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A háborús kormányok rendelték ■
el annakidején a kávéházak és szó- i
íakozóhelyek hajnalig való forgal- I
mának korlátozását, azza-l a rneg.ndokolással, hogy a súlyos időkre I
való tekintettel hazafias szempont- :
egyedi
ból nem illó az, hogy az itthonmara- ,
dottak hajnalig szórakozzanak, meg 1 gyilkosságot
Tárgyi bizonyítékok
előre megfontolt
azért is, mert a háborús gazdálko
—
a táplálkozás érdekli gyilkost
dás szükségessé tette e nagyobb ta
karékosságot .................. ,
a
—
uj életet
A záróra korlátozásának eltörlése,
kezdhet
illetve a régi rend visszaállítása
már Hót éve foglalkoztatja a fő
várost és a kormányt, amelyek
azonban mindezideig még nem lát
7lz ügyész és
nyilatkozik
ták elérkezettnek az időt a teljesen
bzabad és korlátlan idejű kávéházi
Hétfői
és vendéglői forgalomnak.
Mint értesülünk, újabban
Sopron, október 19.
el családja több tagjának sorsát. napon hogyan viselkedett a fogház
Mostani viselkedése minden kételyt cellájában.
,
Rakovszky Iván belügyminisz
Sopron ma délelőtt izgatott han 1 kizáróan
azt bizonyítja, hogy
Feleségével való bucsutalálkozása
ter a főváros előterjesztésére
gulatban várja a Fróreich-ügy
felrázta
kissé.
Zokogott,
reszketett,
olykép döntött, hogy a kávéhá
újabb fejleményeit. Az orvosszakér j Fróreich Ernő előre megfontolt
tudott a szemébe nézni. Az el
zak nyitvatartási korlátozását
tők véleménye ugyanis — amelyet szándékkal ölte meg Egyedi Ar nem
maradt
buosucsók
látszólag
megin
1925 január elsejétől kezdődően Takács járásbiró tegnap délben sze
túrt.
dította, fájt neki. Délután, ami kot
függeszti fel,
melyeden hozott
nozou át
at Csornáról
osornaroi a rop
mélyeden
sop1
róni ügyészséghez —
—- 1megdönti Fro1 Ezek a tanúvallomások y.oltak < ismét a cellában elmélkedhetett sor
”
úgyhogy az idei szilveszteri éjsza- i roni
felett — már cseppet sem törődött
beismerő vallomásának min- azok, amiért az ügyészség Wipl inger sa
kával nyílik meg ismét a majdnem reich
den
részletét.
Fróreich
Ernő
dr.
fédr. vlztfgalóbirón"1' azt az vele. Fel és alá sétált a soproni fog
egy teljes évtizedig korlátozott ká hát nemcsak akkor komédiázott, mi- Róbert
ház
legújabb cellájában, mosolygós
indítványt tette, hogy
véházi forgalom.
arccal lépett az ablakhoz, többször,
dón az Egyedi-kastélyban az első ,
érdeklődött
a fogházőmél, hogy mi
az
egyedi
gyilkost
a
B.
T.
K.
helyszíni szemle alkalmából azt
próbálta bizonyítani, hogy Egyedi 278. paragrafusa alapján he kor kaphatja meg azokat a kottákat
és
könyveket,
amiket feleségétől
lyezze
letartóztatásba.
Artúr önkezével vetett véget életé
kért.
nek, hanem akkor is, amikor, beval Az ügyészségnek azonban
—
A
jó
könyv
a legnagyszerűbb'
lotta szörnyű tettét.
Fróreich Ernő hazudott Hazudott tegnap még hiányoztak a tárgyi dolog a világon — magyarázta őré
nek. — Sokat szeretnék tanulni a
bizonyítékai,
Hitfőn érkeznek a delegátusok még akkor; is, amikor lelkiismeretfogházban.
,
Wodlaner Rezső vezeti a tanács furdalásai, az elébe tárt döntő bizo erre vonatkozóan és cmint Sándor
nyítékok
súlya
alatt
megtört
idegei
Most végre hogy Időin van, hogy
kozásokat
Béla
dr.
a
soproni
királyi
ügyész

felmondták a szolgálatot, nem tudta '
alaposan klképezezm magam
Wawrccska Hugó, budapesti cseh többé eltitkolni borzalmas titkát ség elnöke nekem tegnap délután azokban a kérdésekben, amelyek
követ az elmúlt napokban felkereste Megtörtén, borzalmas kétségbecsé mondotta,azért tette ezt a vizsgálati \ kel eddig nem voltam teljesen
Wálkó Lajos kereskedelmi minisz ben is meg tudott őrizni higgadt indítványt a vizsgálóbírónak, hogy
tisztában.
tert, akivel a most meginduló ma okoskodásából valamit, egész cse-t aa gyurcos
gyilkos uuuun
abban uz
az wsvvuvn,
esetben, ha be- a
.
•
i l •
a
i
Szeretem a regényeket is. A regény
gyar—cseh kereskedelmi tárgyalá kélységet Tudta, hogy ez a csekély bizonyosodik,
__ ”, hogy.. előre megfontolt
.
J'..,
..a.aa — majdnem olyan fontos szerepet jatsok kereteit beszélte meg. A cseh de ség éppen elég ahhoz, hogy meg szándékkal gyilkolta meg apósát, ne
legátusok megérkezését hétfőre vár mentse tettének konzekvenciáitól, az húzhassa bünperének főtárgyalóiét izik az életemben, mint a Nagyvlják, a tárgyalások pedig október hó akasztófától.
fclfolyamodá sokkal. Minich Károly
'r
20-án, kedden kezdődnek meg. A Froraicfi vlörg megfontoltan ( és Kenyeres Baíára orvosprofesszo- tlMőnySrü dolgokat fogok még al..
. rtOlnV.
kötni.
1
tárgyalásokat Wodianer Rezső báró
rok
szakvéleménye
azonban
gyilkolta meg apósát
Az őr osudálkozva nézett rá. Egy
rendkívüli követ és meghatalma
| kétségtelen tárgyi bizonyítéko szerű, paraszti esze nem tuc^ta fel
zott miniszter fogja vezetni. A tár Amikor látta, hogy
gyalások célja: a kereskedelmi kap minden elveszett összezavarodik i kat szolgáltattak arra vonatko fogni, hogy valaki, aki a legsúlyo
csolatok teljes felvételének megbe- Possert csendőrszázados és Kun zóan, hogy Frorelch Ernő előre sabb bűnténnyel van vádolva, aki
swso és kereskedelmi szerződés László dr. higgadt kérdéseitől és megfontolt szándékkal követte nem számíthat arra, hogy valaha te
el a gyilkosságot.
viszzakerül az életbo és ismét élni
etesitése. Hír szerint Walkó Lajos amikor bevallottó, hogy ó gyilkolt©
fogja aat az életet, amelyet szárma
kereskedelmi miniszter, te résztvesz meg apósát
Gyönyörű dolgokat fogok
zásánál,
társadalmi állásánál fogva
o tanácskozásokon.
mig alkotni
hangsúlyozottan emelte ki beis
élt, — an i gondol, hogy miképpen
merő vallomásában, hogy a gyil
Fróreich Ernő ugylátszik számí fogja gyümölcsöztetni azt az időt,
kosságot erős felindulásában kö tott exre. Ezt mutatja, hogy a mai amelyet most a fogházban tölt.
vette el.
Amikor belépett Egyedi Artúr
Örült-e
azt gondolta, hogy
nyelőre nem adja ki hálószobájába,
sikerülni fog kibekitenie az öreg A közeli percben ismét olyan kér meg, hanem Kun László ügyészt te,
Urat megváltoztatnia a regi elhatá désekkel fordult az őrhöz, mely a akinek naponta kétezer referálja el
Románia
rozását Ezt a vallomását rengeteg i legmélyebb megdöbbenést váltatta Udvarhelyi fogházigazgotó, hogy
miként viselkedik Frorelch Ernő o
•
Bantdraai felett október »7-én ítél- érvvel támasztotta olá. A sók érv ki belőle,
ellen
azonban egyetlen hatalmas — Mit gondol,meleg lesz még a 48-as számú ioellában.
késik a törvényszék
érv szólt:
hús, amikor behozzák a vacsorá Az ügyészt a mai délelőtt nem
KopinUs Jenőt, aki, mint ismeretes, a
miért éppen éjszakának Jddén mat!
la foglalkoztatta más csak Froundőrség 140 miliőjét elsikkasztotta s
Majd később:
akarta Frorelch Ernő kibékíteni
reish Ernőnek ez a különös vi
*
elmAnktilt, Bukuroetben tartóz
I
—
■
Remélem,
uborkát
is
hoznak
a
selkedése.
az
apósát?
tuk lo H a magyar biróság szabályos
hús
mellé.
Wkercséa alapján, Kopinits Jenő klMiért nem ért rá erre másnap ll'S.m.u • ...
..,
lábon
Fróreich Ernő beteges idegzetű
'latását kórto a román hatóságoktól.
______
délelőtt, vagy délutáni Meg abban . Mintha otthon ülne a ^ajaban „saládból 8íármnzik. ö m<wi {s
VS
MM1 a régebben jelét adta annak hóm
A, bukaresti román törvényszéktől az esetben Is, ha sürgős adossaga- 88
wibcn mojött az értesítés, hogy Kopl- nak kifizetése miatt halaszthatlan nekünk, akik benne élünk az élet a Mm kerüli g{ csaUd]a több t já_
« oo^it. Mostani viselkedése
18 egyelőro még nem szolgáltatható volt számára ez o kibékülesi kísér °wanój;y,0An/)r !SSRntaBzb
S’Í5L8SH1 ÁL L,
minden, kétaéget kizáróan art bízó
’ "" raert előbb egy másik bttnpörben et, még okkor te ráért volna más
mosolygott. Az őr azt hitte,
hoirv
uí°??ak folett« Ítélkezni.
nap délelőtt
. ,
,,
... nhat
i
untáraal ügyében, a bolsmerésbon
Egyébként még néhány tény szólt hogy valami tréfát spekulált ki.
Frorelch Ernő megmvarodott ■
Frorelch
Ernőnek
er
a
viselkedése
vádlottak főtárgyalását október hó amellett, hogy ő maga is régebben
kezdődő őrület lett úrrá rajta
okvetlen megtartják.
jelét adta annak, hogy nem kerüli í nemcsak a fogházőröket döbbentette

Komédiázott, amikor az
—
szándékra Legjobban
Tanulni akar fogságban

a

kastélyban eljátszotta a
az
a
—
Bízik abba, hogy még

vizsgálóbíró
Naplónak

Kedden Kezdődnek
o mosyar-cseh tdrgyölások

Kopinits Jenőt

vagy szimuláns?

hétfői napló

£
De lehetséges az is, hogy broreich Ernő csak stimulálja •
kezdődő őrültet?
Ma délben alkalmam volt beszélni

Kun László dr. ügyésszel, akit meg

kérdeztem. hogy mi a véleménye
Froreich Ernő különös viselkedé
séről.
Frtfretch Ernő viselkedése en
gem is megdöbbent. Mindozideig
még nem vagyok tisztában azzal,
hogy mit jelent ez. Lehetséges, hogy

Froreich Ernőt az utóbbi hét ese
ményei annyira megrázták, hogy
idegeit csak úgy tudja rendbehozni,
ha azon igyekszik, hogy ne gondol
jon borzalmas tettére. Nincs ki
zárva azonban az sem. hogy Frcrcich Ernő idegein úrrá lett család
jának régi betegsége.
Mindenesetre a törvény széki or
vosok gyakran vizsgálni forják
Froreich Ernőt, hogy kétségte
len bizonyossággal megállapít
sák, mit jelent Froreich Ernő
nek ez a viselkedése.

— Lehetséges, hogy Froreich Ernő
csak szimulálja az őrültséget} —

kérdeztem ezután. — Hiszen Fro
reich Ernő, aki jogi képzettségit és
minden bizonnyal
okos
ember,
amint azt beismerő vallomása is
bizonyltja, nagyon jól tudja azt,
hogy milyen más beszámítás alá
esik tette abban az esetben, ha mint
őrtilt követte el.

—- Nem tartom kizártnak eztju fel
tevést sem — válaszolta Kun László

hiszen
hogy

naevőn jól tudunk nZr,

ravaszul,
Froreich
mennyire
11fondorlatosán követte cl a
kosságot és milyen ravaszul próbálfa eltitkolni.

és az ügyészség eddig a percig még
uem küldte el nekem a kiigazított
aktákat. Az újabb kihallgatás ideje,
felett csak akkor tudok dönteni, ha
már áttanulmányoztam az Jiijabb
anyagot-.
a csafdrf nötagjal a
ffj/Uhostágrót 2
Froreich Ernő ügyében még nem
fejeződött be a nyomozás a mai na
pon sem. Csornán Possert. százados
ujahb tanúkihallgatásokat fogana
tosít a legközelebbi napokban annak
a megállapítására, hogy mi , igaz

Tisztázásra szorul még a köteles
eégmulasztó közigazgatási tisztviselők: dr. Molnár Elemér csornai
főszolgabíró, Kiss Béla egyedi közjegyző, dr. Geley és dr. Kokas sze
replése is.
Ma délben alkalmain vöt beszólni
a megyei tisztviselőkar egyik elő
kelő tagjával, aki azt mondotta-,

hogy a fegyelmi eljárásokat a
lehető legrövidebb időn belül le
fogja folytatni (lévai Wolff al«
ispán,

lAmikor a .......
-«.«rui szór
Pénz.büutotéarol
szóló
tel ki akarták kézbesíteni
-t
kézbeeitem, ukV<J0
.J a két
lJL_ hogy
hl küvetotó
vx..At.4_. • .H? ',J,ru|l
tr«LMoi^
*
vrt,’,
vben oltílm B'-8"P
bejt lovag í rej/.ia, rf(j8r p, „u"11
a csnnpéazée kipattanj Qtáo A
tolta állásából
elutazott Berlinbe, a török
titkárt Diela) bojt a bot^y
tében kormánya vl^zahlvla
a"^XíWR7‘"’ha^X“5
árverezni.

oki tegnap délután érkezett vissza

azokból a szállingózó -pletykákból. Sopronba és a hétfőig napon át
amelyek bzerint az Egyedi család , ffogja
Oírja venni a főjegyzőtől a nyomonőtagjai. ha nem is tudtak ogyiL
n7( eljárás vezetését.
kosságról a bűntényt megelőzően, — Aianuyibeu mulasztást követ-(
de
tek el a tisztviselők és az orvosok
a gyilkosság után jó] tudták,
hogy Froreich Ernő volt a gyil
kos.

dud.ppsl, hétfő, oM„hpr

— a megye a legrövidebb időn be
lül megtorolja a bűnöket és mu
lasztásokat.

BetMen
tárgyalásai esákyval
honvédelmi kérdésekről
Szombaton a fionvidelml tárca költségvetéséről
tárgyaltak — Milyen hatásköre lesz a katonai
ellenőrző bizottságnak

Hoderönk létszáma kisebb
a megengedettnél

P«rtl Hazai Eltó Takarj,
pénztár Egyesület mély68reB t4j.
dalommal jelenti, hogy elnöka Pll
vezérigazgatója

renc József-rend rxillagos közép,
keresztese, a Hazai Bank és az
Unión des Usines et Exploitatlons
ForeBtiercs de Nasie elnöke stb.
rövid szenvedés után f. hó 17-én
az Urban olszenderult.
Hosszú éveken át, mint az egye
sület tisztviselője, igazgatója, majd
vezérigazgatója és elnöke sohasem
lankadó buzgalommal, nagy felké
taüllaéggel és kiváló tudással min
den erejét az egyesület felvirágoz
tatásának szentelte és az utolsó vi
szontagnágos évtized alatt is min
den irányban kifejtett eredményes
tevékenységével bevéste nevét a
közélet és az egyesület nagyjai
közé.
A Pesti Hazai Első Takarék
pénztár Egyesület, az idők végéig
kegyelettel őrzi meg korán el
hunyt elnökének emlékét
A boldogult hült tetemei folyó
hó 20-án délután 2‘s órakor fog
nak az Egyesülőt, székházából (TVDeák Ferene-utca 5- szám) elba
cauztatni és onnan a kerepesl-uü
temetőben örök nyugalomra he
lyeztetni.
Budapest, 1924 október 18.

Azokcrn
Azokon a tárgyalásokon, amelyeamelye — A Népszövutseg döntése szerint
két Bethlen István gróf miniszter- a katonai ellenőrző bizottság nemje-j
elnök szombaton délelőtt Korányi lenhetik meg váratlanul és nem,
pénügy-miniszterrel, tartózkodhatik
hosszasabban Ma— Lehetséges, hogy őrültséget Frigyes báró
Alajos államtitkárral és gyarországon, ami pedig a legfonto-1
próbál szimulálni és ezáltal igyek Szabóky
Oszkár dr. miniszteri taná- sabb: itt tartózkodásának költségei
szik könnyíteni helyzetén. A két ki Jakabb
tűnő törvényszéki orvos ózonban I csossal a költségvetésről folytatott,, a népszövetség pénztárát terhelik.
bizonyosan meg fogja állapítani résztvett Csáky Károly honvédelmi1 — A katonai ellenőrző bizottság'
azt, hogy gzimuláljn-e az őrültsé miniszter is. Beavatott helyről szer jdeérkezésének időpontja még égé-:
get, Mert teljesen kizárt az. hogy zett értesülésünk szerint a költség- szon bizonytalan. Az azonban nem
egy őrültséget szimuláló ember ne vetés teljesen elkészült, sót a mi- vaióRZinfjf hogy még ez évbon idevégleg letárgya
-..
*
jönne. Előreláthatóan tavasszal tesz
essen ki egyszer szerevéből. Külö nisztertanács
olső katonai ellenőrzés,
nösen Froroichnel vehető ez bizo A honvédelmi tárca tobb tetelet il-.
letocn
azonban
nenca.sept
’
fc
merültek
nyosra, hiszen már volt alkalmam
fel és a részletkérdések letárgyalólátni azt, hoTV
sára újabb tárcaközi megbeszélés
Froreich Ernő hogyan ejti le
vált szükségessé^ Ez a m’.nisztériwnazt az álarcot, amelyet gondo
közi tanácskozás folyt le szombaton
san az arcára illesztett.
a
miniszterelnökségi
palotában
Bethlen látván grófnál. A tárgya
Froreich Ernő beteges idegzetti lást
■«
a hót folyamán, folytatják és
ember, aki semmi esetre sem tudja | valószínűen be is fejezik, úgyhogy i
magára erőszakolni hosszabb ideig ja. rákövetkező héten már elkezdőd-1
az őrültséget.
' hetik a költségvetés kinyomatása. I
jgi
vallomás is fsaanta Ezek a technikai munkálatok három ! A követsógl titkárok nem JeEentA Haxaf Bank Részvénytársaság
hetet veeznek igénybe és igy a ja | keitek a klháqásl tárgyaláson I
Ezután
aziránt
érdeklődtünk, vaslat csak november közepén ke
Igazgatósága 6b folűgyolőbizottsá
hogy tndja-e má
*Froreich Ernő, rülhet a nemzetgyűlés elé.
Másfél évvel ezelőtt leplezte le Biró
ga mély megilletődéssol jelenti,
hogy a nyomozó hatóságok tisztá
Bethlen miniszterelnök és Csáky Zsigmond detektivfelügyelő, hogy a tö
hogy nagyérdemű és szeretett olban vannak azzal, hogy beismerő Károly honvédelmi miniszter tár rök és perzsa konzulátusok egyes tiszt
vallomása nem felel meg a tények gygláaain a katona; ellenőrzés kér viselői hivatalos állásuk felhasználásá
nöke
nek
szőnyogcsempészést
dése is szóba került. Erre vonatko val nagyarányú
folytatnak.
zóan
Tndja-e már. hogy Mlnulch és
kitűnő forrásból
A rendőrség nyomozása megállapitot
Kenyeres orvosprofesszorok egy
ta, hogy először 38 darab perzsaszőnye
percig sem hitték el azt a komé- z igy infoi-málták munkatársunkat:
get
csempészlek be vámuiénteeen, úgy
diát, amit előttük az egyed!kas
— A katonai ellenőrzés kérdése a |1U
^,W.,O Wl
........... ......
tüntetve
fel azokat, hogy Luzsánszky
télyban szerdán délelőtt elját
népszövefség
szeptemberi
közgyülé
j
Zsigmond
--------------.
----.
—’
c
-----’báró
-~.í tulajdonát képezik és
L 3a
szott.
iá
in alapján
oloiarór, lrra,.>úl4
wí- ., VA«X
’m J.Í n.w. I m VXUXvíIr
sének Ik'n
határozata
korült vibáró most Bécsből IBudapestre
költöük,
lágsaerte
napirendre.
A
^Magyai'or
j
tubát
a
szőnyegek
ingósdlágsnerto
Magyaror
tehát
„átköltözést
ingósáTudja-e már, hogy a professzo
a főrendiház tagja, a Farent Jórok már első nerctől fogva tisztában fczág ellenőrzésére kiküldendő bi gok" és igy vámmentesek. A •wőir.-’cgek
zaef-rond csillagos középkeresztézottság hárotm tagból fog álla-jii: ! azután néhány nap múlva áruba kerül
vwltak azzal, hogy
»e,
a Pesti Hazai Első Takarék
Érán- . tek Budapcei
Budapesten.
1. a nagyhatalmak (Auglia, Fran’en.
pénztár Egyesület elnök-vezérigaz I
Froreich Ernő álmában foj
ciaprazág, Olaszország, vajzy JaPolonkay rcndőrfogalmazó vezette ebgatója, stb., stb.
totta meg apósát vagyis előre
2. » semtegeaek és 3. valaaneaz ügyben a nyomozást. Huszoní
megfontolt szándékkal követte
t.'
yik pzomszédállam delegátusából. nyoiö szőnyeget sikerült lefoglalni 6h
f. hó 17-ón váratlanul olhuujtcl a gyilkosságot
A katonai ellenőrző bizottság megér- ©rxket
erx-ket a vámhivatalnak adták
ráták át. Ki
NzőnyogcsempószóM főinA megboldogult mint
előtt értesíteni tartozik a derült, hogy a NzőnyogosempAwés
orvosok sgok véleményét kelése
magyar
Vahid, bej,
a gyár kormányt idejövetelének | tézője Mohamed VaMd
bej. a perzsa,
Ságunk tagja, majd alelnöko p1
niicdezidclg
tárták Froreich m
A bizottság megtekinti konxulátus egyik titkára volt,
nöke Bzólos látókörű, khnnu«-i<’
Ernő elé. — A vizsgálóbíró fogja ezt aidőpontjáról.
A
lk csempészésre
A mÁsod
második
csempészésre aa ke-----------keleti pályalenni. Froreich Ernőt üjbó ki fogja i költeégvetest, á haderőt, a rendszemélyiségének hatalmas k* l1, h I
..v- folyam
ípj”' udvaron
______ jöittek rá, amikor in a török
hallgatni é« az njahb kihallgatás őrséget, a csendőrséget és.
Bégéit, rendkívüli tudását, u*őrséget,
valamint
az
anyagra!.
”
...
’~“AK«ira- konzulátus pecsétes
pceaéteB ládáiban 84
<n darab
-cau
folyamán fogja Froreich Ernőnek
kát, sőt —' ha valamely őrből
tapasztalatait Israz lákraedéssd
:Bol í..
gyanú penjgas-jőnyeg érkezett nndapestre. Ezt
•’léjo tárni,
mertilhrtne föl — eziránt, is vi
a küldeményt DJrlal bej, a tőrök koitznodaadó «zereletl«l szőrien, '»>-•
hét
kutatásokat,
v.L_
.
hogy beismerő vallomása nem fe
ila-nol i jitua titkára ............................................
akarta átvenni, de termézoliinknek.
S’^JliirlÓBÍink kor“ ■
lel meg a valóságnak.
nincs-e lőszer elrejtve.
| Fü0tegOn nem adták ki neki, hanem lamelynek minden «zi« ®’"“
Kiin László d.r. királyi ügyész — A haderő nagyságát a trlaJiWWll foglalták és szintén a vámhivatalba
oRybeforrott », ö kezdőmé"?”8
után folkereatem Wiplinper Róbert békeszerződés, illetve a nagyköve- szállították.
erejével és MmdhatMlan mn"M>dr., a soproni törvényszék elismer tek tanácsának a szerződés egyes
A csempészés bűnügyi részét még mai
eigival, hervadhatatlan érdemekei
ten kitűnő vizsgálóbirájnt,
akit pontjait
intőéi «abX-MkaT? S
szerzett. A hé«. roesszkodto
megkérdeztünk, hogy mikor fogja
ják meg. Hadseregünk 85.000, a rendterheltként nem állíthatja elő, a vám
ismét- kihallgatni Froreich Ernőt.
mellyel életében nemes ekjenlzof
— Most, még nem tudom meg őrség 18.000, n esendőrség 12.000 és a ’ kihágást eljárás emiatt, szintén nem fekíiriilvettflk. folojthetetlen «»'
mondani önnek. Egyelőre még fo- folyam Őrség 2000 emberből állhat I jwüdhet be. ellenben » luxusadó dtlt-ilnknok, mindnyájunk UT"'i^kA £.,1 M n 1 koiáaa miatti kihágás! tárgyalást a naK?Jm£,n sincs róla, hogy mikor ke Ffrvílr
|Lgyik
szamot
sem
leptük
Mii,
sőt
a
pokb|ln
n
terb
eitek
távollétében
roepfnsrül Froreich Ernő ujahb kihallga,
",
- ,
n im-riu-K .uvvnrvvMm .u.
)3Í barátjának soha el nem ron16' ’
fcproru a sor. Teg
udŐtt ugyanis csenaorsóg ás a folyamőrség (ct- tolták ó« ütszc cn háro-niszázötw'n <niU- | Éj gyeletes amlékezésŰnkat biztonw*
a Froruich ügy aktait kiegébzátés száma messze alatta jnacaá a mejr
korona ]>óu7.büo<ie<éal vetettok ki aj1^
vágott visauduildtcm az ügyésznek i engodoffn^L-,.
—
Iktt követeégi titkárra.
|

