonosságát nem Eehet íanl — Az iz-
gatotott éjszakai sétáló — Aki egy éjszakét ryugedtan 
aludt a hullával — Mesjyan derűi tti 3 tepiezet! visszony 

egy gyili'.ossá^ alkalmából
— A Hétfői Napló tudósilóiától

A Csengerv utcában, a 25. szám 
alatt van a llamburg-szídlő. A szállót 
az októberi forradalom után tiszti la
kásoknak rekvirállák, majd a diktatúra 

Ibukása után a lakáshivatal meneküHe- 
I kel helyezett e! benne. Három szoba 
azonban olyan nedves és dohos, hogy 
a kerületi tiszti orvos Jakhatallannnak 
minősítette és igy ezt a hármat, a 6, 16 
és 2O-as földszinti szobákat „átutazó" 
vendégek részére, szokták kiadni, mer! 
állandóan ott lakni lehetetlen. A Ham-, 
bnrg garni szálló volt, a környék I 
könnyüvérü hölgyei ilt bonyolították 
le alkalmi szívügyeiket

Borzalmas lelet
A bcjáratlal szemben az udvarról 

nyílik az ablaktalan 20-as számú szoba, 
a melléklépcső mellett balra, fíeh Ma
riska, 
9 óra 
amint 
nyúlt, 
zött. Lehajolt, 
egy mezítelen embert látott 
Megrettenve kirohant

— Segítség! Scgilsé
Csiszár Mihály háziszolga futott oda, 

azzal együtt aztán visszament a taka
rítónő a szobába. A zajra figyelmes 
lett Fehér Géza gondnok is, aki be
záratta gyorsan a kaput, abban a hit
ben, hogy besurranó tolvajt foglak és 

bottal fel fegyverezve 
szobához. Elhúzták

a szálló takarítónője ma reggel 
tájban takarítani ment oda és 
seprőjével a baloldali ágy alá 

valami kemény tárgyba iitkö- 
az ágy alá nézett és oll 

elbújva. 
szobából. 
Tol vaj 1

maga is egy. 
sietett a 20-as 
ágyat és

falhoz szorulva,

az

egészen a 
ingben levő fiatal nő hullá

ját találták az ágy alatt.
nő 20—22 éves beírna, csinos, kö-

I

a holttest legalább két nap 
óla fekszik az ágy alatt,

l''sle már tele van hullafoltokkal 
egészen megmerevedett. ................__
miatt most már nem lehet konstatálni, 
hogy a szerencsétlen nőt megfő jól ták-c.

Az a mód és helyzet azonban, 
ahogyan az ágy alatt feküdt 
a hulla, azt mutatja, hogy a 
nő mégis gyilkosság áldozata. 
Bizonyos, hogy a lettes a 
gyilkosság elkövetése után az. 
ágy alatt 
tát, bent 
sarkában, 

el
bizottság

és
A hullafoltok

helyczte el áldoza- 
egészen a szoba 
úgy hogy egészen 
veit rejtve.

kihallgatta a jelenlevő 
t és

A
Fehér Gézát, a szálló gondnokát 
fíábay fíéla éjjeli portást.

A 20-as szoba titka
A szálló bejelentő könyvéből meg

állapították, hogy kik vettek igénybe a 
szobát az elmúlt két éjjel. A rendőr
orvos ugyanis, aki tüzetesebben vizs
gálta meg a hullát megállapította, 
liogy^ két napja halolt. Péntekről 

áról a követ-

a
napja

tejemül, mert a kérdéses ruihát nem 
lálták. Jerna anyjta awmban elm™ 
dalia, hogy fia nem él feddl^ 
életet, és hogy egy asszonnyal u/..n

_ <^Hvfőn<W^ 

eláruljkérdéseire Jerna nem akarta 
az asszony nevét, 
kapacitálásra leheléit 
barátnője nevét és 
ugyanis azért volt szűk 
közy főnö-klhelyetles azt g;. 

ma megfojtotta szeretiF*t.* Ade 
azonban meggyőződlek ’ róla 

hogy az asszony él. '

Jerna állandóan hangoztatta, 
hogy ő a szállóban soha sem 
volt és sikerült is alibit iga
zolnia. Tanuk vannak rá, 
hagy a kérdéses éjszakát ott
hon teltölte. így tehát va
laki Jerna nevét és címét 
csak felhasználta a kérdéses 

éjjelen
cs- saját neve helyet! Jerna 
a bejelentő lapra.