Elárverezik

a beesempésxet perzsa
szőnyegeket

buzsáhl
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Budapest hétfő, október Z«.

Kértem

és kérni fotont
r^^Xn^nyh-ozáfa
dotta
-„ország kultuszmini szlibaU
csináljanak semm tere —■ hoK< . , Xem volna scuinenm "nnk ehhez a kijelentéshez,
mi “^Íílebelsberk Kunó srof akar
lia c^- a . plőtt hangoztatta volna,
Ifjueák előtt I
tiitakoznunk

“«

Vitás- és
nőének legfőbb őre ezeközoktatási g.
« magyar törvényket "
házában ejtse ki ajaK1>imőmckuben a magyar nép vátörvényhozói törvényeket
'futtok hozni az ország volgársá<ja számára.
nnnói hangosabb
UltSka"^Sl >mben,

5tye?l i-;sebb az az ügy

és

ann.^

ft fiiról ss Ugyeszi Emsiilst
visszautasította Kahovszky Iván belügyminiszter
támadását a Debrecenben tartott Közgyűlésén
Rendkívül elszomorító, bogy a kormány egyik tagja kritika tár8yává te»«e a szolnoki ítéletet — Az igazságugynumszt sr leiratáan kijelenti, hogy a szolnoki ítélettel csak az arra illetékes
felsőbb biróság fog foglalkozni

Egységes állásfoglalás Debrecenben a bíróságot ért
támadások el’en
Debrecen, október 19.

m. kereszt-mozgalom
van,
sodik
taláz a keresztény
egyetemeken, tata 1{-úsAgnak kc“■•ÍZ elvl^usálmt kell megvívnia
liberális, akár egy gahleaVr T^Pkális eszmeáramlottal szem,sta radikatt’ szüksége lehet igaza
éSséíten a kormány
K“! MvoUszó W-Zméghozzá
n-vertó is mellett, de egyóbSnt s^bilyszerű engedéllyel, két
Xtóf^ttTn^k a^Sopronímn

X la Okkor is még csak el sem
érte a számarány a megengedettet.
Emiatt a két zsidó halteató miatt
rendezett tüntető sztrájkot am
SK’kS z^óh2wó{miatt né
mtek el az előadások, tárultak be
a kapuk az egyetemeken
®irVatt

megelégedésre oldassák meg .
A minisztertanács
megoldotta n gordiusi csomót. A köt
áldó vallásé hallgatónak joga van
tanulni a soproni főiskolában, de azt
mégsem tudjuk megérteni, hogy znicsoda pedagógiai recept írja- ®
*~»
hogy a magyar kultuszmimszternek

kérlelnie kell az ifjúságot, hogy ta
nuljon. hogy ne csináljon botrányt,
hogy engedje meg, hogy teb±be^, az
országban a törvényeket betarthas
sák és respektálják olyan közintéz
mények, mint az egyetemek és fő
iskolák és hogy az egyetem autonó
miáját megvédhessék azok, akiknek
kötelessége erre felügyelni.
Ha valaki szeretettel csüng nem
létünk jövő reménységein, mi azok
vagyunk, de mert szeretjük azt a
magyar ifjúságot, akarjuk és köve
teljük. hogy az a magyar ifjúság
feladataihoz méltó komolysággal és
lelkiismeretességgel készüljön jövő
hivatására, de távol tartjuk és félt
ve őrizzük attól, hogy bármi is közelférkőzzék leikéhez, ami nemes elő
készületében megakadályozná, vagy
csak hátráltatná.
i(Mr.r pedig az, hogv a magyar if
júság a politika vizeire akar evezni
R abban vezető szerepet akar ját
szóul. nemcsak hivatása nem, de
egyenesen veszedelme.
A magyar kultúra legfőbb őrének
nedig tudnia kell, hogy a törvények
jne.gtartására nem kérni kell az ál
lampolgárokat. hanem kötelezni a
himtetés szankciójával.
Megvagyunk győződve, hogy a
Kultuszndniszter úr sem szereti joba magyar ifjúságot, mint mi.
díszen szürkülő hajszálaink idején
is legkedvesebb emlékeink éppen
egyetemi éveink, de ez a nagy sze
retet és rajongás ifjúságunk iránt
nőni gyengeségre, de erőre kell,
nogy késztessen az ifjúsággal szem
ben, melynek túlhajtásait nem istá4°,irányítani tartozunk.
, A kultuszminiszter úr azt is mon
dotta ppntnkent hogy a gorombaság
bem mindig erőt jelent. Elhisszük
neki. dc kérjük, higyin el ő is ne
künk. hogy ft kellő időben elmvhsz-

Tn ' SiinrsV-tsvnn
jch,

...............................
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a szolnoki Ítélettel kizárólag az
ország jelenlegi miniszterelnöke is
elismerte. Rendkívül elszomorító az
arra illetékes felsőbb biróság
fog perrendszerüen foglalkozni. .a sérelem, hogy a birói kart nem
akik
a nemzetgyűlés színe előtt vá
*
— Azoknak a támadása,
tartotta nagygyűlését a debreceni nem átallották a súlyos gondokkal dolták és rágalmazták meg, ha
kir. ítélőtábla dísztermében, amelyet küzdő, de kötelességét mindenkor nem
zsúfolásig megtöltött az ott megje becsülettel teljesítő magyar bírói
a kormány egyik tagja: Ra
lent, több mint 250 biró és ügyész. A ügyészi kar moesoktalan tisztasá
kovszky Iván belügyminiszter
nagygyűlést Wolff Károly elnök gára alaptalan rágalmakat szórni,
is kritika tárgyává tette a fok
nyitotta meg:
\ lepattan a mi tiszta valósiunkról.
lebbezés alatt álló szolnoki íté
__ „_ tudatában
_________ vagyok
.
__ —[ Percekig tarló ellenzéssel fogad— Teljes
letet. Sőt az eljárást az elnöki
ugymond — a helyzet komolyságé-dák Wolfl Károly beszédét, majd el- | tanács a legerélyesebben visznak és annak a ténynek, hogy az határozták, hogy táviratilag üdvözszautasítja.
egész prszág közvéleménye reánk lik a kormányzót és az igazságügy
| A jelentés végül a következőket
figyel. Csalódni fognak azok, akik minisztert^
Olchváry
Zoltán, a debre : állapítja meg:
azt hiszik, hogy a szenvedély elfő-, Ezután
”
.
gultsága fog ajkainkon megcsen ceni kir. Ítélőtábla elnöke tartott i „A birói kart jelenleg ellenséges
előadást, amelyben státussérelmek atmoszféra veszi körül, talán innen
dülni, de
kel foglalkozott, majd Tóth Miklós • magyarázható, hogy
csalódni fognak azok is, akik
kúriai biró terjesztette be az igazga
i a birói függetlenség ellen tá
azt hiszik, hogv minket ma a
tóság évi jelentését.
mad maga a kormány is,
politika bármely célzata befo
„Nagyon szomorú — mondja a
lyásolhat.
többi között a jelentés —, hogy a í mert a fizetésrendezés kérdésénél
sajtó
egy
része
rendszeres
támadást
nem a státusjog szerint járt el.
— Az utóbbi időben megrendült a
tekintélytisztelet. Ennek nyomában intéz alaptalanul és indokolatlanul i A közgyűlés végül többek felso
a magyar birói kar ellen,
rolása után elfogadta azt a határo
Alábzállott a bírói tekintély is, |
zati .javaslatot, amely «erint
sőt a nemzetgyűlés több tagja
állandóan támadni meri a bí
amely nem egyéniség szempontjából is
tiltakozik a birói függetlenséget
kezelendő, hanem, mint a köznek, az rósagot a mentelmi jog véde.mc
ért támadások ellen, tiltakozik
mögé bújva.
alkotmánynak, a nemzeti életnek
státusjog megsértése miatt.
egyik legfontosabb és legjelenüő- Le kell szögeznünk, hogy
Wolff Károly
zár'beszédében
sebb tényezője. Az, angol közvéle konkrét bírói Ítélet még a nem
megköszönte a bírói és ügyészi kar
mény ennek tudatában nemcsak a
zetgyűlés
sem
tehet
kritika
tár

egységes
állásfoglalását.
Délben a
birói megismerést akarja az abszo
gyává.
Bika szállóban 300 teritékos bankett
lút jog oltalma alá rendelni, de még
H. E.
az ügyészi vádinditványt is. Most Ezt még Bethlen István, Magyar' I volt.
is képes volt az angol kormány köronaügyészének magatartásáért az
egész politikai élet krízisét elő
idézni.
— A törvényhozásban a jog te
remtésének folyamatában is vannak
bizonyos aggasztó tünetek. A törvé
nyes rendelkezéseknek sokszor nem
is szükséges gyors megváltozta
tása,, megrendíti a tömegekben a
törvények maradandóságába vetett
hitet

(Kiküldött tudósítónk telefon
jelentése.) Az Országos Birói és
Ügyészi Egyesület vasárnap délben

Nádosy

szerdáit újra átveszi
hivatala vezetését

A birói judicíum jelentősége
pedig sokkal uagyobb , jogfor
rás, mint a törvényhozás rend
szere.

71 kormány nem szünteti meg az őrs. ágos fő
kapitányt hivatali — „Túlzott jelentőségét tulaj
donítanak Nádosy szerepének"

Az utóbbi időben az a hir terjedt legutóbbi napokat hivatalától tó
éi, hogy Nádasa Imre országos fő- vol — szabadságon töltötte. Szabad
A politikai élet semmiféle vihara, a kapitány megválik állásától, mert ságideje kedden tellik le, úgyhogy
napi élet._ semmiféle változása sem. -fóSny erta 'hivatalt
nwsaün........................
i
Nádossy szerdán újra átvesd

eszébe rfl^Mra %% XoMnl
is, bármilyen kellemetlen volt néha
a
bírái ítélet,
ítélet. mert
mert mindenek
telelt
a bírói
mindenek felett
áll a birói függetlenség megóvása,
állami életünk létfeltétele. (Zajos
taps és helyeslés.) A birói szabad

„f?^nSul°S

'

hivatala vezetését.

— Végül meg kell állapítanom —
? "<'™,ebgí,^lTsn8 «~vtóaosnírti kis- fejezte be informátorunk nyilatko
ben ezt a hirt_az egysoaespajti kis
gazdák mozgalmával hozták össze zatát —, hogy a közönség, sőt ceodálatosképen a sajtó cgyrésze is
függésbe. Munkatársunk

túlzott jelentőséget tulajdonit a fő

a legbeavatottabb helyről
kapitányi hivatalnak. Nádosy ha
ságban rejlik feltámadásunk egyik a következő Információt kapta ez i táski
tásköre tulajdonképen csak a belnagy biztosítéka és ebb<‘" a tudat ügyben:
“„„i1 hatóságok, n nyomozók, a
_
. I "fV
ban
csendőrök
és a rendőrség személyi
— A kormány az országos főkapi
ügyeire terjed ki. Érdembeli dön
tányt
hivatalt
nem
szünteti
meg.
egy emberként áll fej a matést
csak
fíakovszky
Iván belügy
De nem felel meg a valóságnak az a
gayar bírói és ügyészi kar a
hir sem, hogy erről a megszüntetés miniszter ur hozhat,
függetlenséget érintő fám adás
ről törvényjavaslat készítését, niég
ellen. (Hosszas éljenzés.)
csak tervbe is vették volna. Külön
— Tanúsíthatom, hogy az igazság- ben is ilyen törvényjavaslat készí
ügyminiszter ur a legteljesebb hatá tésére még akkor sem volna szük
rozottsággal szállt síkra erkölcsi és ség, ha a kormány az országos fő
Eláruljuk! — Igyák reggol. délben
anyagi érdekeinkért. Legutóbbi ha kapitányság megszűntei eset való
és ozsonnúrn ogy csú-ze tiszta. erős,
tározatunk ügyében hozzánk inté ban elhatározta volna. A kormány
jó babkávét, pót.ék nélkül! Ez épzett leiratában a birói függd lennek nak ugyanis van olyan törvénye,
sógbon tartja a szellemi frlsseségot,
alkotmányjogi jelentőségének han amely bármilyen létszániosökkenlokozza >i vese niükö'lését és így
goztatása mellett kijelenti, hogy
tésre, vagy hivat almegszüntetósre
gyorsabb anya ,'esorét vált ki, ami
jogot ad. Ez az úgynevezett lél szám
a kormásny sem 1869:1 V. te..
jó
közórzetrak elnpleltétolo. A kávé
csökkentésről szóiéi- 'örvény, ame
sem
a
bírói
függetlenséget
azonban jó legven
lyet a kormány az
zágos főkapi
megalapozó bármely más töitánysággal szembe i. is alkalmaz
vény
megváltoztatására nem
Merni Gvula r.-'
hatna.
gondol.
I — Az elterjedt hírek — úgy láttovábbá «
-^01 ?,
Ihogy Nádosy Imre főkapitány a
-• nlster, hogy

TWnávjm$egte$ét?
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n kamatláb és a rá agyonüti a szanálást

Irta: PALYI EDE dr.
Amikor az első népszövetségi jegyző I ra szanálási eredményeket. Uj részvény
könyvet elolvastam, azt mondtam a [társaságok alakultak, a régiek uj réezoemzetgyüléa folyosóján, hogy most már vényeket bocsátottak ki, amelyekkel a
nemcsak biztosan megkapjuk a külföl börzén ázsiotást folytattak. A túlhajtott
di kölcsönt, de ha netán nem nkarnók ázsiotásban a részvénytársaságok végül
elfogadni, akkor bevonul ellenünk a kénytelenek voltak, hogy a mesterséges
nagyántáut és a klsántánt,. Már az első árfolyamokat tartsák, a túlértékelt ár
jegyzőkönyvből látható volt, hogy itt a folyam részvényeket a börzei kínálattól
közgazdaságunk szanálásáról szó sem átvenni. Az osztrák közgazdasági élet
lesz, legfeljebb az adóprésnek olyan fo néni bírta el a s»k és drága részvényt,
kozásáról, amelyik lehetővé tudja tenni, az emberek, hogy megélhessenek s hogy
reali
amig az adóprés össze nem roppan, a szanálási terheket birhassák,
hogy az állam többet tölthessen, mint zálták részvényeiket, melyeket a felhaj
eddig. Már akkor elégszer megírtam, tott árfolyamokon magúk az illető rész
hogy itt van ugyan szanálásról szó, de vénytársaságok vettek át. zkmde ezek
csak a kisántánt szanálásáról, mert le pénztára is kifogyott, kénytelenek vol
kötnek bennünket, továbbá a nagyban tak zálogba tenni a saját összoezedett
kok szanálásáról, mert a világbankokrá- részvényeiket, amelyeket aztán a koncia rendszerébe szorítanak b énünkét és tromin fölhasznált ellenük, úgyhogy a
a hazai reakciós kormányzat szanálásá börzén eladták és szállították. E miatt
ról, mert épp e kettős lekötés következ az osztrák részvéuytúrsasjágok nagyré
tében az dntánt ffírni, fogja Magyaror- sze teljes válságba jutott. Most jön az
szagon a reakciós
rendszert.
Elégszer tán a kamatláb szerepe, amely Auszt
riában éppen olyan nagy, mint nálunk.
megírtam, hogy
A részvénytársaságok a drága pénz
a szanálással nem a koronát, hanem
miatt képtelenek elég olcsón termelni,
reakciót akarják nálunk stabili
képtelenek exportra termelni és igy ame
zálni.
lyikük fenn is tartja üzemét, veszteséggel
dolgozik. Most már nemcsak börzei ár
Fájdalom, ■minden kritika, minden jaj- folyamveszteségük van a részvényeknek,
veezékelés kárbaveszett fáradság ná- hanem 1>első értékük is tönkrement, igy
Iánk.
halad a megszanált Ausztria a nemzet
Az államháztartás egyensúlyát nem gazdasági csőd felé.
latjuk biztosítva Smith Jeremiás úr ed Ez csak egy példa volt, de elég arra,
digi gondossága mellett, mert havon hogy okuljunk.
ként 5 millió aranykoronával nagyobb
a deficitünk, mint amennyi elő van irá Ha a Jegybank és a nagybankok
egyedüli hivatásuknak azt tekintik,
nyo®va.
A korona zürichi stabilizálása el
értnek látszik ugyan, de ez teljesen
hamis kép, mert itthon folyton drá
gulunk, vagyis a korona vásárlóere
je folyton csökken,

hogy mennél nagyobb üzleti nyere
ségük legyen, akkor kamatpolitiká
jukkal vágóhídra viszik a saját fe
jőstehenüket, a nemzeti gazdaságot.

Snd.pMt. hétfő. „irtiih,, M

minden megdrágul a magas rám tele
lek miatt.

Magas kamatláb éw magas vámtétel
okozzák így a drágaságot, okozzák igy
a termelés eeokkonését. okozzák a vál
lalkozási lehetőségek fogyását, a kereset
csökkenését, a munkanélküliséget és a
munkabér alacsonyságát. As a baj, hogy
a közgazdaság általános szanálása nél
kül hiába fogunk kereskaielml szerző
déseket kötni, amelyek le fogják szállí
tani a vámtételeket, akkor mog a kül
földi olcsóbban bejövő , iparcikkek ver
senyképtelenné fogják tenni a saját ha
zánkban a magyar ipart, amivel Össze
függve senyvedői fog a munkásság,
senyvedői fog a kereskedelem ée seny
vedői fog az állampénztár is, mert ki
fognak száradni az adóforrásai. Egyet
len segítség kereskedelmi szerződések
várható rombolása ellen
a legminimálisabb kamatláb
szere,

rend

mert ha a pénz, amelyet a termelésnél
és a kereskedelemben fölhasználunk, ti- I.„Ja6F£W..<1é,elót‘ WM> “.iabb teli,
zedrészannyi kamatba fog kerülni, lentre érkezett a letartóztatott széni
mint most, akkor remélhetjük, hogy ver mosnó ellen. A rendőrség telje86n a„.
senyképesek leszünk a külfölddel, hazai tázni akarja a nagystílű szélbárnttanA
viselt dolgall, ezért nem is szállították
termelésű "klen.
át az ügyészségre, hanem a főkapitány,
-- Ámde
ságon tartják addig. amig
hfinlajetromát összeállítják.
nm elég az olcsó pénz, hanem szük
séges még hozzá az elegendő pénz w.

A Jegybanknak módjában van elegendő
pénzt kihitelezni, mert majdnem hatvan
percentes fedezeti alapja van mostani
bankjegyei számára. A szanálási tör
vény pedig huszpercentes fedezeti alapot
enged meg, tehát
háromszor anyi pénzt bocsáthatja n
Jegybank a közgazdaság rendelke
zésére.

Az a szörnyűség, hogy a szanálási tör
vényeknek közgazdaságunk stsámára
A magas kamatláb romboló hatásához kedvező
rendelkezéseit nem vesszük
hozzájárulnak a magas vámok is. Aru- igénybe, csak a kedvezőtlen rendelkezé
külföldön pedig hiába látszik stabilnak ról-á-rura sorban jönnek a panaszok, seit. Akit az Isten meg akar verni, an
a koronánk, próbáljuk meg, menjünk a hogy hiába kapunk szabad behozatalt, nak elveszi az eszét!
külföldre koronánkért árut, vásárolni,
akkor fogjuk megtudni, hogy az ilyen
koronakinúlat mellett nem fogja magát
tartani a koma külföldi árfolyama.
7/
A szanálásnak eddig tehát csak ter
heit éreztük. Az adósróf működését és a

drágulást. Józan ésszel
nem is lehetett várni, hogy a köz
gazdasági helyzet
megjavuljon,

„Féltem,hogy megmérgez
mondja Takács

rfavítt. A ren.lörsf.. ,
„
ann míKlndttotta a vlraáo.
"''föaveíy„ ei!en, azonban mÍi,? 1 la’*r
rült. hogy a MJoloX
kiószállt rendin bUottX "
A U
meciílölt helyen valói,',,?
állítólagos tri ermekboílrcté “
ur. orvosi Vizsgálat n1ecáii„n;’,„„aM"’”n
SS egy koraszülött nXí"°
’,"'r
tsnar azért balzsamozott bi'a 7,1 *
söbb felénitondö e»|A(ii
kí
mettesse el.
’rDf>i'Jftban teA Vizsgáját teljen tisztázta » ,
hét éa a környék lakói - akik
.V
tűk nz esetet — egvöntérti
totlák hogy a
Margit lehetett. An,,..„ )nMhk
volt ez, mórt E T, -né
,a
Andrásnak é, Takáe, Margónak md'"
uiáM volt arról, hna,- ;■ , ",k tud®.

Margit letartóztatott

Wl Pfl.
Mérték szerint készítünk elegáns

férfiöltönyöket
valódi angol és cseh szövetekből
előnyös fizetési
feltételek mellett

Araink készpénzben v«gy részletben rlHouüanok

Starker Is Törik ||||, jíH6f

F

iatalos,üde
krisMMiszta arcbőrt varázsolt dr. Katar!!nX
szépttöszere, adagjn

K 2-000. Főraktár: Török-gyógyszertár.
Király occa 12. stám. -Opera
*-ryófyszertár, Andrássy út 26. szám

Viselt tírflruhákat ffiKSUSK

áron veszünk. Alkalmi Arucsamok AggMtto
n Iá Népszínház u. sarok. Telefön: József 134—05

Veszek férflruhát hémeműt les*

S?v«K Blumonfeld flr?i^pJ^áWí4;

szélhámosnőrőí a házigazdája

HIGANYT
ha senkinek eszébe sincs magát, a köz
HAMISFOGAT
gazdasági helyzetet megjavítani. Sőt
ARANYAT
A
szélhámosnő
és
a
nyolcvanéves
banfcaltiszt
szerelme
—
Sertéseket
ellenkezőleg, minden történik a közgaz
PLATINÁT
mérgezett meg Takács Margit
dasági helyzet rontására.
dísztárgyakat
Egy nemzeti bankot
alapítottunk,
— A Hétfői Napló tuóóiitójától. —
melynek alapításánál megmondta annak
vezetője, Popovics Sándor, hogy
Ismeretes, hogy Hipka Ferenc, a fő pénzüket követelték. Hordárok, koeeiiváros kormánybiztosának egy feljelen sok, pincérek, kereskedők, kórházi ápo
u Jegybanknak, nem hivatása a nem
öltönyök kölcsönzése, keveset használt
tése
nyoméi) a rendőrség letartóztatta lók, piaci árusok keresték. Egjyik el
zeti hitelélet vezetése.
férfiruhák legolcsóbban kaphatók.
Takács Margit JWI éves hivatalnoknőt, keéáredett hitelezője bottal támadt rá]
Bármilyen férfiruhákat állan
Hát akkor mi hivatása van, ha nem aki évek óta különböző Bzélhámosságok- a másik beverte az ablakát. Én meg nem
dóan ve zek. Frost a. Lajos, VL.
ez? Popovics Sándor azt mondta, hogy ból éa könyöradományok gyűjtéséből mertem kitenni a lakásból, féltem-, hayy
Maaracsen-wtca <7. Telefon 203-35
a Jegybank hivatása a korona stabilizá tartotta fenn magát.
nrdgmérgnz. Minddnfélé méreghez ér
lása. Ezt mondják ők, a ini fél recsapott Takács Margit ellen tömegesen érkez tett. Azt mondta, hogy orvostanhallgató
eezü pénzügyi vezetőink már öt eszten nek feljelentések a főkapitányságra. A volt valaha. Egyszer mikor a tartozását,
dő óta. Ezért nem építettünk, nem in feljelentések szerint Takács Margit a követeltenj tőle, bosezuból sFitrichninnel
vesztáltunk, a közgazdasági hitelrend- legagyafurtabb trükkökkel szedte rá ál megmérgezte három •értésemet,
szeret, ezért engedtük elpusztulni. A ko dozatait. Földblrtokosn’Önek éa háztu
,,Mindig evett-lvott, de
rona azonban a forradalom öt ven fran lajdonosnak adta ki magát és egy Ízben
plsskoeen Járt“
kos árfolyamáról leszakadt ennek 10 ez- egy fővárosi Ingatlanforgalmi irodának
redrészére, fél centimesra. Ez a kudarc cl akarta adni Stipsits Lajos nyugalma
— Nem is értem -- kérem — veszi át
azonban nem térítette őszre pénzügyi ve zott közúti ellenőr villáját, melyben al a szót Stipsits Lajosáé — hogy miként
zetőinket, hanem folytatják rendszerű bérletben lakott.
jóminőségú Himalaya
tudta beugratni áldozatait Nem mon
kot, mintha az a legdiadalmasabb utat
valaha szép lehetett Takács Maír
Látogatás Takács Margit dom,
járta volna be. A Jegybanknak alaphi
gjt.
de
mostanában
folyton
csak
evettlakásában
vatása éppen ellenkezőleg a Popovics
ivott és borzasztó piszkosan járt,
Sándor szavaival, a nemzeti hitelélet
Munkatársunk kint járt a LipótmezŐ pokig viselt magán egy fehériu^ il-,
megszervezése volna, mert hiszen nincs alatt elhúzódó Zidurtoflr-utcában, ahol a darabot és szobája szinte hemztewt' <1
Oerő Márton,
az országban mán hitelforrás, mint a 13-as számú villában lakott
Takács férgektől. Nagyon csodálkoztam mikor
Jegybank. A modern
közgazdaság ki Margit. Slipsifa l>ajos, a házigazda bő- egyszer elmesélte hogy K. Gy. nevű
Király utca 22. (sarouüziaig
nőtt a caercgazdaságból, kinőtt, a pénz boszédüon meséli el a szólhámosnő viselt dúsgazdag bankigazgató
*
„barátnője
1.
gazdaságból is és hitel gazdasággá ala dolgaif,
Persze most azután kiderült, hogy mind
kult át. A Jegybank elnöke pedig bedu
ez
csak
hazugság
voM.
' Gyöngyöket, régiségeket mindenkinél drágább
*
gaszolja az ország egyetlen hitelforrá — Rét esztendővel azelőtt költözött
A szélhámoanő utolsó áldozata Füle
*
31
sát. Popovics Sándor úr ezt úgy végzi, hozzám Takács Margit, édesanyjával András nyolcvanéves bankaltiszt volt. I veszek SKéMy SmU, Ktraiy-ucc
(Teréztcmplommal nemben)
együtt
mondja.
—
Gazdag
földbirtokos

hogy 12 ás félszázalékos kamatláb mel
Takács .Margit magába bolondította a.
let ád hitelt, nem is termelőknek és ke nőnek adta ki magát. Azt mondotta, jómódú öreg embert, aki egész vagyo
Kapható regi HUklól baaólt
reskedőknek, liánéin csnk a bankoknak, hogy Lángoson van egy pusztája. Kü nát ráköUöHc. Telkeit, ékszereit, min
lönböző előkelő ismeretségei re hivatko
Waldlielmjéle
az állam pedig megengedi, hogy
zott. Gyanútlanul befogadtam házamba. den inogta karit ott pénzét a szélhámos
Három szobát bérelt. Eleinte rendesen nőre költötte, úgy hogy családja gond
minden uzsora tör vény ellenére 40—
viselte magát, csak az volt különös. nokság alá h'’’”-/.(ette n szerelmes ag.>n százalékkal adják a bankok larostján t.
mikor hazatéri, mindig a legfinomabb
vább a Jegybank pénzét
‘ telekkel és italokkal megrakodva érBiztos hatású, igen kellemes
teli';
TokAcs Margit a névtelen
és meg hozzá megint csak annak, aki kezell. Mikor megkérdeztem, hogy mi
sen ártalmatlan, hlctniód inegválloztt
feljelentő T
nekből él ilyen fényűzőm, mindig azt mon
iása nélkül, állandó ™1ycsrt,kk',léirl
Láthatjuk pedig, hogy az sgyonsza dottat hogy lángosi pusztája termé
N' iurégiben névtelen feHelenlés ériorlett kecses nyúlánk alak
■
nált Ausztria is a kamatláb magassá nyeit adja el.
It a főkapitányságra, melyben fel
Kapható minden
gábmi fog tönkremenni. Igaz, hogy
Egyszer azután kezdett a környéken .'•'1 öntett ék E. L. polgári iskolai tanár
drogériában. Magyarországi tórákra
Ausztriának nincs meg az a természetes udóseágokaí. csinálni. Egész 11 utón ilsmci
feleségét, hogy halott egynapos gyér- | Szent Péter gyóg/íxert/egyéixeu
__
gzadaságí ereje, mint Magyarország ték már. Az összes üzletekben tartozott. mekét
. ___ ....spirituszba
________ téve Őrzi lakásán. ,,.1
lűborafúrlum
nak. amiért Auez.trlában börzemanőve- A házbérét nem fizette. Nap-nap után feljelentés szerint ai időközben elhunyt '
*r.
>ml>n
»!.. ftiió artlisr u uu1 _
rekkcl festette ki u közgazdaság szórná tucatszámra jöttek ide a hitelezői, akik laandr gyérmeke holttestén kísérleteket

Frakk és szmoking

500.000
korona
női kabát

BRILIÁNSOKAT

soványiiótBa

hétfő, október ü.

Z&'kovitz Emil
etnlch nnnep a Kereslte
rielmi ~Ka/»iara
tL"'",r‘v" dísztér
díMiter-

mében

HÉTFŐI NAPEÖ

Könyves Lajos

a nagyatádlsták mozgalmáról

■
hangzik el. annyira elmérgesed
het ez a kérdés, hogy könnyen
veszedelem származik belőle.

— Bár szigorúan vett álláspontom
az volna, hogy

Szabó István tárgyal a miniszterelnökkel — „Ha köve
*
nem tűrök megalkudozást
,
KónnissMk oreteioai Tata : vetoláselnket nem teljesítik, levonják a konzekvenciánehéz viszonyok közt, mert ez
, ,A vsarmm délelőtt néhai elnökének, I kai
**
— Kiválás esetén külön kisgazda csoport alakul ilyen
a felelőtlen elemek, merészségét

lr,c. V"^ K,nil miniszteri tanáesosnak |
"
Zríő«'ü,Spelte.'"Á. koroskedeltni
ka I A
kisgitadák
.
u.
A kisgazdák
klnon.,141, mozgalmánaki, egye
. ...... ffön,/wj Lájo. Őrre VOtiatkOZÓSO
mXX ez alkalomból zsúfolt »re innen eredménye. A .nagyutá- ííry válaszolt:
,Mra 1Pir
diwterm.
•»' közönséggel, amely
teH előkelő
muv.j- fl
'?’slák
8,ak
**
várakozó álláspontra he— Nagyatádi Szabó István telje
.. tiaterényi Jóasef, UakoUnka- lyezkedtck
- ni",'Ás
— várják, hogy mit hoz sen ártatlan. Hajszát indítottak el
kúriai biró, Marton Gynla, a jövő, illetve Bethlen mit, eM nieny- lene, el van keserodve. Rendkívül
■ ...
yy s. liyit, tiailandO
44 itaatiÁmn, I.*követelé
,rv 4 r. 1  kedvetlen, alisr lehet ráismerni. De
hajlandó tteljesíteni
á^Welmi kamara aWng»,
seikl
Alkalmunk volt ez ügyben kérdem, csoda-e ez. hiszen úpry ke
Csarnok, az OMKK m a. seikből.
nagyatádi
Szabó
István
•
’k leg- zelik az Elskütt-ügyet. hogyazegyeellenküldöttel voltak. Táv
"... kUiantatték maisukat: FmsjKM közvetlenebb, hívével
nesen botrány. ITn tovább is íffy vi
selkednek az illetékesek az Esktitti-weim. "t™ ü4hnr é*
K"r°ly'
Könyves Lajos
üsryhen,
a pör letűrmialása ésnamiS, ünnepi gyitl&rt Eanor Kornál nj.
atádi
Szabó István tisztázásai éve
államtitkár nyitotta mag tartalma. M- nemzetgyűlési képviselővel beszélni.
....... „....... kig eltarthat. Mi mindenesetre hí
„A.... I. Kojtegatto na oraaág valsagoa aki a következőket, mondotta a Hét
ven ki tartan le mellett c.
„...lasagi holyaoUI «• rámntatott arra, fői Napló munkatársának:
A kisR'azdá.k mozgalma előrelát
t’„ ZorkovlU már a külföldi kölcsön— Egyelőre változatlan a líelyzet. hatóan nem foar olyan simán vég
Mmeriiltaakor •hangsnlyoráa, hogy Megbíztuk nagyatádi Szabó Ist
ződni, ahosry azt munkapárti körök
nem orvosolhatja a válságot és Amo- vánt, hogy tárgyalfhn a miniszter ben remélik. Szinte bizonyosra ve
rikába szakadt váraink támogatásától elnök úrral kívánságainkról, ame hető. hofrv a naffyatádÍHták szét
várt ormlmányk A ma is tonnáltó ne lyeknek
teljesítéséhez
ragaszko bontják az egységospárti kereteket.
hámégek a® « felfogását IgaMlják. Az dunk.
Erre vonatkozóan Könyves Lajos
elnök basnódo alatt lehullt a lepel Zorítry nyilatkozott:
Ha követeléseinket nem teljesí
kovits olajtratóatt arokápéről, amaly
— Mór’ nem döntöttünk. Minden
tik,
levnnjnk
a
konzekvenciákat.
Ifmeli Árpád müvto,l alkotása.
nagyatádi Szabó István elhatározá
Utána Gmula Henrik alelnök mondott
Munkatársunk ezután az iránt ér sától fügp\ Kogy hová csatlakozunk,
amlékbeevádet Zerkovita Emil fölött, deklődött, hogy a kisgazdáknak
erre a kérdésre mósr korai volna vá
aki mint kereekedrfml ügynök indnlt 'el
laszolni. Mi kisgazdapárt vagyunk,
tehát legfeljebb arról lehet, szó.
>w » magasan Ívelt pályán, amelyen
ml a véleményük az Eskntt-ügyhoíjcy külön csoportot, alakítunk.
n«nMak egykori pályatársainak, de ha
rölt
zájának is oly értékes ssolgálatokaá
tett Tlwnhátoser keit át a tengeren é.
mindannyimnr friss tervekkel. Mse beíiysmáeakkal tért víssaa, melyeket aa
orstóg gasdaságl taliraáUltáaa érdeké
tan Iparkodott árvényeaitóni. ItataAöo
keretében Oonda rámutatott a gyári'
képvissWk nohés helyzetére és aérolmel» te végül btaalmát fejorte ki. hogy a
A gazdasági rendőrség megindította ellene az eljárást
gyári képviselők hova tovább mégis el
foglalják majd a gaadaságl étetbeo azt
A felek között ugyanis kél szerző
Becs. október 19.
a poriétól. amaly ökot munkásságuknál
re arankájuk fontosságainál fogva meg
(A Héttői Napló bécsi szerkesztő- dés. jött létre. Az egyik az igaad
illeti. Még Marta, Gyula a kereAedoi- séfjétől.) Szenzációs bűnvádi felje vételárat tüntette fel, a másik a ha
ml kamara, fíaüulnvi Kálmán az OMKE lentéssel foglalkozik most a bécsi tóságok számára alacsonyabb ősz
„mátan méltatták Zorkondta felejthetek gazdasági rendőrség. A feljelentés szegeket. mutatott ki.
A gazdasági rendőrség tudomást
fon árdokneét, aztán as ünneplő köaünség az Alpine vegyiművek igazgatósága
erről és eljárást indított, az
as ebük leiken éltetése közepette elit tette a Marqnet & Co. cég főnökei: szerzett,
Alpine vegyi müvek ellen,
Quidenius Ferenc drM a bécsi keres eladó
vOUBtt.
mire
az
följelentette a Marqnetkedelmi és iparkamara elnöke, Mar- céget. Időközben
a hatóságok tudo
quet Ernő konzul Ás Vass Pál igaz mást, szereztek arról
is. hogy
gató ellen.
—
A feljelentés szerint Quidenins, a Kereskedelmi és Iparkamara
Marqnet és Vass az év elején meg
nagytekintélyű elnöke
vám
vették a Stadlan-i olaj- és vegyimű
csalásokban is résztvett.
vek részvénytársaságot, 3 milliárd
ért, az Alpine vegyiművek tói. Az át Ezért Quldenius, Marquet és Vass
Anetol Franc* emlékének áldoztak vétetnél azonban Quidenins elnök ellen külön eljárás Indult, meg. A
és társai
■ szocleHsték népgyUléeén
Koreskedelmi és Iparkamara el
több száz millióval megkárosí len indított bűnvádi eljárást az
Vasárnap dél előtt Almáéi-téri helyiosztrák fővárosban nagy feltűnést
tották
úmj
az
államot,
mint
az
M'gáAxm népes bejreámológyülést tartott
és egyben nagy szenzációt keltett.
eladókat.
a Kwxdáldettmterata páti. A» étaő nónok
PiMer Emil képviselő volt, akt bmaédében a kormányt olyan orvoshoz hasonlí
totta, aki egy halálqevégü operáció után
megállapíts, hogy a* operáció sikerült,
de a beteg meghalt. A szanálás is Kike
rült, csak gazdasági pusztáidat
eredméwj/eeett. As ellenforradalmi mentáiilás még mindig úgy működik, mint a
Pakots József: Rossz érzést kelt bennem, hogy Igy
kommiin ntáft ás ha a gyilkosságok nem
kell megalkudni a nehéz viszonyokkal — A soproni
folynak úgy. mint azelőtt, az nem a
kormány érdeme, hanem a külföld ha
zsidók áldozatkészsége tette lehetővé a selmeci fő
tóm, A. törvényhozás házában a tao
iskola elhelyezését Sopronban
vialifiták nem tudtak eredményt el
júság részére azonban kétheti
érni, mert gyűlölettel fogadták őket, de
Az elmúlt pénteki napon kel nahaladékot ad, amely idő alatt ráz
legalább kifejezték a nép hangulatát éa pirendi felszólalás kapcsán a sop
ifjúságnak módjában lesz meg
*
ha mm lettek volna a parlamentben, sül roni főiskolán előfordult, incidens
fontolás tárgyává tenni maga
kor Héjjá
*
és társai ma sokkal nagyobb ügye, amely miatt úgyszólván az
tartását s amennyiben készsé
legények volnának, de igy csak üres ösaiea magyarországi egyetemeken
güket fejeznék ki ezen időn be
1 "rrlápolUikusok lettek. Jellemző a kul- és főiskolákon az ifjúság egynapos
lül, hogy a már szabályszerűen
1 nszminvztor nagy lelki szegénységről sztrájkot rendezett, belekerült, a po
felvett két zsidó vallásn hallga
tanúskodó beszéde, mert azt meg tudja litika homlokterébe. A pénteki na
tóval hajlandók lesznek együtt,
°rteni, ha 260 kereaztény diák nem akar pon a nemzetgyűlés
hallgatni az előadásokat, úgy a
••sryütt tanulni 3 zsidó diákkal, de ha az egységespárti képviselők liberá
főiskola kapuit újból megnyit
pgy Hokezer munkám gyárban a mun- lisabb érzelmű tagjai is elítélően
ják.
kasok nem akarnak ogyiitt dolgozni két nyilatkoztak Klebelsberg Kunó gróf
'”«« világnézetű társukkal, akkor csend- válaszárólPtfkofs József nemzetgyű
Munkatársunk n minisztertanács
lési képviselő n.apirend előtti felszó határozatáról kérdést, intézett Pa
"r^uronyokat hoznak.
Utána Propper Sándor beatól't. Néhány lalására s általában az a vélemény kots József nemzetgyűlési képvise
*
Kegyelete
szóval
áldozott Anatole alakult ki, hogy az a gj/enffewq, lőhöz, aki az ügyet a nemzetgyűlés
Francé emlékének, akinek részére a hV amelyet a kultuszminiszter az ifjú- elé vitte.
vataloa Magyarországnak egy pillanata sáff felelőtlen akciójával szemben
Pakots József
«®» akadt. Reavait a közönség kalaple- mutatott, egyáltalán nem fákahnas
v*í'w. állva hallgatta végig. Ezután szó- arra, hogy a lelkek konszolidációját a következőket mondotta munka
társunk
előtt:
. .
wtot intéz a kormányhoz, hogy ne foly munkálja.
A soproni diákok ügye a minisz — A minisztertanács elhatározása
a régi politika bűneit. Tavasz volt,
hogy Bethlen garda faltürte az inge- tertanácsot is foglalkoztatta. Ez a abból a meggondoltságból szárma
ujját, felkötötte sarkantyúját és elment határozat a kultuszminiszter pén zik, mely bennem is megvolt, mikor
külföldre vetőmagvat vásárolni. Drágán teki nyilatkozatát dezavuálni lat felszólalásomat megtettem. hogy
■pogvette, nvtán hazajött elvetette és a szik, mert mint a napilapok megír nom szabad a kérdőét elmérgesíteni.
is az az aggodalom vese
"IgOBÓk most aratják a vetés eredmé- ták, a minisztertanács akként dön Engem
tett,
nv^: a pusztulást. Utána Ctujia tött. hogy
hogy ha kellő időben az Ifjúság
’wf és s/rom/
M
*
Aurél volt vozéra soproni főiskolát bezáratja, az
"fl ozredea benMtek,
felé a határozott Intelem nem
elSadáaokat íelfBcirewtl. Ax !!■

könnyen növelheti, mégis valamenvnyire tapintatosnak tartom a mi
nisztertanács határozatát, bár kissé

rossz érzést kelt bennem, horjy így
kell megalkudni a nehéz viszonyok
kal,
Fábián Béla

nemzetgyűlési képviselő özeket mon
dotta:
— A,kor'múny részéről némi erély
kezdetét Iá lom ezzel a Pretoriámig
mozgalommal szemben, melyet egyes
jxditikusok az ifjúság félrevezetésé
vel politikai célokra akarnak ki
használni.
— A soproni főiskolán ha már
numerus clausus van, 16 zsidóvallású hallgatónak volna joga
tanulni.