Az eltűnt
Délelőtt 11 óra Iáiban

ó's csak hosszas
íwWe kivenni 
lakását. Erre

mert Sfu. 
ÍTyanitot(a,

kasz.lrnö
jeltnlkezell 

egv asszony Felár gondoknál és elinon- 
albérletben lakó 
uiö bőröm naip» 
!-c a gondnok 
és citnél, lilla-

dől la, hogv a nála t 
Szabados Laiosmé feliről 
pal ezelőtt* el!üut. M:, 
megkérdezte a nevét 
kozva eltávozott.

— Hátha nem ő .. . ___ _
maid veszekedni fog velem.

A hulla személyazonosságát mcg.il- 
lapilmi ma még ncin lehelt'lf. A gyil- 
kosság módja is kideritetlen, meri a 
hullafoltok miatt nem lehel konstas 
lálui. hoiv vannak-e kiilsérchni nyc» 
niok. Erre vonatkozólag a hoancolás 
fos világosságot deríteni. A főkapitány, 
súg fellhívja azokat, akik az ügyről 
valamit tudnak, vagv a hulla személv. 
leírásával egyező nő hozzátartozójuk 
eltűnt, jelentkezzenek lladocsatl Jeni) 
d-r. rendőrkapitánynál a Zrinyiarlcal 
főkapitányságon. Az áldozat a Szvetc- 
nay-utcai hullanézőhc-n van.

B. A.

Aláírták a let^ebcseB 
SZ8FZ®Sllá$í

Prága, nov. fi.
A lengyj-cseh tárgyalásokat ma foly- 

tallak. Skirmunt lengyel külügyminiszter 
ina ebédet adott, amelyen a lengyel kül- 
döllségen kívül a diplomáciai testület tag
jai, több ininis7icr, a képviselőház elnöke 
cs mások veitek részt. Ebéd után a leiu 
gyei küliigyminiszíer i’s dr. Benes közi 
largyalások voltak, melyek folyamán va
lamennyi kérdésben létrejön a megegye- 
fi.'?.. 11 longívtl miniszter megjelent a
küriigyniiniszl; riumban. ahol a lengyel- 
cseh szerződést aláírták. (MTI.)

az, és akkor

szombatea virradó éjszak____
kező bejegyzés van a vendégkönyvben:

Jerna Ernő és neje Újpestről.

Szombatról vasárnapra K. J. né, egy 
fiatal 18 esztendős asszony van beje
lentve, aki Örményi Béla Király
utcai verrdégdőssel jött a szállóba. A 
detektivek azonnal elmentek t'rnié- 
nyiért, akinek minden huziódozúsa el
lenére meg keltett mondania, hogy ki 
az az asszony, aki nz éjjel ott volt és 
hol lelkik, A detektívek a fiatal asz- 
szonyt is előállították, aki rosszul lett 
az ijedtségtől, mikor megtudta, hogy 
egy hullával töltötte az éjszakát. Ki
hallgatása után mindkettőjüket szaba
don engedélk. liéh Mariskái, a szálló 
lakaritónőjél hallgnlfu ki ezulán fítr- 
(I^crsaiJ (lr- rendőrkapiti'vny. A taka
rítónő szombaton csaik éppen a sző
nyeget seperte le, az úgy alatt nem

.4
zéplermetü, bal arcán kis daganat van. 
Görcsösen összehuzódva feküdt jobb, 
oldalán, feje al(,tt fekete plüss kalapja, 
abba belegyürve nyitott batiszt nad- i 
rágja. A hulla félig fekete paletőval 
volt leiakarna.