Az idéu csak két hallgató iratko
zott be. akik közül egyik egy erdé
lyi, sokat, szenvedett és mindenféle
harcokban részt vett ifjú, a másik
nak atyja jótékonyságáról közis
mert budajgysti nagyiparos.
— Azt kívánom megjegyezni, hogy
azok az ifjak, akik a soproni fő
iskolán ezeket a zavargásoka!
csinálják, kissé megfeledkeztek
arról, hogy a soproni izraelita
vallású polgárok adták össze
közadakozásból azokat a pado
kat, amelyekben most ülnek.

A bécsi Kereskedelmi Kamara elnöke
több száz millióval csalta meg az államot látszik,
Ezt az ifjúságnak fellázitóik. uatj
elfeledték megmondani.

Szocialisták

Tizenhat KidöBnllfisu halltotönok
volno Jósa tanulni a soproni fiisboMn

EWl Műmét
és dr. Froreich Emönét
snnuratanukm idéztemet
n vlzssúiöWró
Froreich sikkasztási Ügyében
hallgatták ki

Aa egyedi kastélyban történt szen
zációs gyilkosság tét Üsse dr. Froreich
Ernő — mielőtt főbenjáró végzetes
tettét, elkövette — mint, ismeretes
egy 450 milliós csalási ügybe kevere
dett, amelyben öt napig a rendőrség
fogja volt A panaszt ellene ebben nz
ügyben bárcziházi Bárczy Elek ministeri titkár tettei, — akinek 150
millió értékű 'dollárját és értékpa
pírjait — a vád szerint Froreich dr.
elsikkasztotta. Froreich dr. tiltako
zott a sikkasztás vádja ellen és
számtalan tanúra hivatkozott, akik
kel bizonyítani kívánja, hogy Bárcz.ij
pénzét nem sikkasztotta el. hanem
az a tőzsdén veszett el. Arra a ter
helő bi7x>nyitokra, hogy ő földhöz
ragadt szegény ember létére autót
vásárol magának és repülőgépen
utazgatott, Parisba, Froreich azt le •
lelte, ezt ő könnyen tehette, mert
anyósa Egyedy Arthn inénak és
egyik sógornőjének milliárdos ma
gánvagyonát, ő kezelte s ennek rá
vén maga is szép jövedelemre tett
szerL
A védekezés dacáru az ügyészség
mégis
vádiratot,
átlőtt,
ellene
— amelyben caalúx és sikkasztás
büntette óimén emel vádat — FröreiCh Ernő ellen. Dr. Froreich kifo
gásokat adott be a vádirat ellen s
a vádtanács ennek helyt, is adott, ée
elrendelte, hogy a vizsgáló biró hal
gáMa ki a Froreich által bejelentett
összes tanúkat. Dr. Kovács Miklós
vizAgálóbiró — a vádtanács rendel
kezése alapján szerdára, e hó 22
éré idézte l>e tanúképen dr. Frorcicli
Ernőnél, özv. Egyeily Arthurnét.
Nagy János banktisztviselőt, fíóth
Imre éa fíelter Antal bankárokat.
Zílna Vencel alezredes nejét. Rudas
Bélát, fíeiter Antalt és a panaszos
ügyvédjét dr. Kaiper Antalt, vala
mint Sándor László dr. védőt is.
Értesülésünk szerint — Froreichné
és Egyediné — betegségükre való
hivatkozással szerdán nem jelenTiek
meg. hantom ügyvédjük utján — arfn
kérik a vizagálóbiróf.
hrfgy »‘gv
későbbi időpontra — idézze be őket.

HÉTFŐI NAPLÓ

BodMMMrf, hétfő, oWóbír

meg a kérdés magyarázatát Én a gyil 1
kosságot egyáltalán nem tudom men
teni. Amikor azt látom, hogy egy aazsaony kitart a gyilkos férje mellett, ak
A^nuiíer amans és a mater doíorosa — A házassági kapocs erősebb, vagy kor mindig az a novella jut az eszem
ár-vérségi kötelék — A szerelmes asszony lehet férfi ideál, de az asszonyoké be, amelyben a férj kegyetlenül kor
soha — Az asszonyhüség nem mindennapi jelenség — Mit mondának az báccsal végigvág a feleségén, véresre
sebzi női testét, s a feleség nieghuasszonyok az asszony tragédiákról
nysázkodva csókolja meg az őt sújtó
is a szenvedő asszony képe tisz-’kezet. Fm nem találom természetesnek -'A Hétfői Napló tudósítójától. _
Kát véres családi drumu 1 ártotta alkintetre
»
r-' teletet
parucsol.
A második
Mi,. aweonyok
közelmúlt. napokban izgalomban a tár......— r
--------- —
— eset
— -a tö— i Frorcichné
.. ._ esetét.
. .. . —
_ áltálé
------- A kerésztény piac, és
r.
sadalml köröket. Az elmúlt hónap utol-, kéloles feleséget mutatja, aki minden nosságban nem tudunk ilyenek lenui az sok. vplgo: kofák iparWüKe
®:
*
só napján lőtte agyon nyílt utcán asszony szimpátiáját bírja. Igazi asz- • életben. Neki ugylátszik megkönnyeb- snrnap délután n. régi kópvMáu
*
1Kosztka István dr. Valérián Ztdgmond ' szouy, tökéletes asszony. Nem szabad fe-, büfést jelent az a tudat abban a nagy bon serelmeik megbeszélésére írt
alezredest és néhány nap előtt Frorcich 1 ledni azt sem, hogy ez szoretlo a térjél, fájdalomban, amely öt sújtotta, hogy lest hívott össze. Horváth
Ernő dr. fojtotta meg upósát, gyerme- nem volt oka móg a végzetes tett után J mégis van valakije. A kérdéses hplyzet nöki megnyitójában á fnrgalini'’ad
kének nágyatyját, Egyedi Artúr nagy- sem arra, hogy férje iránti asszonyos ! nem mindennapi. Vallom, hogy ez az aranytalannl maCTs ki?rté« 'é^
í igazi’ nőies
birtokost. Á társadalmi körök, amelyek szereimét, elveszítse.
11
vl- lélek, aki a szentirás szavait
11 drága helyber
ellen tiltak~L?
—Gondoljunk arra, amit az írás ‘ is követi.
,
flzomjns mohósággal lesik u szenzáció
Utána dr■ Biber. József iSS^
kát, napokon át faltól a napilapok ha mond: Az asszony elhagyja apját, any-\ — Ha lélektani motívumait keresem! nioruan aUa.pl tolta meg, bogi fe?,.
és követi férjét. A házassági ka a dolognak két dolgot találok magyaré-:
Bábjait, melyek hosszú tudósit ásóikban
városházán Isten segítségével U
számoltak be a gyilkosságokról, azok pocs erősebb szerintem a vérségi köte-' zatul. Az egyik a nagy lelkierő, amely- i<a
rexztenu vezető^
kiknél,
pláne, ha azt egy gyermek fűzi; nek alapja a határtalan szerelem és az retMny
lefolyásáról, a rendőri nyomozásról stb.
. ugyancsak határtalan hűség lehet, a má- kapnak matt, mint Ígéretet. " ”
A szenzációkra éhes publikumot az első I szorosabbá.
Ezután Friedrieh István 'bercétl
Aszeralmes asszony a mai élet mar xik a számit ás. Mi most csak motivumonapok izgalmaiban csak maga a törté
nés kötötte le. És megoszoltak a véle tirja. S74inalmum kiséri, mert megértem. , kát, külső megnyilatkozásokat látunk és Ha a piaci árusok között is volna mények itt-amott egyaránt. A feleségé El tudok képzelni ilyou esetet még ak ! az okokat találgatjuk. Szeretnék Fro- mondotta - egy jó mokány nasy
re féltékeny Kosztka ép úgy védelemre kor is, ha meggyőződésem, hogy a sze reichnéval szembenNilni, hogy beláthas átad, kereskedő, akkor iSan Zke
twlélt u társaságokban, mint a gyilkos relmes asszony lehet férfiideál, de a sak a leikébe és meg tudjam érteni el relne kivívni kivánsásaikat. Meri
határozásának indítékait, ínért vallom, <?.,<
.Frorcich. míg mások bűnösnek mondot mienk, asszonyoké soha.
*
Orstá!! a ”»««««>
*
és Ígéretek
— Az asszony társa kell, hogy legyon ; hogy a mai iákigbán ez az eset szinte földje ahol eredményt még senki
ták ki Kosztkát és Froreichet egyaránt.
A lélekkntatók bizonyára analizálták 1 urának és ez nem vonatkozik — leg- . egyedülálló, hiszen számtalan esetből sem látott. Kérdi, honnan kapott a
U a két. tipikusan „úri gyilkosság" ese i alább elméletben nem von a t kozhat ik — , látjuk, hogy ma nem kell egy férjnek a sok sralieiai letelepedési engedélyt
; éppen
.........
gyilkosnak...................
lennie, hogy a felesége Mert annyi zsidót, amennyit itt iá
teit és keresték itt, mint amott a moz ícsak a jó napokra ’
Munkatársunk ezután fölkereste Be- elforduljon tőle.
t.unk, még álmában sem tudott el
gató erőket.
•
í
senberg
Augueta
—
urholgy,
i-fci
_
a
Mngyar_
A
másik
kérdés,
amely tulajdon képzelni senki. Bízik abban, hogy a
Minket más, talán uj szempontból ér
Szövetségének iképpen az első, előttem nem probléma. keresztény kiskereskedelem gyöke
dekel ez a két gyilkosság. Ennek a két I országi Nőegyeuületek
borzalmasan tragikus bűntettnek min- i ügyvezető alelnöknőjct és kérte, mond j Ez az eset egy vulgáris dolog, amelyet reben fogja megdöntőni az izraelita
denikében olt látjuk a nőt, sőt a fele jon vélöményt ebben a speciálisan női | súlyosabbá tész az a hír, hogy az asz- fát, amely oly csodásán kilomboso
séget. Kosztka István legyilkolta vetély- ' problémában. A válasz .< következő volt: szony hosszú időn át patiance-játékkal dóit Ha a keresztények él tudnak
— Csodálatos, hogy éppen a mai na ingerelte az urát, hogy vájjon ssercti-e. helyezkedni a pult és a satupad mö
társát, mert szerette a feleségét s nem
tudott megbirkózni a gondolattal, hogy pon vetődött fel közöttünk M. grófnőnél Ez nekünk, kik a női lelket kutatjuk, gött, akkor övéké a jövő.
auxtwvMM másé lehessen. -Frorcich Ernő uzsonnakávé mellett az a probléma, nem probléma. Ellenben határozottan
felesége
A következő szónok Anka János
mint vallomásai állítják, gyilkolt, hogy . amelyet ön tárt elém. A grófnő az ő tragikus alakul- tűnik fel előttem az a volt. Pikáns és kevésbé pikáns vic
szenvedő feleségének apósa halála által kedvesen szelíd és megbov-eátó' mosolyá- . harmadik nő, aki a lelki heroizmusnak cekkel fűszereseit beszédében de
val ezeket mondotta:
jobb anyagi bázist, teremthessen.
; legkétségtelenebb jelét mutatja.
követelt a kormánytól,
— Én úgy találom, hogy a Froreich- ; — Mindenesetre három azmonytipns, mokráciát
És ott áll a két gyilkos asszonya a
de nem. olyant, amilyent a Teréz
borzalmas bűntény középpontjában bün ( gyilkosságban az apa rossz volt és a : a mai életben, de tálán mégsem a mai város hirdet, hanem, amely elhozza
tetlenül, de szerencsétlenül « talán egy ' férj nemcsak gonoszságból gyilkolt, ha- ! világból. Nehéz a lélekbo belátni és ne- az időt, amikor, nem lesznek a zsidó
életre megbélyegzetten. Kosztkáné egy i nem abból a hitből is, liogv családját i héz a differenciálódást megalkotni.
nagytőke rabszolgái.
revolverdurraniásra elveszti szerelmét, í segíts© és igy természetesnek találom,
Utána
Zsirkay János beszélt,
akinek oldalán uj életet akart, de ugyan hogy Fror&ichné a gyilkosság után is
aki
— mint mondotta — felhördülve
hűségesen
kitart
férje
mellett.
akkor elveszti azt is, aki még az övé
napi 12S.QOO koronáérl
látja a Teleki1 tér zsidó árusainak
; — Az
volt, n férjét, aki ma a fogház rabja.
M én véleményem — mondotta
.UUUUUv.n az
kitűnő ellátás mellett, szórakozhat és üdülhet
becézését, a Haller tér keresztény
Frorcich Ernőué helyzete móg tragi-, ululnökuő — nem ilyen könnyeu találja
árusaival u. izemben.
Majik- déhkzkuBabb. Egy rémes éjszaka megfosztja l
tikus adomát mond el annak bitó
édesatyjától, kinek Véréből való Vér.’ líű^ I
\ nyitására, hogy némely’ Istvánok
sából való hús és .elveszti férjét, gyér- ■
I mennyire megváltoznak, nem Wy
inekének atyját, kV súlyos bilincsekben
s Idkiismerotiuardosástól riugottan vár- I
mint Friedrioh, aki mindig egy
ja a földi igazságszolgáfifftáS'ltéfetét.-’ 1
forma maradt
*
Majd olyan ösztönös'
összetartásra hívta fel a- kfifósátéCsak n kát asszony maradt egyedül, j
két gyermek maradt árván, két családi ;
nyékét, amilyent a zsidóknál 'Wfii.'
tűzhely mellől vitte el a sors kegyetlen- f
A gyűlés a fajvédő képviselők él
bégé a támaszt, a férjet, az apát.
tetősével • ért véget. ,
Am érdekes a megfigyelésre ez a két !
Gyapjwuövfil-OBzttiy t
KSMHttMS-MkMtati
CTJövők
(esek a Calein-tfri iimhAsakban,
AsszonyLakására
i Ölttayketaék tartós minőség, 140
euhIH, OaKéámewHtt, katonaruMt s
*b.
Kosztkáné n drámn után ezeket mon i cm. széles—........ ----------------- U.M0
Selyem eii harisnya minden ezinb. M.000
rrlatfwee. Rttk Szilárd u. 22. in. 19. Tel. I. 52^
dotta:
!' iTiista "wiiplí" BÍtÍhiyk«li»
*k
Z Z 1M55Ó Hél harisnyék minden színben _ UK
- A legszerencsétlenebb én vagyok |I ÖSB1 raglánkelmék tiszta gyapjú 198.800
Fériisekalk tartó, minőség _ _ 7.K0
rbben a borzasztó tragédiában. Halott <■ KoMttaukoImék angol zsáner, 140
KSNtt esIyemeyakknM _
_ 1S.8B0 SZAKORVOSI
az az ember, altit n legjobban szeret- j
Selyem nyéknél_______ _ 88.S50
I ctn. széles____________ _____
EZ08T OAÚflMM-OtTjta. — Rendelés ^én nap
lem a világon és nekem csak a meg- • la kabátvelour, tiszta gyapjú, min
Rákóczi-út 32. 1. em. 1. Rökussal szemben.
húrcoltaiá.' maradi.
|
den színben — _ —. ... — — 230.000
dyaejv
maekógaraltnm
_______
145.350
Férjéről, aki életben maradt, de gyil-; Djvatcslkos él kockás női ruha
— — ... — — 61.750 Férfi yeestt bokasMC
35,000
kossá lett, egy szót sem beszélt az asz- I kelmék —
MStedSmde ós iladAs
Rzony. Fájdalma a halotté, aki nem is | Eolin ruhakshue tiszta gyapjú,
Skoda Testvérek IV, Hajó a. 3.
Tel. *
>-(
!!
I minden színben — — — — .— IM.500 KSUtl kabtígk, dtvalmMi^pek, eMpkevolt az övé.
fSggöngSIc, paplmok, jhMlltekarák.
______________ _ t»ko igg. él antatteriUk nagg vábuetékbai <
Frorc.iehné' egy újságíró előtt ezeket Gyapjú kuaár minden színben
Meglepfí árakat fizetek
*Ut
iKo»M
ólHnjlralUN-ewma?.-. 185.000
Xnondlu:
^tartalmai egy öllönyh(ta BHlkaí^c 5ükj

Két gyilkos Férj - két szenvedő asszony

Balatonfüreden

Fr»acft — Smofting

— Soha szerencsétlenebb asszonyt,
mint én vagyok, nem láttam. Megöl
ték az apámat és aki megölte az fér
jem, gyermekem apja. Nekem két slratni való közeli hozzátartozóm van:
meghalt apám és fogházban ülő fér
jem. Kit válasszak, melyiket! A hol
tat, vagy az élőt.
- Én az élöt választottam, meri azt
tartom, hogy asszonyt
kötelességem,
hogy kitartsak mellette. Férjem nagy
bajba jutott és ebben a • szituációban
én mégsem szakíthatom meg azt a kö
teléket, amelyet kettőnk között gyer
mekünk jelent.

viseltfér
firukábért
*

bélésanyagokat).

Werthrtaer a,. Zlek, Jetii u. 23.

Ttltfón l®-!>

lalyam ,uMI>i
1H1 hiaélng, urotral -- ------------*Nyárfáéivá minden aainirnyalttteleti nitóí^omhi»é ^------- 87100
h»n_________ _ ______ _____ UMO
Japán selyem minden cinben _ WÍW0 SSUnt asokaya-kemMné kézi
Truiaelyeka dint»inekben____ 117 8t
*
azsiirral_ _ ____— — — — 10MW
Crepe de Cki»_________ — — 158050 Véssen pérnaMMt _ 73.100
'Selyem mércééin a legdivatoMbh
mintikbiin— _ — — —1~. AUM)
Mm fc nhU.'
* rikuiaam.
m

MoaS-oaatMy i
Fehér krokié ngi<aykelse._
Fehér HnSáy elemin, 150 mn.

M MO

Manyasnonyi kataiunrAk
HfindM klattetean.

(céaik a Cal,ta-Hrl íreUsnaiban)
szélű, kockís ói csíkos ____ 53JOO
íme két szerencsétlen nö, két feleség Moeó voilok lesnebb minUkban ttM
*
Férfi-ina ylké mellel_________ 1LOJOO
és két anya. Komoly, nagy problémája Salaterté meaéknyg minden síinSélaoalérH-lng,
Mrn-rao, 2
<5 külón .gallérral
--------- Sl.IjO
------nz életnek. Igazi nőprobléma. A szerelben_ __ — — — — __ __ __
Pirii koma MMIM------------— 1Q0.4M
'lues asszony és a szerető asszony prob SportllaaeU — — —
Iftyií aiáánaíráfl fehér _
M 58.900
lémája. Ki tudnu itt ítéletet mondani, Fluell és berehet Jegesebb mia
Svtf ataÓMifáfl, színes------------ 44.800
vagy lehet ebben az örök perben ítéletet
VfrllsMbkeitf---------------- .
— <650
ukban ...
... — .w
„ ..
hozni!
PyfUM-ffltőiyffk nagy választékban 381.000
SelyemlinyS mlntie esetén kabát
A Hétfői Napló munkatársa igyekezett
bélésre------ : — _ _ _____
Km«akelt-oKatétyi
kibogozni a női lélekmegnyilvánuláa o
(csak a Calvin-Hri ánMas^iBj
VAaiM-anUlyi
gordiusi csomóját. A mulier amnus (a
No....,yeTéuea
______
__
Ilii
tiUkaUt
— _--------------------- 503.000
szerető asszony), vagy a mater doíorosa
(a szenvedő anya) az igazi asszonyság. Fenyyee mesett sinoe _
Batlsstsliton
130
cm.
széle,
_
_
Aiu beszéljenek az asszonyok, akiket
PaylaaleyeüiTisBen 180 cm. széle,
megkérdeztünk.
Egy, a lógni-ágasabb tarkaságokban BSrerée aefln______
élő budapesti hölgy, aki ragaszkodott ViasMÜrUkési
ahhoz, hogy nevű diszkrécióban marad ’rotttrWrUWsé
jon, ezeket mondotta:
Vnmhi^y/ leiniimk,
— A kénlóg gokkal nehezebb, semmint
sifowlf,,
precízen.válaszolni tudnék rá. Élső te-.| Vftf

I

Hamlsfoáat 12.000 K-ia
Ar.ny.l, erlutít, brUIUnst, ékszert, legdríjáHrM «•’

váncslcs ékszerész. Vili, Baross n. 57

IHtMrgpMvii
Férfi nteMjtan........... . ...............
OvermeEihirvi. 22-28-x 240 ezer, 29-34-i g

1

iiAhh lórit

a
85.M0

85.000

ItS.OOO korona

■ K <r 6I» lennilló «<WM"
eradeU irtd »a>kn,a lonMíudrlí
Budapest I. kcr^Döbrentel ttr <—3. Telrtóc 5-

■r.—-aasu.k toardmCcy. Vldlkrr ulto-W

HÉTFŐI NAPLÓ
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hírek

Gyökeres szervezeti vúltoztatűsok lesznek
Heti krónika
az OFB-níl
iX ÚJPESTI BIKAVIADALBÖ1.
tM ,ollo" "" a '.Iddiumlran
tbglön koMlatáHam ait ott,
<um “
vtrfanvasM,
fakó a bika folt faglKUttoH.

rj

Mta

etok rmerikárntt,
Mosott vttv harci kötegel
elfirH romolt sértetekről
ftifblKn ien'Jtökönueet veit fel.

í *:

Ijjl Nka vU’'r féllvfn

Orra itgfSél
Csak WU lépőil fHé ka ann'iasóUák
ílrö légidnek fíáex Vilit.
...

■• ’

■ • ’

•

jf(ir a közönség vérszomjas volt
S es általában nem1 is furtsá,
J viadalon legalább
J belépőjegyét leszúrta..

RÉMES VISZONYOK
í¥in«

pénz es belát hatatlanok
j következményéi ennek,,
tsn színházunkba mostanság
Dirckt a Kísértetek mennek.

dekadencia az operánál

Operánál bizonyos
Dekadenciát máris látni.
Tudniillik, hogy már nem a M
„C
*,
Hanem csapán a „B¥-t várják ki.

Kormánybiztost neveznek ki a földreform végrehaj
tásához I — Kerületekre osztják az országot a gyorsítás
céljából

Az egységespárti kisgazdák moz- I földbirtokreform végróhajtása ügyégaImával kapcsolatosan a Hétfői ben kormánybiztost nevez ki a kor.VT>7aí elsőnek
ol<r,T'ir»V közölte
*
lzXnrXlfr
nwí az értesü mány
‘
* az országot
* . a végrehajtás
*
.....
és
Napló
azt
lést, hogy Tóth János marad az 0. ellenőrzése tekintetében kerületekre
F. B. elnöke. Ezt a hírünket másnap osztják fel. A kerületek élére a föld
illetékes helyen is megerősitették. reform végrehajtásában leggyakor
Ez a kormányéi határozás azonban lottabb és legjobban bevált birákat
még nem jelenti azt, hogy a föld nevezik ki. / Hangsúlyozom, hogy
birtok’reform. végrehajtása
terén mindezekről csak úgy hallottam,
nem lesznek nagyobbá rányu válto- mint készülőben levő tervekről, bár
zásók. Beszéltünk ez ügyben
hízom abban, hogy végre-valahára
talán mégis csak tesz valamit a
Meskó Zoltán
kormány a végrehajtás gyors!faxa
volt állajntii.kárral, aki a követke erdeijében.
zőket mondotta a Hétfői Napló
Görgey István,
munkatársának:
— Addig nem- nyugszunk, amíg az egységespárt egyik vezető tagja
a földreform-törvény . végrehajtása a következőket mondotta munkatár
tekintetében célhoz vezető intézke sainknak:
*
déseket ki nem erőszakoltunk. Egy
— Tény az, hogy az
vagyok értesülve, hogy Tóth János
O.
F.
Ii.-ndl
gyökeres szervezeti
az O. F. B. élén marad ugyan, de a
változások lesznek.
biróság
müködéséuek gyorsítása
úgyhogy
az
egész
országban min
érdekében gyökeres szervezeti vál
toztatásokat fognak eszközölni. Igv denfele gyors tempóban fog megin
dulni
a
végrehajtás
munkája.
például felmerült az a terv, hogv a

Aj

— A fajvédők zászlót bontottakig— Förster-Sehidze meg mindig a
’
an."“
Förster
Kecskeméten. Gömbös Gyula me- főkapitányságon
*"
*- * — •••
gint zászlót bontott. Ez az ötödik Schulze Henrik ' • a rendőrség őri
vagy hatodik programki tűzése a zetében levő kei bajor fiatalember
zágrábi
attaséjának, még mindig a. főkapitányságon vau
‘ - A miniszterelnök vadászaton. forradalom
megint nem hoz újat. Csak nak. A politikai usoport egyik deIBetA/crt István gróf miniszterelnök azonban
■
u vasárnapot vadászaton töltötte. | annyiban van különbség az előbbi tektjvszobá iában rendeztek be szá
Kora Reggel autóbia szállt, és Kelely zászlóbontások és a mai között, mukra szállást és állandóan két de
A
hatóságok
Dénes Máv elnökigazgató vadász hogy ezúttal átfestették a cég címét: lekti a őrzi őket.
területére, a Budakeszi -Páty ha- a fajvédők parlamenti csoportja ugyanis még mindig nőm döntöttek
a
sorsuk
felől,
hogy
szaliadon
en
ezentúl
a
Magyar
Nemzeti
Függet

tárca hajtatott, ahol egész nap vadáBaött. Vasárnap késő este tért haza. lenségi Párt nevét fogja viselni. A ged ik-e őket, vagy pedig Törökor
szágba
tóloncolják.
zászlóbontás
vasárnap
délelőtt
folyt
- Apponyi gróf Jászberényben.
iVwámap
tartotta beszámolóját le. Kecskeméten az iparos kör helyi
- A KosSuth-párt Klipért beszá
JásaberénybenJ[ppon.vt Albert gróf, ségében, vontatott, álmos őszi ren molóján. l’upei.t Rezső a Kossuthki negyvenhat éve óta megszakítás dezésben, feltűnő részvétlenseg mel- párt elnök<‘. vasárnap kerülete szék
nélkül képviseli a várost a magyar
Lelyén, Do-secserböri bőszé mólót tar
törvényhozás házában. A legna
tott. amelyre a Kossuth-párt tagjai
A
város
polgársága, amely
gyobb magyart, a város különös
tulajdonképe ii csak . elenyészi >A ifi lekleérték. Rupert bestédében a
szeretettel és ÜDrnepélyességgvl fo'Ifwihttthypárt
küzdelmeit vázolta' a
Sszámban
miKDÍiH KW
volt nt-Pyioc
képviselve,
l i í j ' HA
nem
Hl
;
gidta falai közt, de Appőnyi gróf ,_ jM. vésitf cbboK te féteüvuláte-iN á$
’^máuií.vnl
jwónhfMu naig ‘Nmiwri
fcöavetlen szerénységgel 'fért ftf áz
Jnce
dr. Bethlen- Jánus-politikájában, amelyet a gyűlést megélőv?
n
ünnepié# elöL A beszámoló a Lehel
ról beszélt. A kerület bizalmáról
zően az uniform isos, byrkalapos
szálló nagytermében folyt le. amebiztosította Rúpértet.
fölkelők segítségével rendeztek.
v?vc^ a v^ros minden ép— Elfogott csempész. A Osonj-utcában
kadáb polgára, akik a teremben Az egész ötszáz főnyi hallgatóság szolgálatot teljesítő rendőr észrevette,
Wjelenő Apponyi grófot porcokén zömét igy is azok képezték, akiket hogy « vasúti híd alól egy fiatalember
az egyes vidéki városokból és köz
lettes ovációval ünnepelték.
*«omagokat
<
szed elő.- Igazolásra szólí
Apponyi gróf meghatottan állott ségekből oda invitálták: leginkább totta fej, mjro a - fiatalember bevallotta,
perceken át a pódiumon, amíg szó- fiatalság, földmivesek és vasutasok. bőgj- H’cber Rezsőnek hívják. 3Ó éves
j>oz juthatott, • majd megköszönve Gömbös fejtette ki a programot, hajós; a-Szent László .hajón teljmit t-zolw ünneplést boldogan emlékezett amelynek vezérgondolata.
gálalot és a csomagokat a hajó szén
Mkm arra az időre, amikor a vá
a zsidóság által szerzett mi ndenraktárában-elrejtve csempészte be Béré
jod 46 év előtt először: ajándékozta
nemű ipari, kereskedelmi és
ből. Előállították a rendőrségre, ahol ki
3n^? ..a ma-ndátnmmal. A - mostani
bnpktőkév ek. valam in t m i iide tt
derült, hogy a csomagokban több vég
Politikai helyzet ismár-tetése kapföldbirtokuknak
az
országos
phiss. karoküll, bársony, selyem és
megemlékezett 'legutóbbi kül-számarány szerint való „visszanagymennyiségű kötszer vau. A rendőr
iv-i/u jráL R raeFállapitotta, hogy
'
*
hódítása
törvényhozási cs társég megindította a nyomozást, hogy a
a Külföld ellenszenve nagyön meg. .. sadalmi utón.
csempész raktárát - felkutassa, mely állí
l
Afagyarorszaggaí szemben.
beszéltek még Eckhardt tólag Pesterzsébeten van. Wöbert a
hélyzetrőL elmon Azután
rendőrség őrizetho vette.
dta Apponyi, hogy nem áll mód-. Tibor, Ulain. Lendvay és mások.
Ugyancsak
Kecskeméten tartott va
— Felöklelt a bika egy torreádort
J&win támogatói a kormányt, mert
nem ért
egyet , politikájával, sárnap este az egységespárt is gyű az újpesti Stadionban. Véres szeren
,
**
me csétlcnség történt vasárnap délután
■won.vt grófot beszámolója után lést. illetve „szüreti ha tikettet
lyen a. párt vezetőcége, .Zsitvay Ti az újpesti strandán rendezett, bika
lelkesen ünnepellek.
Pékár Gyula, Retekemét viadalon. A játékok során ogy meg
lJ’ a weri> katonai párt fegyvere- bor és
ZáB-ráh1
^
Horvátországban. képviselői és a pártnak több tagja vadult bika felöklclte Podnfecho
vett
részt.
A gyűlésnek, amely csak Asin spanyol torreádort, akit tár
b01 fáviTRtöztók: A Hrvat
ht
?p- ,nia hzen*á<üÓ8
feltájalás- a késő esti órákban kezdődött, ki sai a közönség -végsőkig feszitott
’ifli
^°<y a ’í^fb kato- mondottan ellengyiilés jellege volt. izgalma között. szabadttottok ki a
x .Starter ég Török, Vili., Jówef kör bika ^kiéléséből. Podmccho Asin
fe^veroket és lőszert oszX ni n; .n?h^nA horvátországi, köz- út 62. Valódi angol As toeh szövetekből, j lágyékán szenvedett, súlyos -sérülé
Zrl°’-JaIóflá<a
horvát.far- mérték után készít elegáns .férfiöltönyö seket. Az újpesti mentők bekötözték
és lakására szállították.
fönökc két ■Ra ket előnyös fizetési foltótolek meilctt.
kparti- képviselővel a hely szivéí»AHlení a tényállás megállapítása
lrJL k
PKF a.nDál érdekesebb,
RÉSZLETFIZETÉSRE! paStU nélkOl/
*|
te/h.v
hadiigyminisz
■■ H
"'•ó ■■ tcmidstetcs foa«kaf teljesen pótolja, aranvkoroník. hidsk
M
p,,‘I" .Handolf.fímhól K), íogt<.méK fnghuzsí
- ■
kafnn \a^losan letagadta, hogy a •
(illéssel, (I'ltatásrtl is) műtétek eaelén is forduljon bírálómmá!
fegvxÜ!
bizalmi emberei közt
■—a fövér.«ban<o ivói
*
fannAIMlaam«ebl>hatóbb
ín ?Tket: ^^fattok^Enzel szem
or. ««
<■
*
>.
Budapest VII, Krzstbet körút 40- 42 I. am.
*
fogorvos
O*
?\ nak, JeÍ0nté#^
« Rendkivtil mérsékelt árak!
10 évi jótállás!
W*r,fojű’pcaa,'a,a
nak
flfOtóHen ,vak':!ŰI.okd.n. 2-3-ig. Vasár- és ünnepnap reggel8-12-ig Technikai verető: PICK I.
dotta
to^ktefcatátlanofcnak- mbn- gende1és: d.
Kálmán Jenő.

BflíSAV

Fosorvosi és Fogászati rendelőbe

szeljen ■ címre!Vidékiek soronklvül fogadtatnak.

termáit:
VUl.ÜlUiut S2/B...

Ogjefjea a címre!

-■ Halálos elgázolás. Az ángyal
földi vasúti állomás palotoi úti so
rompójánál egy tolató mozdony el
ütötte Maycrnik János 63 éves öreg
asszonyt, aki azonnal meghalt A
rendőrség megindította a vizsgál a
tót hogy kit terhel a felelősség a
szerencsétlenségért
,
x Bikaviadalokhoz tor read árok részére
piros posztót rendkívüli olcsó áron szál
lítanak a közkedveltségnek
örvendő
Fenyves Dezső R. T. áruházai. Egyéb
cikkekben nagy választék. Olvassa el
ezen cégnek lapunk mai számában kö
zölt hirdetését.
— Jánossy főhadnagyot a tábla
fölmentette. Nagy port vert fel an
nakidején Jánossy Sándor főhad
nagy esete, aki 1920 októberiében
Poporu román ezredest egy nyíl vános étteremben inzultálta. Já
nossyl, emiatt a katonai bi rárág el
is Ítélte és később várako^si állo
mányba helyezte. A főhadnagy ek
kor polgári foglalkozást vállalt s
két évvel ezelőtt régi bajtársaival
bajtorsaival
együtt a M aló síit-fele vendéglőben,
poharazás közben
1 ” ’
....................
újból
szidalmazni
kezdte a románokat. Egy pincén
félreértve a
_ szavakat,
________ , egy aktív
tisztnek
azt- —jelentette,
hogy dá
,
nos sy a kormányzó személyét sértő
gotte, mire ez rendőrt hozatott, aki
Jánossyt előállította a főkapitány
ságra. Innen az ügyészség Markó
uccai fogházába került, ahonnan
csak négy nap múlva szabadult A
törvényszék Jáuofisyt kormányzó
sertéséig hat hónapi fogházra es hi
vatalvesztésre ítélte.
A
táblán
Dcgrc Miklós másodelnök tanácsa
— meghallgatva Dávid Jenő dr. vé
delmét. — mégsem ni isi tette az előző
Ítéletet s Jűnóssyt jogerősen fel
mentette.

— Letartóztatták a „M ű vészotthon “
igazgatóját. Dcmoter Sándor volt fa
kereskedőt, a rendőrség által a napok
ban feloszlatott Müvészotthou alapitóigazgafóját, nki az alapításhoz két pin
cérének ötvenhat millió korona óvadé
kát etsikkasztotta, a rendőrség vasár
nap letartóztatta.
— Óriási-4üz pusztított a Helveyféle gyártelepen. A vasárnapra virnwjó éjszakán értesítették a tűzoltóliógy a soroksári utón levő
Helof'y ■‘Tivadar-főié gyártelepen
tjíz támadt. A tűzoltóság Rreurr
Szilárd főparancsnok vezetése mellőtt; teljes apparátussal vonult ki
á- tűz szinlielyére, ahol a gyártelep
közelién fekvő parafaörlő malom
lángokban állt. Az épületből eme
letnyi
magasságit
lángnyelvek
csaptok elő és a forróságtól ol
vadni kezdő .súlyos gépek az emele
tek menyezetéi. áttörve, hatalmas
robajjal zuhantok a tűzoltók közé,
akiknek
másfélórai
megfeszitrtt
munka után sikerült a tüzet lokali
zálni. A maiomépülef és a benne
felhalmozott
gyúlékony
anyag
azonban a tűz martaléka lelt. Az
eddigi beoslések. szerint a k.ár meg
haladja az egymilliárd koronát. A’
tüzvizsgáló bizottság rna délelőtti
kiszáll a színhelyre, hogy megálla
pítsa a tűz okút.
— Szurka lás a Horthy M'k'ós
úton. Tinelli Imre 22 éves napszá
most, tegnap éjjel n Horthy Mikíós
úton ismeretlen emberek megtámad
ták és késs zűr ás
*«al
több sebet ejtet-i
tok rajta. Súlyos sérüléseivel n Te
lep uccai kórházba szállitották A’
tániadókat. keresi a rendőrség.

x Lég kedv eltebb állami vállalat a m.
kir. asztályaorsjálék és nagyon örvende
tes. hogy’ jelentőségét mindjobban meg
érti ». közönség, mert ;t sorsjátékban
résztvevők szánul a mai nehéz időkben
is állandóan növekszik. Még azok is,
akik régebben nz osztályKorsjátékot el
lenezték. mindinkább -.rra a meggyőző
désre jutnak, hogy — miután minden
huzáanúl milliós nyereményösszegeket
flzotnek ki számos szeren<xés nyerőnek
végső eredményében az általános jólétet is előmozdítja. Az uj osztálysorsjátók november 12-én kezdődő húzásainál
egyetlenegy sorsjeggyel szerencséi, eset
ben 1 és fél milliárd korona nyerhető.

Egenváry és Társa
műbutorgyár

Jőm t~4l o^n.

TI-

iwflbuto
I rok,
rok, mOvésil
mOvéi
facill-

lérok és Intérlaurok

HÉTFŐI NAPLÓ

■

hétfő. „Kébe, M.

rengeteg sok munkámba fog kerülni, a I
míg ismét vihetjük.-valamire s mégis
azt írták rólunk, hogy gazdag emberek
*>'<
foKlal állá,, “*
lettünk. Most még hozzá el akarják
vonni a KLauzál-téri vásárcsarnokban Az Mobstrukclő“ inevinlíiu.
ugyan
tiltakoznak
% &
levő árusítóhelyünket is, mert néháBllWo'
nyan szemet, vetettek r£ olyanok, akik lény azonban az. ho^
nek az Erger-Berger a mindennapi
imádságuk.
halt katonáért. Ahogy az eset alkalmá — Hogy’ a vádirathw mit szólok?
bal.vrevizl,,
a. l. "
"^ben
.áhaj'^^rí
’!]'
val a rendőrkapitány ur megmotozott, semmit, fin már régóta el Vagyok ké
nem talált nálam semmiféle gyilkoló szülve minden rosszra, Az ügyvédeim
niany politikájával. k
eszközt. Kis idővel rá azután ismét vé vigasztalnak, hogy még nincs elveszve
gigmotoztak s altkor, alig hogy a zse semmi. Nézzen meg jól, uram, nézzen Ezzel az ellenzéki taktii-á..i
ben az elnökség «5 , fi,
.*
bembe nyúltak, mindjárt egy késngelet rám, s mondja meg, lehet-e még ember
lyokban biatoaitott jogait SS?
*
1’1',
húztak kf a zsebemből. Hogy került a2 belőlem valaha?...
hatja. A balohlalo-n'1 5 vaSo0',"1
egyszerre a zsebembe, mikor előbb még
Hangos, visitószavu asszonyok jöttek sznlyb a legélesebb harcS^L1'''
nem volt ottf
be a holtba s alkudozni kozdtok a kop
Ahogy maga elé révedezve beszél, pantott tyúkokra. Lobi felesége fürgén tudni vélik, hogy
mog-inegvonaglik az arca s idegeson, szedegette elő az árut u pult mögül, míg
felújul a darabontok é, kJdob,.
markolja meg a pult szélét, Lobi egykedvű, üveges' tekintettel mo
tasok korszaka.
Gyűrött, pecsétes ruhája úgy lötyög rcát a menny evet felé. Az arcára vala
• Ez .? ÍHX 'éteken a fotyoab
rajta, akár egy madárijesztőn.
mi rettenetes merevéségü kétségbeesett is szobakerult és a kormáé.— Minden lehetőt eladtam s az összes kérdés ült ki.
több vezető tagja tó jelentette,
ismerőseimet vágigkoldulta a feleségem,
És ez az ember valóban el van készül
hogy a százmilliós kauciót letehessük s ve minden rosszra..,
az elnökség letörni készül ugyM
az ellenzéki obstrukciót. d.Tim
*********.............. ************ *‘"---‘‘----i-r-|-u-in.-i\r.u-.~L--Xi
gondol a kidobafások taktiká
jára.
■A-í,.$R;T’k ellenzéki képvrHeJő m
*.
említette, hnn>v
hocy nv
az inon
1920. tT.
cikknek
tT«n
esy
ParamfrtB,
amely
kizárja az ülésteremben való
erosza koskodások lehetőséről
Á szakaaa kimondja ugyanis, ü^v
,jiz, ofci jofftalanttl belép o? ülfat(