Fehér gondnok azt hiile, hogy 
nő él, csak rosszul van és telefonált 
mentőikért. Rövidesen megérkezett 
mentőautó, és az orvos konstatálta. . , ,,___oj
hogy a nö halott, halála nehány órával tisztogatott, és igy nem tudhatja, hogy

a 
a 
a

előbb következhetett be. A lakók össae- '
futottak és nagy csődület nézte a szó- • w _ _______ ______
rencsétleji véget ért fiatal nőt. Azonnal gatták Horváth Zsigimondnét a Futura 
értesítették n rendőirséget. A szom szó- -» •
dós A H. kerületi kapitányságról (lás- 
pár dr. fogalmazó, a fő-kapitányságról
Padorsay Jenő dr. kapitány, Sárközy éjszakai vendégről, aki Jerna Ernő és 
Sándor detoktivfőnökhclycttes, Mayer neje néven vett szobái egy növel. El- 
János főfelügyelő, majd a rendőrség ......-’--•••• - •- -
autóján Vásárhelyi Béla dr. túiblahiró, 
mini soros vizsgálóbíró is megérke
zett.

oll volt-e már a hulla szombaton is. 
A detektívek még a szállóiban kiball-

li.szlviselónőjéi, aki a 19-cs számú szo- 
báJjítn lakik, llorvúthné és fíábay por
tás jó süniéiyleirást adtak a péntek

mond’otfák. hogy jcluíni,. és rang/o- 
l.vsdtnélkiili kiHoiiaruhát viselt mint 
u leszerelt katonák, civil kalapot’és rö
vid zekét. A nő a folyosón állva vúrt 
a férfire, öl tehát nem lOWiattúlí, csak 
futólag. Kőzépieranelii, fekete nőnek 
momlják.

Serlei Lajosné, a 21-es szoba la
kója elmondotta, hogy péntek éjjel 
•■9!l férfi 10 és 12 úrn között 
kijött a 20-as szobából, rendkí
vül izgatottan járt fel-alá. majd is
mét bement és kijött, végül is egye
dül távozott.

Hog'yan törlcnlictctt a gyilkossúg?

A kiszállón bizottság megállapította, 
hogy ez a 20. számú földszintes szo-ba 
jobb és bal .‘•árkában egy-egy rendes 
szállodai úgy áll, a Jxíilolduli ágy alatt 
léiig tevclközü'.ten jobboldalra fektetve 
nyugszik egy hulla, a fal felé fór 
dúlva. A másik úgy előtt hever egy 
pár női félcipő és a széken egy fekete 
női paletó és egy kötött blúz. Elhúzták 
egészen a baloldali ágyat és a megje
lent rendőr orvos tüzetesen megvizs
gálta a holttestei. Szoknya nem volt 
rajta, hanem összes ruházata egy fe
kete blúz, fekete harisnya és ing volt.! 
A lobbi ruházata a másik agyon he- ' hatatosan tagadta, hu,jy a szállóban 
vert. A holttest melleit feküdt egv kis te/f volna, és Ilorválhné, valamint Pá- 
pénztárca, amelyben 15 korona kes2-' bay portás szintén nem ismerték fel 

volt- A női nvnlzón I......... .. .. •-..1.-1 ■ . r» . . . '

Az ál Jerna
A delek;ivek azonnal kimentek autó

val Újpestre, hogy Jernát felkeressék. 
Meg is talállak a mechanikust és be
vitték a Haunlhurg-szállóba, Jerna áll- 

, hogy a szállóban
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pénztárca,
pénz volt. A női boltost nyakán egy 
arany nyaklánc. A holttest 25 év kö
rüli középtermetű, sovány, fekete- 
hajú és szemű nő teteme. A rendőr- 
orvos megállapítása szerint

benne, a pénteki vendéget. A detektívek 
luizk'iilnlúst tnrlollak, de kalonaruluit 
vagy Mikét nem InMltaJi Jerna lakásén. 
Jerna anyja Cinkotún 'lakik, ide is 
^mentek u nyomozók, de wdmény-
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