A napokban híradás jelent meg, hogy
u •gyéfpa’ég elkészítette a vádiratot
l.Öbl József ellen, akit — mint ismeretes
annakidején Trentntel Mátyás honvádBzedes meggyilkolása jnlutt letar
tóztattak, majd utóbb 100 millió korona
kaució ellenében ideiglenesen h zabad
lábra helyeztek. Az ügyészség vádirata
-zeriat Lfíbt József állati kegyetlemjéggel mártotta meg kését többjében is a
erencsétten honvéd testében a minden
képpen megérdemli, hogy a törvény
leljen oalgara! sújtson le rá. A kurzus
lapok természetesen a legnagyobb meg-:
< rléssel emlékeznek meg az ügyészségi
ininőaitésről és szeretnék még hozzáfűz
ni, hogy Löbl József kését a faji gyűlő
let vezette, a ghettó halálos bosszúja, a
S7anvedelt sérelmekért. Egyes orgánu
mok időközben még arra is reámutattak,
hogy Löbl Józsefet szinte tejben vajban
íürösztik fajtestvérei ,mióta a Trommeli'set történt s nemsokára dúsgazdag em
berképen fog visszavonulni a nyilvános
ság sMl. Ezek a beállítások és színes le
írÁsok egyáltalán nem fedik a valósé
got
A Dob-utcában .mindjárt a Holló-utca
sarka mellett húzódik meg l-öbl József
nek a barom fikercskodése. Az egész egy
naxszabályrevlzió 33-as bizottsági tárgyalásain
kis lyuk, amit egy fából készült fal két
Vembe, hatóság elleni erőszak bfiv
tettét követi ela. Az elnökség tehát
ráesne oszt. Hátul homályos zug, telve
—
Hétfői Napló tudósítójától. —
ennek a paragrafusnak tiltó rendel
pihetoDal, megalvadt vérrel. Ott szokták
orösen készül a ’ház- I sének lehetőségét. Rassay KAroJ y kezéec miatt teíemőroket nem alkal
levágni a baromfit. Elül egy kis pult,
küzdelemre. nem áll egyedül ezzel a. nézetével. inaahat arra a óéira, hogy képvíiv
rajta néhány megkoppasztott liba meg Mwhalywvizió elleni
Lír “i------ - x*”« v n hogy
ua^‘ a ház^Ábor magáébá tette Rojíxíw löket az ülésteremből kivezettet
tyokreyizióját
a koÉtmány a 1 indokolását, ha/sonló álláspontra hc- hessem. De áll ez a paragrafw meg
f---- <* a.vrjuiLuauy
<i
Bekötöttfejü, pinzkofikötényü asszony szabályok
—
lu időben
u«L_
r
lyeafcedett
Farkas Tibor is. Appönyi fordítva is, tudniillik az elnöki a
rántotta1
fogad, ahogy belépünk. Egy almacsut
kát rágicsál s úgy diákurál egy öreg elő. a snociáldemokraták és a pol Albert gróf elhatározása e tekintet lehető leggyakrabban fog élni az
gári
ellenzék
valamennyi
t
agja
ben még
ismeretlen, hasonlókép,. obstrtrkció viharos
napjaiban a
koldusasazonnyal. Löbl felesége. Megkí
nál székkel s alig váltunk vele egy-két egyseges. Vannak azonban, a balol Andrássy Gyula grófé is, aki Ajk rendreutasítás és a mentelmi bi
Klót, cnárta dől belőle a panasz, az elke dalffn olyan politikusok, akik az ponyirol teszi függővé, hogy a bt zottság elé utasítás jogával. Ámen
elvi elitélés ellenére szükségesnek zottsági tagságot elfogadja-e.
tolnrl bizottság pedig, amelyben a
seredés.
tartják a bizottságban való ré«z
További kérdés az. hogy az ellen- kormánynak többsége van, a „wifi
—• Uram, nem élet ez, amit álunk. — vetelt.
’.ék a 33-as bizottság által letár zi. varó" ellenzékieket több napra
mondja a szemét törülgetve. — Egész
fogja zárni az ülésekről. így az
nap dolgozunk, robotolunk itt, ebben a
Razusay Károly például következe- gyalt házszabályreviaiót milyen for ki
,w. a
„ kizárt, ellenzékiekre «
rvrui.
is vönal
piszokban a alig, hogy., a betevő falatot teyn ödcÖ? vallott politikájához mák-közötte próbálja elgáncsolni, tán
illetve
hogyan
próbálkozik
meg
.
Rozik
a szakasz és az ülésterewb'
mag tudjuk keresni. Négy gyerekünk azért akau résztvenni a 33-as bízottlegalább is azzal, hogy a házszabály-1 való belépés esetén hatóság efleni
van. kérem szépen s az egyiket éppen
később emeltessék erőszak
---------' '
most kebelt megoperáltatni. Hál Isten
-------büntette
eimén
vonják
,.a xevizió gyongite-i törvényerőre.
őket/ fele!ősségié.
nek. már túl van - a veszélyen, de hát
nudflg csak előjön, valami s most, ké
rem. itt van ea az eset, a ssegény uram

Az elnökség letörni készül
az ellenzéki obstrukciót, de
nem tervez kidobásokat
fi®

iuhL Tétét elhinni. se éjjelünk, se napirtunk asóta. Különben itt lesz mind

járt az uram, majd ő elmond mindent.
Néhány pillanattal később bejön egy
sápadt, beeeett&rcu ember. Gyanakodva
körülnéz a idegesen pislog a feleségére.
LOt Jóaasf, a gyilkossággal vádolt ba
romflkereskedő. Barptválathm álcából
mélyen filő, nyugtalan pillantása szem
pAr vílágtíX elő. Az Üldözött vad pfThrn
.táss, akit egyre nyomon követnek a
csattogó fogú topók. A felesége biztató
VMtRztea laasan-lasan oszladozni kezd a
— Hja, uram, est se hittem volna so
hanem, hogy az én egyszerű, föMhözra
gadt életemben ■Hyesml előfordulhat, —
tagolja el-elesnkló hangon. Hogy én
reáxrt-ezérrdSckal gyilkoltam, hogy aka
rattal embert öltem volna Ahogy a vád
irjrt áilitja! Láthatja, uram, hogy mi
ként küzködök itt a feleségemmel együtt,
tora reggeltől késő estig s akadtak ujságok, amelyek azt írták rólam, hogy az
azé# óta felvet a jólét, hogy az üzlete
met megnagyobbít ottam.
*
Krhn
egy összegyűrt papírlapot a
zsebéből s Átnyújtja.
— Tessék elolvasni. Itt van a végzés,
fogy a -Jfagyanság" ot a bíróság dl
Ítélte, mert azt
* Irta rólam, hogy a gyfl
knsság gazdag emberré tett .A bíróság
ma kötelez^ a »MagyarsAg
*
’-ot, hogy
adjon le egy helyreigazítást. Nem tette
meg és most én annyiszor adhatnám le
máa lapokban, amennyisser akarnám és
nodbt a „Magyarság44 számlájára, mert
igy Ítélt a bíróság. De hát mit Ágálják?
Au éu sorsom már apyis W vont pe.r.sétrtv
*
Régebben egymásután koptom
a névtelen fenyegető leveleket a foMon
tateMteü mUm,
Tlfabban mnrknlrOim brdMn

• boWombo

kornteuMpü

w»
i*

emberek, öra>-bÍMm kiaMlxak. MdáifmnegetáekM.

~

még. kérem reépre’

Nékárt, Mmippal metStl M Mó>,
•mbj wltam.
kaivm M. vagyok

•Ma
*™
falat. És mindez miért? Mert
valakinek bűnhődni kell a augény xeg-

IMHOF

Ruhaház, Rákóczí-ut 62
áfa fStméitó Métának
vervésésé alatt triMini áron
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Kertész Róbert államtitkár lesz
Wíassics bíró utóda
\ „Hétfői Nopló“ jelentette első rét nagy örömmel vették a színhá
éi hogy Wlassic's Gyula, az Állami zak. Wíassics báró személye ellen
■SoMzak főigazgatója a gróf Kle- senkinek sincs kifogása, de abban
hélfiberír Kunó kultuszminiszterrel bíznak, hogy Kertész Róbert közis
való nézeteltérései miatt megválik mert erélyö többet fog szánni!.ra ki
vivői, mint a „báró" jó ismert gyen
állásától.
XTgy volt. hogy
a
kultusz gesége, amelyről, sajnos, nemcsak a
miniszter ezt az állást is megszün színészek, hanem a kultuszminiszter
teti és az állami színházak felügye is tudomással bir és csak ezért tör
letét a kultuszminisztérium művé ténhettek meg az utóbbi napok szbszeti osztályának vezetőjére bízza, möru eseményei.
Az Operaházban egyébként ma
aki ezt főigazgatói cím nélkül fogja
teljesíteni. Ezt a tervet azonban ha csend van, de nem lehet tudni, mit
marosan elvetették és — mint érte hoz a holnap, ügy hírlik, a kultusz
sülünk — Wgy határozták, hogy miniszter leiratot készít a Nemzeti
*
tVla«8Íc
lemondása esetén Kertész Színház tagjaihoz, amelyben arra
Róbert államtitkárt nevezik ki fő kéri őket, hogy az Operaház szaná
igazgatóvá. akit bizonytalan időre lásának módozataira való indítvá
FZflbadságöl a vallás és közoktatás nyaikat tegyék meg, mert halogatás
esetén kénytelen lesz élőbbéni ter
ügyi minisztérium.
Kertész Róbert kinevezésének hí vét keresztül vinni.

1

dik páholy: Rákosi Szidi. harmadik
Tere-fere
•páholy: Lábas
*
Jücl családja. fle.
gyedik páholy: Hevesi Sándor és
Bálint Lajos, Ötödik páholy: Molnár
a kulisszák között l'ciemc. licitál Jeiffi és felesége. ha
ladik pdhoh/: Robot Imre és Joáb
A HÉT EGYIK HŐSE kétségkí-| Dániel es igy tovább fíeöthyék. Paviil C$. Alszeáhy Irma, aki Ibsen ludiék, Harsányt Zsoltéit. Révészéit.
nek a Renaissance Színházban szín- Barnáéit, szóval mindenki, akinek a
rekerülő „Kísérletek" című drámá s:nliázho~ miami köze van. Csak
jában olyan megrázóan mélységes l’aludy Jenő nem ült. páholyban.
játékkal ajándékozza meg a közön Neki nem jutott.
séget, amoly a babérkoszorút feltét
•
lenül felteszi homlokára.
A ZENEKART Nagy pél Béla vetMW.
Ez a kiváló
a szó lt>gazttkehh ArtaímA
A RÉT MARIK HŐSI' Lúbasx ben ragyogó t«
*h?taéfM
nnizaikiM caak
Juci, aki a Marica grófnő cimszere-1 jnost kozd feltűnni. Majdnem egéat a
pél játssza úgy. hogy a közönség ináig — nincs n'/égyonleni való eaen —
joggal kérdezne! i meg uz l'nió igaz a kenyerét alig tud te megkeresni. Km
gatóságát, niiér.l kelteti a Marica kabarék zongoráit verdeate aate 8-tól éj
grófnő címszereplője után hónapo félig, kottákat másolt, ion gorázni MHli
kig kutatni. amikor itt van: Lábast lőtt, amíg végre hejoiott az (’rtlehoa. 8
Juci.
amikor Kálmán Imrét Faludi .lené meg
kérdezte. hogy mit kíván, ki üljön a
MARKI s h.ltll.i ÍRőL
hetei. M fi- karmesteri székbe, Kálmán Imre rövi
filőtt párisi tartózkodás
'
*
idején hasá den ezt felelte:
bokat
írlak a párisi lupák.
Márkus
— Nagypál Béla, akivel Almiamban
Emíliát — mint értesülünk — most az
*
egyik párisi
színház igaiggjója t <" egyszer beszéltem u»ak. De as egy b

Lázár Mária és a Vígszínház
Három éve tagja a Vígszínház
nak Lázár Mária. Ez idő alatt
nem agy szép sikerben volt része.
Pár héttel ezelőtt az Apollo Szín
ház vendógsoárfcplési ajánlatot tett
a kitűnő művésznőnek, fölajánlva
neki a® aj műsorban egy yigjáték

egy határozatot. amely megtiltja a
színházak tagjainak kabaréban való
vendégszereplést, ezt a határozatot
azonban tudvalevőleg azóta felfüg
gesztette.
A Vígszínház legalább is uilI mohón élt Lázár Máriával szem

BERCZELT.Y MAGDA

felbontó jogával,
fő női ezefepét. Lázár Mária, te ben szerződéit
kintve, hogy a Vígszínház utóbbi amely jog, mint ismeretes, különben,
is
most
már
csak
ptipiVgn
van meg.
időben nem jgen foglalkoztatta, el
fogadta. az ajánlatot1, annál is in A dolog pikantériájához tartozik
azonban
az,
hogy
a
Vígszínháznál
kább, mivel a felajánlott , szerep
nagyon is megfelelt az egyéniségé jelenleg — és már huzamosabb idő
nek. A darabot „Fantoui" címmel óta — négy tagja vendégszerepel
aztán Jh> íh mutatták s valóban különböző kabarékban... Ezekkel
básár Mártának a fő női szerep szemben — nagyon helyesen — a
ben rendkívüli sikere volt, mint Vígszínház nem helyezkedett ilyen
álláspontra.
Kétségtelen
ahogy a publikum és sajtó azt egy- szigorú
érteimüleg konstatálta. A Viganin- tehát, hogy Lázár Máriával szem
azonban — úgy 1 átázik — nem bon „kivételes" eljárást- tanúsított A
a sírin ház, amelyik
szívesen Vígszínház igazgatósága, amikor a
lbpreszl, ah egy tagjának sikere van — fentebb omlitett indokolással *
színházban. Illetve, esak csátotta. Már most, a Szinoszszövét
ahova Lázár Mária fellebbe
nfha nem veszi szívesen, amint nz ség
zése folytán került az Ügy - lesz
alábbiakból kiderül.
i hivatva eldönteni, hogy ssabad-e
Lázár,Mária ugyanis u „Fantom
**
egyes tagjaival
IWniérje után néhány nappal le- egy színházunk
*elet kapott, a Vígszínháztól (Robot 1 szemben „ilyon“ kivételeket a-lkal[[JríY alá írásával), amelyben értesl- imazu’ll Legalább is minden koyetnk. hogy a Vígszínházzal kötött kezmény nélkül. Egyébként Lázár
í®jrződéaét egyoldalúin? felbont Mária szerződtetési tárgyalásokat
ják, és pétiig azzal az indokolással, folytét a Renaissance Színházzal a
h°gy a Vígszínház nem
engedi talán mikor ezek a sorok megjelenj
tagjainak a kabaréban való i nek, már tagja Is a Rendi "sáncénak
os
*-ze-replésK
^D«lég
A Szinészszövet- | ez a pompás, megjelenésű, kvall‘á*
Horna Jéw.
*** tér lég hozott a közelmúltban színésznő.

Terézköruti Színpad: ..Őfensége szobája'’
fcfftiereplétre hívta meg január hónap sr.élgetéa olég biztosíték nekem ertrtra Pártiba. A müvészm a. meghívásnak hogy ő dirigálja operettemet.
Én ime. Kálmán úrnak volt Igaza. A
netn tehet eleget, nrert januárra mór a
Magyar
Színházhoz
szerződőit,
ahol sikerből egyébként Nagypál Béla dup
lán vette ki részét. A „Marina grófnő"
Pár kas Imre „Altona'1 cimii drámájá
cí gúny lánya, Pásztor Ferike agyanÍB fe
bán fog fellépni.
•
lesége a karmesternek.
A MAGYAR SZÍNHÁZRÓL esvén a
•
szó, elmondom, hogy ott n mull napok AZ OPERETT siketének van egy lá»
ban olyas valami adta elő magát. ami hatatlan részese la, akiről keresőn be
bizony a Mvároaban ritkán fordul elő. szélnek és nki még csak nem í« etnrja
Vége volt a Johanna egyik képének, a a színháznak: BAathy István, M ÜJlio
függöny azonban nem ment le. A szi- disz let tervezője. Básthy István Ajt-napot
né«zek már rég öltözőikben voltak, a
felvanée befejeződött, a függöny azon egybevetve dolgozott, a főpróba előtt
ban semmi hajlandóságot nem muta három éjszaka nem ment haza, ceak
tott arra, hogy összecsukódjék. Volt hogy a pompás dirzlet minél eechh.
nagy lőtás-futóa a kulisszák mögött, formásabb. tetazetöaebb legyen én im. ki
amíg végre megtalálták a függőnjrbuzóf, beszél Bátdliy Istvánról! Csak azok, akik
?iki szégyenkezve vallotta be, hogy el- a színpad szivének iga»i íemerőesi.
éldkeztek arról, hogy a függönyt nem- Ilyen pedig, sajnos, még a direktorok
e»ak fel kell hnznl. hanem egyszor- között Is kevóe akad.
másszor ülik le is engedni. Az. esetnek
i’gyébkkinl a jelenlevő Ránóety László
dr., a darab rendezője is a tanúja volt,
Premier
aki nagy felháhorodnsanl számolt be a
vezérigazgatónak a függöny makacs
a
Teréz^körúti
Színpadon
ságért!. ,
„Őfensége szobája" és n
*roítóíévcs találkozó" című vígjá
tékok
dominálják 0 Terézköruti
Színpad uj műsorát. Ebben a két
pompás darabban Salamon Bélának
van n lka Ima teljesen egyéni humo
rának csillogtatására. Az „őfen
sége szobája’* című
vígjátékban
Bérezel!y Magdának, az l’nió Szín
házak volt kitűnő szUbre ti jenek, vap
hálás szerepe, amit ez a finom inog
jelenéséi színésznő inindvcgig decefls
eszközökkel
old
meg.
Sikerült
száma rneg íi műsornak „Pflthe
Joliénál", egy kis opera és a ..Fá
tyolos hölgy" című vígjáték, auicly
K.k \ ()LTAK OTT á FÖPRÓ hon Kabos elb nállliatallanul mulatBÁN! Mindenki, aki nálunk rula^‘1 sáfios. Nagy Endre konferálja ra
> -ámít. A jobnldali pfiholysorlmn gyogóan ezt az uj műsort, amelynek
rendezésén meglátszik Horozcg Jépö
példdzil igy illtek:
páholy: Rákosi Jenő, málló avatott keze.

A „MARICA GRÓFNŐ" főpróbai énjén Vámos titkár rendőri segéd
tettel
el az il Méhtele nőket
•’’* első öt sorból, amelyet a kritiku
sok aráméra te rí öltek fnn. Vámos
titkár, aki n világ legszelídebb em
hefe. valósággal , „lázári" haraggal
szólt oda a makneskodóknak:
— Hogy viselkedhetnek igy szinhÁrban a vendégek?...
Mi pedig „vámosi" szelídséggel
kérdettük:
— (Miféle vemdégef lehet nek a
s%inljáznnk. akik igy viselk<?’Jp<*k
1

HÉTFŐI NAPLÓ
KI HINNÉ, hogy 8 Blaha LujzaSz’n-' kák át A népszorü Író uj darabja úgy
házban szlnrckerülő „Muskátli
*!
cimü írójánál, mint témájánál fogva a legnadarabnak, amelyben a főszerep Csortos I gyobb érdeklődést kelti a közönség köréGyuláá, két Csortos Gyulája van. Az .ben. ’Igazi‘ nagy premiernek ígérkezik a
Az egyik az igazi Csortos Gyula, a má Kis muszkák bemutatója. A rendkívüli
sik pedig Gárdonyi Lajos. Ez a fiatal | mulatságos vígjátékot Somlay Artúr
és nagyon tehetséges színész ugyanis rendezi. Főszereplők: Somlay, Bérczy
parancsot kapott, hogy azokon a napo í Ernő, Táray, Makláry, Tőkás Anna,
kon, amikor a „Johanna" megy a Ma | Nagy Markit, Bordás Rózsi. A Kis musz
gyar Színházban, öltözzék fel a „Mus kák második és harmadik előadása vakátli" jelmezébe s amennyiben Csortos ' súrnap és jövő hétfőn Ibsen hatalmas
Gyula a Magyar Színházból nem jöhet ■ drámájának, a Kisértetek-nek lesz a máát, ugorjon bo Csortos szerepébe. Gár- ,> sodik előadása. (Cs. Alszeghy Irma, Baló
donyi e parancs szerint felöltözött s a | Elemér, Tőkés Anna, Táray, Harsányt).
kulisszák mögött várja jelenését, illotvo Kedden és csütörtökön Csókoljon meg!
Simonyi Mária), szerdán
Csortos Gyuláét, aiknek helyettesítésére j| (Somlay,
a mai napig azonban még nem került ' Strindberg Halálrtánc-a (Somlay, Forgács
Rózsi Gellért), vasárnap délután a Há
sor.
rom félhelyárakkal.

VÍGSZÍNHÁZBAN Móric Zsigmpnd „Vadkan“-ját próbálják és a
próbát bizony belenyúlnak a késő
délutánba. A színházi gavallér, igaz
gatósága azonban nem hagyja szí
nészeit éhezni cs minden áldott nap
pompás ebédet rendez a társalgóban
a ezínéezek számára. Az ebédek sem
telnek el minden nélkül, mert bitfony az egyes fogások között Is
mondják szerepeiket a derék színé
szek, akik valósággal rajonganak a
„Vadkar“-ért, de főleg annak szer
zőjéért, Móricz Zsigmondért.

Útban

Hollywood
Útban

• A Városi Színházban hétfőn és szom
baton a nagysikerű Mályvácska király
kisasszony ballettet adják. Kedden
StUklau
a Tosca, szerdán a Denevér, csütörtökön éa
Sziklán József legbmrdlbb
lesrbmrdlbb
Blaha Lujza Színházban vendég- a Jövö vasárnap est a Mikádó van mű
szeropel ogy kétfelvonásos francia soron. Pénteken a Szökött katona kerül
opetett főszerepében.
színre a Nemzeti Színház együttesével.

|[ Édesanyám! || mozgákép-OHhon
Jegyrendelő telefón 182-82
|| Édesanyám! || Amerikának most érkezett új nagy
szenzációja:
|| Édesanyám! ||

Sodorna
Romlottnő

MOZI ÉS FILM
Százezrek filmje
Az amerikai honfoglalás eposza
fűmen

Amikor mindennap kapunk híradást
arról, hogy Amerika milyen tökéletes
ég fejlett kultúrája, szinte elfelejtjük
és nem tudjuk, hogy Amerika földje is
kulturátlan, műveletlen, vad terület
volt, még nem is olyan régen. Az Euró
pából átvándorolt vakmerő emberek ki
vétel nélkül mind a partvidékeken tele
pedtek mog a XIX. század első évtize
deiben és maga az amerikai kontinons
ismeretlen és kihasználatlan terület
volt. Csak amikor a parti városok népe
megszaporodott, akkor indultak neki
bátor és vakmerő bevándorlottak csa
ládtagjaikkal,
kis
vagyonkájukkal,
hogy uj hazát, uj életet teremtsenek
maguknak.
1848 május 24-én indult el a leghatal
masabb, legnagyobb karaván Amerika
keleti partjairól, hogy a kontinens bel
sejét és a nyugati partvidéket moghó
ditsa. Valóságos hódító hadjárat volt ez,
mert meg kellett küzdeniük a tűzzel, a
vízzel, a benszütöítek rettenetes bátor
ságával ós kegyetlenségével, mig meg
törték és rabul ejtették a földet. A ka
raván egy része Kalifornia aranymozőit
másrészo Oregon termőföldjét foglalta el.
Ebből a korból valók azok a hiros in
dián- és cowboytörténetek,
amelyek
mindnyájunk gyermekkorát megszinez
ték és ebből az időből való a Paramount-gyárnak az a hatalmas alkotása,
amelyet 9 hónapig játszottak Newyork
ban egyetlen egy filmszínházban: a Co
vered Vagon. E nagy karaván vándor
lását és rettenetes harcait, küzdelmeit
hozza elénk pazar filmben, amely októ
ber 24-ikén kerül a közönség elé a Cor
vin Színházban.

BufapCBt. hitK, olrtóbuy *
hozott. Ez a siker mn.
,
A világirodalom Oino örökuS?WMötL
értékű alkotását egy olasz ff na^*
méf vászonra vitte, még pcdic
U'
talrnas apparátussal olvai? °!-?n h&‘
művészettel, olyen náwí?U tokél«tes
készséggel, hogy a
klasszikusabb alkotását™
^^^
*
8 le8*
a terv megvalósul°ro<imé»7«te
A hanyatló Róma á? az ébrnsx ,
tianizmus nngy történeti. ? .chrl*
történelmi tat™
*
méltó
nyert“
nmnlw megörökítést
............
amely
minden
iz?:bOn°giS
kát vetít elénk. Hóm.
a Clrcus Maximus tonibolóI1<r ítké',e.
gladiátorok véres harcai „ l*™egc’ «
nyék kegyetlen kivégzése i. a. *”?•«.mos Jolenet. amelyről ? ' í
lzgalvilágsajtó 1, bcszámoU,
»
Iónnak egy statiszta esett alk, ?,’
mindeddig Ismeretlen tökéletest ??
gok a filmművészet terén.
gU
*
A film azonban nemcsak kiAlliM.k
rae^á,^>an tartozik’í
legjobban közé, hanem főszerenlS 2Í
“Z, ‘‘"-‘CT^óukciók
Emii Jannxngs, Lillan Hall Davi, X j,
főtte Frytand művészetüknek Javát 4U'
tették e pompás film szelgálatáb.
A klasszikus műremek, amelyet
gyarorszngoa a cito Cinema 01mv‘ll£
jelentet meg, már o hót vécén a
közönség elé korül.
Dagy*

Százezrek filmje

Uj feldolgozás!

• „A vörös malom“ felújítása a Ma
gyar Színházban. A Magyar Színházban
pénteken, szombaton, vasárnap és hétfő
este, valamint vasárnap délután Mol
nár Fereno világjáró müve, „A vörös
Előadások kezdete: 4,6,8 és 10 órakor
malom" kerül színre, mindannyiszor
Slenkievicz
Darvas Lilivel. A kiváló művésznő eb • A színházak heti műsora: M. kir.
ben a már világhírűvé vált szerepében Operaház: Hétfő: Nincs előadás. Kedd: őrükbecs il regénye két réseben
fog búcsúzni a Mngyftr Színház közön
10 felvonásban
Szerda: Nincs előadás. Csütörtök:
ségétől, amely eddig száznegyvennégy Aida.
Farsangi lakodalom. Péntek: Nincs elő
szer tapsolta és csodálta öt Mima im adás. Szombat: Rigoletto. Vasárnap:
A főszerepben :
már klasszikus szorepében.
Faust. (7) — Nemzeti Színház: Hétfő: Emil Jamings, IAlian Hall
A leghatalmasabb Paramount
• hA masamód" bemutatója: október Odipusz király és A képzelt beteg. Kedd:
3L A Magyar Színház soron következő A vén gazember. Szerda: Süt a nap.
Davis, Alfons Fryland
Radiui világattrakció I
újdonsága, Holtai Jenő „Masamód"-jó Csütörtök: A vén gazember. Péntek: A
nak bemutatója technikai okokból né házasságok az égben köttetnek (először).
• Harmadik hete zsnfolt házak előtt
Potasch & Perimutter megy a Corvin Színházban a Scarahány napi halasztóét szenved, amiért is Szombat: A házasságok az égben köttet
a Magyar Színház heti müsora így ala nek. Vasárnap délután: Süt a nap; este:
mouche
cimü
Orion-világattrakeié,
A legpomoásabb amerikai fllmkul: hétfő: „Johanna", kedd: „Sasfiók" A házasságok az égben köttetnek. (7.)
amelynek izgalmas jolenotei, nagyszerű
vlgjáték a Kamarában
(Darvas Lili felléptével), szerda, csütör — A Nemzeti Színház Kamaraszínháza:
felvételei, tömegjelenetei elejétől vígig
tök: „Johanna", péntek, szombat, vasár Hétfő: Ninos előadás. Kedd: Az árnyék.
Az élet nemcsak drámákat termel, ha lebilincselik a nézőközönséget. Rex
nap délután, este és hétfő: „A vörös Szerda: Hedda Gabler. Csütörtök: Az nem vígjátékot is. Legalább is olyanok Ingram, a kiváló amerikai rendező va
malom" (Darvas Lili felléptével).
árnyék. Péntek: Nincs előadás. Szombat: számára, akik az eseményeket páholy lóban tudja, mi koll a publikumnak és
Megnevettetni pedig legin olyan témát dolgozott fel, amely meg
• Ax utolsó tiz év legkacagtatóbb Candida (e színpadon először). Vasár ból nézik.
vígjáték a „A nagyhercegnő
és a pin-, nap: vuuumn.
Candida. (%$).
— Városi
Szinhdz: kább azok a vidám helyzetek nevettetik ragadja és vonzza a közönség érdeklő
*
iin
VH
izr’/. ---r ttrubl ozinnaz:
cér" estéről-estéro a Belvárosi Színház-1 Hétfőn: Mályvácska királykisasszony. meg az embert, amelyek mindennapos dését A női főszerepben igen nagy si
ban. Titkos Ilona, Mészáros Giza, Ker-jKodd: Tosca. Szerda: Denevér. Csütört.: események, amelyekbe ml magunk is kere van AAice Torrynek, mig a címsze
4Áav
.
Xfnlnór
A mIVXJA
A
ytl.teáx ._ x. .
lész
Dezső, *7Z.
Molnár, Kubinyi na fő A
repet Ramon Novarro játssza, aki rö
mikádó. Péntek:. A
szökött
katona. igen könnyen bolekorülhetük.
szerepekben. Vasárnap délután a „KreuIlyen komédia az, amit a legjobb vid idő alatt a magyar közönség köré
taer-szonáta" mérsékelt helyárakkal.
amerikai zsidó színészek játszottak el ben épen olyan népszerűséget szerzett,
ég amely
mint amilyenben Amerikában van már
Győzött
• Kiss Ferenc, Csortos, Rátkai, Har
része. Budapesten szinte páratlan az
mat Hilda, Kökény Ilona, Borosa Géza,
1
üzlet,
2
főnök,
3
feleség
oset, hogy egy film három hétig zsúfolt
HAROLD
LLOYD
Góion Gyula a Blaha Lujza-szlnház dia
házakat vonzzon egy moziban és ez már
dalmas őszi műsorában lépnek fel. Vacímmel kerül bemutatásra pénteken
jellemzi
a film értékét. A Corvin Szín
•Ariiap délutánonként mérsékelt áru
Kamarában.
------- __
Hat
— vidám
------- -----------felvonás ez
__ a ház a filmet bezárólag csütörtökig játszRoyal Apolló
előadások.
film a konfekciószakmából — Potasch hatja már csak.
CorsO & Perimutter volt a cimo az eredőt! bo
• A Vígszínház jövő hetének eseménye Omnla
a Vadkan szerdal bemutatója lesz,
hózatnak, amely sok száz előadást ért
amely iránt a nagy színházi és irodalmi Szombat: Máiyvócska Kiraiyajsasszonv
királykisasszony. mag Amerikában, diadalmasan járta be
eseményeket megillető érdeklődés mutat-1 Vasárnap délután: Álarcos báb este
*
A Németország színpadait és most film
kosit‘..Móricz Zsigmond történolml szín- | mikádó. (7). _ Vígszínház: Hétfő; Bun alakban kerül el hozzánk. Csupa ötlet
darabja mellett az Imádom! és a Bún- bury. Kedd: Imádom! Szerda: A vad- és mulatság ez a film, amely azonkívül
bnry töltik be a műsort
| kon (először). Csütörtök, péntok: A vad- — miután egy divatház belső rejtelmeit
Corvin Színház: Magyar és nngol
• A Nótás kapitány heta lesz a Fövő-' k*an. Szombat: Bunbury. Vasárnap dél- mutatja — még valóságos divatrevüvel híradó. — Scaramouche (Alice Tcrry,
ro»» Operettszinház jövő hete is. Estéről után: Imádom! este: a Vadkan. (Fél kedveskedik a közönségnek.
Novarro).
estére Farkas Imre szenzációs operettjét cnyolc). — Renaissance-Színház: Hétfő:
A film amerikai nagy sikere bizo Ramon
Cármén-mozgó: Száguldó kerék (Sev«
*
adják a premier nagyszerű szereposztá- Kisértetek. Kedd: Csókoljon mog Szerda
*
nyára megismétlődik nálunk is.
rin Mars, Ábel Gance-fllm). Mindkét
sában. Vasárnap délután mérsékelt hely- Haláltánc. Csütörtök: Csókoljon meg!
rész együtt 15 felvonásban. Előadások
árakkal a Drótostót kerül színre.
II Péntek: Kk»
Kle muszkák (főpróba)
(főpróbái SzomSzom
bat: Kis muszkák (jiőb-őt). Vasárnap Quo Vad is? — uj feldől, 4 Kamara (Tel. Jósa. 140—27): Nagy ára
40 ezer ember nézte végig délután: A három (Nlnágy); este: Kis
van az asszonycsóknak (Mildred Ha •
I muszkák. (Félnyolc). — füvároti Opegozásban
ris Chaplin). — A tilalom földje (Beregi
Orion-ftlm
Orion-ftlm rríiszltihdz.- Egész héten minden este: A
Oszkár).
Bemutató
a
Royal-Apollóban
nótás kapitány. (Félnyolc). — Király
Omnla: Aki mer, ar ayw, burlenj
Szlnhdz.- Egész hólen minden este: Ma Szombaton délelőtt egy valósággal vígjáték 7 felv. (Harold Lloyd). —
rica grófnő. (Félnyolo) — BeUMrori klasszikus filmremekmű került bomuta- Mount Evercrt meghódítása.
A CORVIN SZÍNHÁZBAN | Szinhdz.F.gMz
A tásra a magyar színházi, művészi és
.
.
-■ , héten
------ minden weste
—w «.
Olimpia (Tel. J. 1JW-47.): A
“
’ a pincér. (Félnyolo). - moziétet tagjai előtt Slenkievicz Hen- nélküli kalandor (8 felv.) - 0 nea
nagyhercognő
és
Előadások fél lés 9 órakor I--------I lllaha Lujra-Sénhái: Egéaa héten min-! riltnok, a nemrég elhunyt nagy lengyel sapkája (Harold Lloyd). — Fatty
'™. “l,’: J u“zl>‘aJ,á"°k. Szirtiben .tb. Írónak legértékeaebb én leghlroaehb ni- vetélytdrs.
*
uj Flildcvlgjátek
Royal-Apolló: Aki mer, a> nyár, nur
a Bcnausance-SzinhAiban Szombaton I (r élkllcnt). - .Magyar Sllnhia: Hétfőn, kotaaa, a Quo vádiul elmfl regény, amer
Johanna. Kedd: lyot negyven idegen nyelvre fordítottak leazk-vlgjátók 7 felvonásban.
..
mutatja bo a Renatasauce-Szinház Föl . ha.11’
Tivoli (Tel. 30-19): A Malom
vaUraáp Ml-. lo annak idején é« amely mér egyiaben
dei Imre uj vigjátékát, a Kla muszután és vasárnap eoto; A varig malom. |a klnomatogriflának Igen nagy sikert
*
(Beregi Oszkár). - A haklUaoba

QVOVADtS.-:?

Covered Wason

Mozgófénykép színházak
műsora

Scaramouche -1

hétfőinAMó

Budapest, hétfő, október 26-
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A Gazda Bank és az Óvadék Bank
'egybeolvadása. Néhány nap előtt
újból megkezdődtek a Gazda Bank
■ --s az Általános Óvadék Bank és
Kivúltaz Angol-Magyar Bankból
j 11itelintézpt között a fúziós tárgya
lások, amelyekben most megtörtént
,. Angol-Magyar Bank gípiPAr'
| az elvi megállapodás. A Gazda Bank
reiítmie legutóbb egy fölötte értékes
ós az Óvadék Bank egy intézetté ol
°
lett szegényebb. A Mechanikai
1 vadnak ös^ze, amelynek cím© Opc^Xlv csak a legutóbbi években ala
'
wit s bányaberendezési gyártmányai b. hivatalos kamatlábat rövidesen le fogják szállítani szagos Gazda Bank lesz.
“4’1. szerfelett keresettek úgy a bel-,
1 Bécsi bankvezérek külföldi propagan.r. n külföldi viszonylatban újabban
Windisch Herm an nyilatkozata
da körútra mennek. A súlyos gazdasági
mUltÁvalosan s csendben végrehajtott
I krízis, a Depositenbank ös6zeomlás;i,
Az
ország
gazdasági
életének
-- Hogy a Nemzeti Bank ah’ivata- Castiglioni szélhámosságai megingatták
.retó révén kikerült az alapító
,r"“, Magyar Bank érdekköréből s egyik legsulyösabb problémája ma ; lös kamatlábat, ismét leszálltea, ar a külföld bizalmát Ausztriában és egy
An‘° a’4®1 A Mechanikai Itt. ki kétségtelenül az, hogy a termelő ról ebben a pitenáthán nem igen le úttal a külföldi hite! megvonását ered
r£°.naál is inkább érzékeny veszte- erők, valamint a termékeket értéke het. még szó. miután a legközelebbi ményezték. Bécsi szerkesztőségünk mos
te sz Angol-Magyar Bank szamára, sítő kereskedelmi szervek miként j idők, a mindig eiős hiteligényekkel tan azt jelenti, hogy a közel jövőben
Írt a vállalat éppen a napokban ki- jussanak megfelelő hitelekhez. A fellépő októberi ultimé, erre nem ad számos bécsi bankvezér Párizsba, Lón
ő
< köttet<’soi révén oly nagy- gazdasági élet konszolidációjáról különösebb alkalmat. A Nemzeti dóriba és Amerikába fog utazni, hogy a
.'^nnyiségü külföldi ^®gr^[.elós^* “v^uT; addig ugyanis alig lehet szó, míg Búnk kebelében azonban máris oly nyugati tökénél eloszlassa a bizalmat
kellő hitelforrások megfelelő nor intézkedések történnek, melyek re- lanságot Ausztriával szemÍH?n.
íJb
hogy
több mint
két
iolt’ ^l^ntrival
"^kénytelen
szaporítani mális kamatlábak mellett meg név 1 lélni, engedik, hogy
'“'^inkíha^Jsz'ámá't-'Áa
A Béleltkor indiai üzletei. A Nagy
• '• *
- Angol-Magyar
* -—1 -M-rrvroi. nyitják
nyíljék- zsilipjeikéi.
7*i 11piáiiL-"t a Szükséglet
kellő időpontban a hivatalon
becskereki cukorgyár, amelyet a pesti
-, 11 l- annak idején igen hatalmas ősz-, számára. A hitelélet kríziseiről legkamatláb le fog mérsékeltctni.
tőzsde közönsége „Dóleukor- név alatt
fsoket invesztált a Mechanikai Hl. I utóbb
_____ ... a szokott emlegetni, a napokban London
Egyelőn azonban, különösen
Windixch Hermáim
' „...Ínltéhére s maga Krmui Simon is
^reményeket tűzön, a Mechanikai kormány főtanácsos, a Pénzintézeti mezőgazdaság részéről, meglelje tő- ban jelentős üzletet perfektuált, mely
nek értelmében a jelen évi termelésé
_
m működéséhez, mely készítményei ré- i Központ ügy vezető igazgatója, a Bén élénk hitelkereslet nyilvánul
uek mintegy háromnegyed részét egy
. . teljesen egyedülálló szerepet tolt 'következőket mpnóotta inunkatár? meg, miután itt október' folyamán angol konzorciumnak adta el, mely azt
nagvobb fizetések szoktak rendsze
■np . hazai iparágak sorában, de hát — |Púnknak:
Indiába
fogja továbbítani.
rint
történni
s
ugyancsak
számolni
hogy házbérek céljára is
látszik — az 'Pari konjunktúra némi L~ ^nvSubbnÍáKbellhítfíT!t'i l<«U
s
ptoencülésének láttára az Angol-Ma !S-hní^„LS^u“ibltelknSa-K’ .......................
a novemberi negyed alkalmával
", Bank körébon meglehetős idegesség úgyhogy ma
már valójában nem is I
ina mar
-s«i««41^;
A Pannónia SürTózö Részvény
kapott lábra s annak hatása alatt pont igen lehet hitelválságról beszel í erősebb ijrériyek fognak jelentkezni
‘
valóiában
.......*
csak
társaság Pécsett Igazgatósága és
azokat a vállalatokat ereszti szabadon nünk. Maga »Smith főbiztos ugyan s igy
lelügyelö-bi/.ottsága
mély megren
. baakvezetóség, amelyeket pedig egyál kiemelte, a legutóbbi havi jelenté
november hónapban lehetünk ta
düléssel jelenti, hogy a vállalni
talán nem áriát az ipari krízis, sót évek seben, hogy a kölcsönök kamatlá
núi a hite! viszonyok további
'Mernekben
dús
elnöke
bresss sorára bőven el vaunak látva bát tulmagasnak tartja, de tarto
enyhülésének.
megreadolíeekkel.
zunk az igazságnak annak a meg ~— Az ipari hitelek dolgában a P.
állapításával, hogy ezen a téren ma K. egyelőre még csak az előzetes
már ply intézkedések vannak Folya diszkusszió állapotában van. Hite
matban, melyek feltétlenül kedvelő főleg még hosszabb időnek kell el
módon fogják, éreztetni halasukat a telnie, mik ez a kérdés a konkrétu
hitelélet, főként a ka ma tfizolgá Ita
Tény azonban,
tások terén. Elegendő, ha utaló1-; mokig megérik.
például arra a tényre, hogy a híva hogy
a P. K. vezetősége állandóan
talos bankkamatlábnak
légutóbl
foglalkozik azzal a gondolattal,
történt emelését a bankok egyöjite
a magyar főrendiház tagja, a Fe
hogy miképpen lehetve a közép
fiién nem használták fel arra, hogy
renc JózseLrend csillagos közép
es kisipart kellő hitelekkel el
most már ők is megfelelő módon
keresztese, a Pesti Hazai Első Ta
látni.
emeljék a kamatlábakat, hanem az
karékpénztár Egyesillet elnök ve
*
óta, még láthatóan azon vannak,
zérigazgatója. a Hazai Bank r. t.
- Még csak azt, akarom kijelen
hogy a hitel fel tét eliket könnyítsék. teni, hogy egyes lapoknak az a. híre,
elnöke stb. stb.
■— Tény, hogy ma még esakapri hogy Sebestyén Géza, a Városi Szín
folyó bo 17 én váratlanul elhunyt.
ma kezek tudnak akadálytalanul ház uj vezetője a P. K. utján egy
megfelelő
kölcsönökhöz jutni s miHiárd korona kamatai ev te s köl
A megboldogult kiváló szakér
ugyancsak ezek apzk, amelyek vi csönt kapott volna.
főimével, bölcs útmutatásával s
szonylag meglehetősen kedvező ka
fáradhatatlan tevékenységével min
mát ■ mellett fizethetik vl$&a íWtó'legkevésbé sem felel meg a vadenkor Jegodaadóbhan munkáién?1
zásaikat azonban igen aok szimplóságnak^
dotf. vállalatunk felviragoztate
toma szól amellett, hogy most már
són s elhalálozása pótolhatatlan
a másodrendű
hiteligénylők
is hanem valamely kalandos kopo
veszteséget, jelent számunkrahova-tovább megfelelő hitelössze nyának a kitalálása. A P. K. egész
meg
kellene
Emlékéi mindenkor hálatelt ke
gekhez tudnak jutni. Természetesen statutum-masszáját
gyelettel fogjuk megőrizni.
itt a feltételek már nem olyan ked változtetni ahhoz, hogy egy ilyen
tranzakció
történhessen,
szó
sincs
vezőek, mint az előbbi kategóriánál,
te hát ez érth tő is, miután itt a ri tehát erről a dologról ebben a for
mában.
zikó sokkalta nagyobb is.

1 Mechanikai Rt.

KÖZGAZDASÁG

Enyhül az ország hitelkrizise

r

Üzletfeleit a magánforgalom
kovAcsevics

TŐZSDE-CLUB
ÉTTEREMBEN
VI, Nagymező ucca 22—24?
(Renaissance Színház épület)

\x értéküzleti magánforgalomban ténybges kötés az egész nap fóká
mén alig történt és délután már teljes volt az tizlettelenség. így csak
néhány névleges árfolyamot jegyezhetünk fel: Szén 2756--775, Salgo
455__460 Magyar hitel 437—445, Osztrák hite! 154 -156, Kereskedclnnhanl,’
1125—135, Ingatlanbank 190—195. Földhitelbank 216-221), Hazai takarót:
2025—315#, Alt takarék 115—120, Zabolai 63-66, Karton '09 114, Nova
135—140. Czinner 162—107, Cukoripar 2156—175. őstermelő 185-<90. Fnlanesti gőzmalom 116—126, Viktória malom 222 - 226, Ganz 2150—175, Leszámltolóbank 62—65.

nem tagok rőszéro

nyilvános ebéd 12
*3
óráig
Menü 22 ezer korona

[TEMKERT

j (volt Exccluior, Káktetiúi 72. félemelet)
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\ Borsod-Miskolci és Debre
*
<enl István Gőzmalom Rt. igaz
gatósága és telügyelu-bizottsága
jő mély fájdalommal jelontű hogy
ol nngyérdemü igazgatósági és ' vég
v ”,,,ha.ttó«b1zottsági tagja,

a főrendiház tagja, n Ferenc Jé
zsef-rend csillagos középkeresz
*
lese, a Pesti Hazai Elsé Taka
rékpénztár Egyesület elnök-vezér
*
igazgatója a Hazai Bauk Rt- el
nöke, stb., stb.
folyó hó 17-én váratlanul elhunytA Megboldogult kiváló képes
geivel és kivételes tohotségéve!
maradandó érdemeket
szerzett
-írsaságnnk felvirágoztatása kö
rül. Korai elvesztése alig pótőlnató vesztesége vállalatunknak,
lyhcz mlndonkor a meleg ér-i klődés szoros szálai fűztök.

Emlékét hálás és el ne.m múló
kegyelettel fogjuk megőrizni!

Zeajobb

wáfcl óráit
iási választékban, béke roinöaégben. Javítások
saját műhelyemben legjobban készíttetnek

Scfwntuald Imre
(V. kér., bécsi ucca 6., Deák Ferenc ucca sarok

HÉTFŐI NAPLÓ
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Az MTE I
OFsráguti futóversenye

Budapest, hétig. októl,.,
| - Sirkány^ca^Biró^}^^

SPORT
MM,

M.
—

*
havit

Beck,

Budát

Füretner. ölvody. Gulyán.

***
Az MTE vasárnap délelőtt rendezte
országúti szenior és ifjúsági futóverse
nyét a gödöllői országúton. Az ifjuaági
csii, Vamok. Neumuyer.
verseny győztese Huszár (MTE) volt,
Az első félidőben egyenjx
nyerte. A
magpaP fUtballdePbp az FTC súlyos katasztvóküzdelme. Gól nélkül
r
mig a csapatversenyt az MTK
1
ersenyt
az
MTE
fdíis
VCPeségéVel
VégZ&dÖtt
—
nzUdTKCSatáPSOPa
KAC ura,ja a mozőnyt A
Kzonior egyéni és csapatversenyt
«.
Tíz,.
---- -----------------------------------------------------------------------------------------xoieny csakhamar eredményt u kC
nyerto. Az elsőnek befutott ..Steiner
Pál
. a _bajnokcsapat
legszebb
napjaira emléke
rtetöen amonnyibon
a 11 namhAn « v
győzelme a szövetségi képviselő szerint játszott
_______ _ — ____
.
____
- __ önfeláldozás___ _
_______
Jlz„FTC
játékosat
hősies
r5' bomlott labdát Grcd,
vitás, mert steiner Pál eisöosztáiyn sál kttzáOtték végig u mérkőzést — JSt. FTe nem
érdemelte meg a súlyos vereséget
versenyz. Szerintünk azonban az ---MTE
Varga mogsórül, de helyim
nek van igaza, mórt fölfeló menő kate- '
A magyar futballbajnokaágnak hosz- ] helyzet támad Amsell kapuja előtt. Jen zónyjátók után ért véget1 a mSb.
góriákra vonatkozóan érvényes a má szu évek óta vöröebetüs napja a magyar ! ny lövését csak a szerencse hárítja cl.
. ÜTE-BTC 0:0
sodosztályú atléta győzelme.
| futballsport két élitcsapatának találko- 1 A 16. percben Orth mesteri trükje után Sartóav-Utco.
pólya. tíiri.
• zása. Ezek a gyönyörű küzdelmek jelen- Opata lövi a kék-fehérek hatodik gólMihály.
Eredmények:
| tették az igazi futballjátékot, mutatták i Jót, a következő percben ugyancsak ő a
'
hetediket.
Az
FTC-nek
nem
szegi
kedSienior-eorimp. Táv.: 10 kilométer).
port
*
íutt»U
eróvtao1. HUlner Pál (MTE) 35 pere 03 mp. 3.
* “1 “veket szereztek a magyar . vét a balsors, tovább is lelkesein játazik. Arrvelta JrezmA.,
A 18. percben Jenny kiszökéséből szár
Ziinuer (MAC) 35:56 mp. 3. Már
BTC: Palcsek—Horváth L, Grubermazik a nyolcadik gól A 25. porcbon
hány
veszítettek érdekességük(ESC) 36:14 mp. 4. Ceekey (C.FC), 5. “w év
óv . óta
óta
. . veazitettok
,
. . 1;^.:;
g MTK> IJanosár elgáncsolja Braunt, aki ösezo- Horváth III., Buchr.ltz, Jaloveczky_
lleaz (MTE).
Rózsa* (MTE),
>>«'.' "'”‘
nesz
(mu;, 6.
o. xvvxhx
ímxu/, 7.
■. *»•Fehér
«
n. l>“.jn,0,kw!ap“™k-.11“
, *
Ktaoe, Haja, Varga, Horváth IV
‘
esik
és
eszméletlenül
viszik
ki
a
pályá(ESC)
B’iachi (MTE),
“KJ 1da ot* telyosen különálló klasszist
(ESC), 88. Ftaohl
(MTE). 9. Sofcslk
f ‘
1
‘ ról. A megítélt tizenegyest Mandl góllá Sohweng.
(CsFFCT, 10. Bajkard (MTE). 36 induló, képvisel tűbbl csapatainkhoz
Az ÜTE az egész mérkőzés alatt nyo
apatversenynen 1.
j.. i. va. Sajátságos, hogy «w
..w
(, órdok(9:1). Az MTK nagy fölénybe
II.
osztóim csapatversenyben
. *.svközönség
masztó fölényban volt, csatárainak te.
MTJS a) 21 punnal
ponttal, 2! ESC 34 pnrtt, 3. | lődése nem hogy csökkent volna, do kerül é stárnadaseinak során több gól- hetotleuBógo miatt azonban eredményt
’ L móg inkább omolkedett. A két csapat helyzetet hibáz. Ruppricht is sérülten
MTE b). •»Tunior-csapatversonyben
>x...«
.
*
i közötti rivalizálás mindkét csapatot ere-, viszik k a pályáról. A 38. percben Hé- nem tud elérni. A BTC lelkes é,
MTE a) 2. ESC, 3. MTE b).
védekezésével kierőszakolta a döntetik
irrusuo. verseny.
nrr^y. Táv.: 3<, kilométer.) Wnek teljes kifejtésére ösztökélte és a per -oy labdával lefut és a rso.rul he- eredményt.
Ifjúsági
1 Huszár (MTE) 10:22 mp. 2. Lodormann loffnapi találkozáson — a hatalmas kon- lyezkedö Kropacsek melett gólt lő. A
X Az elsöoosztályu futballbajnoluíit
(MTK) 10:11 mp. 3. Nemes (MTK), 4. kurencia ellenére is — zsúfolásig meg- kapott gólra a következő percben MolSchüssler (MTK) 5 Székely (MTK) 6^ teltek a Hungária-uti pálya tribünjei I ndr válaszol. Gólja szintén kiszökésből állasa, 1. MTK 7 pont, 2. VÁC 7 pont
3.
NSC 6 pont. 4. in. TVE 6 pont, £
ered. '(10:2).
az’-----------------MTK legopthulsztikusnbban
Keller (MTE), 7. Loichtag (MTK) 8. i Még-------------------- -------------1^9' A 40. percben Orth fut le
>- és
______ ilyen megszerzi a kék-fehérek 11-ik gólját. FTC 5 pont. 6. Törekvés 5 pont, 7. V&gaa
Osuszth (MTE), 9. Spltzer (MTK), 10. gondolkodó hívei sem reméltek
5
pont,
8. KAC 5 pont, 9. BTC 3 pont, 10.
hatalmas győzelmet Hiszen a zöld-fehé FTCtámadással ér véget a mérkőzés.
Vancsa (MTK). 26 Induló.
Zugló 3 pont, 11. BEAC c pont, 12. MTE
Csapatversenyben. 1. MTK. ”. MTE a) rek játékerejo az utóbbi időben erősön j Az FTC katasztrófái is voreségét az 1 pont.
feljavult, mig a bajnokcsapat az újdon ( okozta, hogy a vezetőség a gyengélkedő X A másodosztálya válogatott csapat
3. MTE b).
sült elsőosztálya BEAC ollen is kényte j és sérült Amslt bálitotta a kapuba, ahol vereséget
szenvedett Pécsett, f f Hétfői
len volt egy pontot leadni. És itt iga az egyébként kitűnő kapus nem tudta Napló tudósitó
járnak
telefőnjelentése,!
zolnunk kell bajnokcsapatunkat is. Tó ! betegen tisztét ellátni De oroszlán része A szövetségi serlegért folyó küzdelmek
fűn hosszú idő óta nem láttuk ilyen ; van a vereségben az FTC két hátvédjé- során vasárnap Budapest II. osztályú
X A Jóbarátok Kerékpár Körének kedvvel, ambícióval játszani őket, mint ' nek is, akik képtelenk voltak az MTK válogatott csapata állott szem ben Pécsett
És a dicsérő szavakat nem ' gyors csatársorát követni.
| Délnyugatmagyarorazág válogatott oaaszenior Időelőny-versenye. A gödöllői vasárnap.
szabod megvonunk a zöld-fehérektől
BEAC—VAD 1:1 (1:8)
i patával. A mérkőzést Délnyugabwyár
országúton 30 kilométeres távon lefolyt nem. Az FTC játékosait nem csüggesz- Lóvercenytér Biró: Kiss Timclar. - ' ?rra,U
“^P Wtók után 4:1 arány.
verseny eredménye a következő: 1. Je tette cl a gólzápor. Szivüket és lelkűket
BEAC: uiu
IMl-Kotrmwk,
Boór, rruzsinl'rureln- lI b“
__________
I oc/n,.—xktnraBVK, noor,
O
gyinek Rezső (TTC 1 óra 8 perc 30 mu. beleadva a küzdelembe, hősiesen buktak ' nzky, Peeovr.ik, Kvasz—Pluhár, Kertész, 1. ? ,
nemamateur-liga vasárnapi
bajnok! mórkóaéool: Amatour-Hakoa
2. Popelka Gusztáv (Vándoikedv.) 8. Kra- cl. Nem adták fel a küzdelmet, sőt még Reiahardt. Brhardt, Marozinko.
a mérkőzés végén gólt is lőttek és a
11:0. 30.000 néző. Srmering—Aquire, 3:0.
Cochwill Nándor (Turul.)
mérkőzés FTC-támadások közepette ért \I VÁC: Fischer—Grosz, Sínger—Grün-,I Haoker—Rapid 2:1. Sportclub—Ruiíolfsj blatt. Havas, Hermana—Haar, Löwy,!
véget.
híigol 8:1. — (Graz) Vionna—Grawr
Szomorú epizódja volt a meocsnek, . Boron IIM Lébi, Joóke.
Sturm 4:2.
hogy az MTK részéről Braunt, az FTC | A mérkőzés nagy részében a BEAC
részéről pedig Ttuppricht szállították ol I volt fölényben, mig a VÁC nagyobb ru
tinja és technikája csak a második féla mentők súlyos sérülésekkel.
mélyen le» J tiltott Arak I
A mérkőzésről a következőkben szá I dobén kerekedtt felül.
I Az egyetemiek érik el a vazetőgólt
molunk
be:
női fekete félcipő............................. 200
A borongás Őszi délután hatlamas kö ' egy kapu előtti kavarodásból, Grünblatt
nőt fekete magas fűzős .... 300
■ handso miatt megítélt ll-esből, az első
férfi box bergstelger........................ 300 zönség nézte a mérkőzés megkezdését. félidő végén. A tizenegyest Pluhár jut____ „____ versenyek
___ ____ huc«unapja.
___ _ ___
A lovaregyleti
férfi sevró bergstoiger rámán varr. 375 J44 órakor némi késéssel lópott Gerö bí tatta a VÁC hálójába. A ínásodik fél- ' mely egyúttal búcsú volt az alagi pá
ró
a
pályára.
A
megejtett
sorsolás
után
WCANDEE“ hócipő, női .... 247
idő
végén
a
VÁC
fölénybe
jut
és
Boros
lyától
is,
közepes
látogatottság
mellet
„CANDEB" hócipő, gyermek . . 175 túlfűtött hangulatban vette kezdotét a IL révéin kiegyenlít.
folyit le. — A nap főeseménye a Lovar„CANDEE" sárcipö, női ... . 140 mérkőzés. A csapatok a következőkép
egyleti
díj
volt,
amelyben
hét
telivért
eredoti angol női hócipő .... 235 pen álltak fel:
Vasas—III- kér. TVE 0:1
.....
____
fel. —
— A __________
gazdagon díjazott
MTK: Kropacsek—Mandl.
Senkey— — Határ-utca; biró: SchiOer Gyula. — nyergeitek
Arak ezrekben forgalmival
yÓrsonybon \ RothuchUd-ioŰlló két lo.
Egyes párok Ipen olcsón
Nyúl L, Nyúl II., Nadler—Braun, Mol
Vaaas: Kutrucz, Király, Bottln, Kiéin, Tat indított. — Sagn Janekkel nyorónok
Harisnyák nagy választékban igen olcsón
nár, Orth, Opata, Jenny.
Sipoe, Kmjcsovios, Taküoa, Abay, Szánt- volt jelentve a Savé Pretanerrel tnlat
FTC:
Amsell—Jancsár, Rupprieh— mlkióaay, Himmer.
I vezető ló indult. - Az értékéé versenyt
Gulliver Clpűhúz, Rákóczi út 1 Fuhrmann,
Blum,
Matkovics—Szalal,
III. kar TVB: Nouhaus. Harer. May- Mutatós nyerte Schejballal s a magyar
Gohnt, Sándor, Steczovits, Héger.
horr, Wernr, Schnltzer, Kenyeret,, Skva- tenyésztésű lovak foglalták el a helye
Az MTK kezd és az első pillanatban , rek. Szabó,
_
_____ kiSzabó. Kovásznay.
Kovéaznay.
I kot la e az osztrák BothsohBd-lovak
két szabadrúgást kénytelen elszenvedni.
mindenki részére legelőnyösebb föl Már a negyedik percben megszerzi a I Erő iramú, változatos, szép mérkőzés, ' tü”nő~lóvásaikkal «m tudtak komoly
i mly az erőviszonyoknak megfelelően, szerepet játezanl. Rdezloteo eredmények:
tételek mellott közvetitek
bajnokcsapat a vezetést Orth révén, a eldöntetlenül végződött. Az első félidő
I. Kartali dH. HM m. 1. Bt-" 7'"“
Ingóságok bizományi kinek pompás gójlát perceken keresztül ben
a Vasas, a második félidőben a III. (8:10 r. Protaner), 2. Szándék (2S Marti
eladását vállalom, azokra előleget tartó tapssal jutalmazza a közönség.
i
kor.
TVE
volt
a
ötbbt
támadó
fél,
de
nok),
3. Adut (4 GuteL) F. m. Frivol. nyújtok azonnal.
Rövid mezőnyjáték után Orth lehetetlen i mig a ÜL kér. támadásai veszélyesek ötnogyed h.; háromnegyed h. "ou
Föbérletl lakást és üz helyzetből megszerzi az MTK második i voltak .addig a Vasas támadásai, a osa- 1000:1700,
letet venni vagy oladni óhajtók gólját. A kapott két gól fokozottabb i társor puhasága miatt, kárbaveszett. A II. IPettor haudicap. 1M0 m. 1- Frekeressék föl bizalommal irodámat munkára serkenti a zöld-fehéreket., a Vasasból a halfsor, a ül kerületből a ai (1«
Takács J.). 2- Amott
*
melynek különösen fedeztsorát látjuk közvetlen védelem és a csatársor tűnt (SK Schejbal), 3. Marája (3 Kováé. W
Freud Ingatlan Adu akcióban. A 25. percbn Jennynek a hal ikL
F. r. Baldur ée Morinda. Egy te W »•
bizományi és Kereske szélről irányított lövése csak hajszál
ötnegyed h. Tót.: 1000:3400. 1500:1500.
NSC—Törekvés 1
* (0:1
nyira kerüli el Amsell kapuját A 28.
delmi Vállalat
HL Lovarcyylcti di>. 2M0 m. 1- *
«
VÍZ, Mlíim u. 13. Tií ’lan J. 79«03
percben az MTK-csatársor
összjátékáHalom-utca JMró: Vértes Imre. — tós (3 Sehojbal), 2. Honfitárs (4 OynWh
b!l Molnár lövi a kék-fchérck harmadik
NSC: Gallovite—Havas, Török—Saóles, 3. Asoanto « Takács J.) F. m. Bán
*
gólját. Az FTC pompás támadásokkal Tímár. Waiuberger— Római HL, Római Vorwlta. Saga óe Sava Fél h. KM m
próbavásárlás
fele akcióit azonban a hnlszorencao ki- II., Neu, Spita, Bellák.
Tót.: 1000:6600, 3000: 1780, 2501).
| aéri. A 30. percben Mandl handsot vét.,
Siegl—
Törekvés: Lantos—Mészáros,
IV. Kótóvwk wrMnye. tton «■
a biró azonban nem fújja le. Orth egy Wober, Pruha, Halmos, Szánt, Frite, Mantalto (IX r. Gutái). J.
*!
labdával kiszökik, lövése a kapu fölé Egyed, Batros, I’rüger.
Szabó L. II.). 3. Plmpó (4
.megy. As FTC most már toljes fölényElső tiz peroben a Törekvés föMey- F. m. Kuetos. Patt. Pátriáin
*
F«
meggyözödteti Önt, hogy női- és és férfi ■,M kerf1' •
“hókban azonban ben van és két biztosnak látszó lteJyze- két As fél h. Tót: 1000: 21W, M»> 1M’'
■zövet, vászon, Beljom, flanel, trikóselyeni alulmarna a kitűnő tatársor. A sűrű tét az NSC oeak szerencsével paríroz.
V. Kétévesek handicapia.
'
FTC támadások ellenére u
is az MTK
és női fehérneműnk
„„r jut
.... Ezután ax NSC is frontba jön, de nem Miért ne! (5 Balázs), 2. Asair <6 Gyulait
újabb gólhoz Molnár révón Opata olgán- tud veszélyes lenni. A félidő mezőnyjá 3. BlondUn (6 Rajeslk.) Fjecsolása miatt a 16-oaon megítélt szabad tékkal telt el. A II. félidőben ismét a Pompadoor II.. Vézna. HsBeon VlnW«.
rligás eredménytelen. Csak a 40. perc Törekvés a támadó de csatárai tehetet Szándékos, Cserkésző. - EfT k"■
minden hasonló alakulatnál
bon jut gólhoz az FTC ll-esből, amelyet lenek 6 az adott gólhelyzeteket nem tud Tót: 10000: 4500, 1600. 1800. 3000.
Kohut juttat védhetetlenül az MTK-há- ják kihasználni. A 20. percben egy tá
jy.
nv. «». k
.
IV. Vigasz-iuinaicap.
Vípasz-Mndícw.
lóba. A 42. percben Sándor szép lövése in adás után a Törekvés kapuja előli matt (4 Gulyás), 2. Perfection (3 Gn •’
’(4"KOTáos.) F. im jlM.
felső kapulécet ér (Félidő: 4:1.)
kavarodás támad, Lantos kiejti a láb- Ü"BmNma
~
*•«
PR NCZ SÁNDOR
A mérkőzés második ré»«e inezőnyjá- dát, Spitz e helyzetet kihasználja és lese. Picikém. Planéta és Serény. T
dlvatknlme áruházának tókknl kezdődik. Az 5. percben Orth ki I megszerzi
csapatának a mérkőzés egyet 1000:5800, 1500, 1400. 1500.
___
.
rószl.tosztályn
szökik és lövése meghozza az MTK ötö In gólját. Gól után n Törekvés hat cea- •'udaoeal,
dik gólját. Az FTC ellenállása csök‘
tárai ______
játszik ___de az ___
NSC védelembe vo- | A „H«f»l N.plí^
*
Klrtly u. 33. Rajtra! ax udvarban ken éa ennek következtében több gól- unió csapata mindent ment
ünaiv«.ti: Ov»«
*
NyMialott az „UJSAQÜZEM" könyvkiadóéi nyomda r..t. kóiforgógip.ln, Hukk Szilárd ama 8,
.....
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