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Szégyenkezzíiuk.e? T

lrogy le az egyéni szabadsággal és Íisd, vágd,

nem' apád. Pedig .még hatékonytalanatlb
fegyverzete volt a tiirvénytárnak' mi9! most'

csak kevésbékimélték a szélsöségben'. azt &
Ís
ruagbt, . mel}'p1 le itkben a " méÍíélreltek
'.'.

t

'*

t.,

Az elitéIt irÓk iigyében a mitriszterneir a
lrelyeete a hátrányosabb,.mert ií valÓban
kénytelen respektálni, hogy birői tárgyalás
alatt állő iigyrcil van szÓ s mindenki. el"

rbondhhtja véleményétanélkíil,hogy a birÓ.
ság befolyásolásánalr látszatát keltené, esak ó'
az igazságiigyminiszter nem' Hogy lényegé.
ben nincs ellenkez véieménye az irői sza.
b.adqágrÓl, arra eskiidni.',nernénk. Mert fel:
tétlentil ' tátja., a,kiiliinbséget. az irő, gzerte.
msndaniíalÓja egyszer:
lensé$e, '' akjnek]

a

sm!1'd a célja is .. és]a riip-"és..szennyiriflszok

xozt'tt, akiknek az .irás csak;' eszkÖz' az
i$aii c.étjuk szolgáIatában' Igazságosan
szőlva és politikát nem szolgálva, meg kell
állapitanunk: az intefpel|álők nem nrond.
]rattak mást' mint mondtak s az igazságilgy.
rniniszter' sern.

Jeliil' ny'isodtán és élfog'itáttarrrrl kÉh.
hol a kíililnbsÉga rcdiLá|ig ifjrr
lrnir:ono|r rndlkrrliirrrrttrr ('l n trorrrtÍrnv kotr.
zcrvtl'|lzinttlrr kiizil|t,| Á ltrlrrrtritty ig ir.l í'Irii
|.r'|ri ltrtIrrl.n 1rrr|itIkí.irir'rtl. íi it íoI nkrtr'|n

son

t|ezziik:

ql

.Gincz.

.Az 'IJjlipÓtváros épitómestere,
Ier Herman, szanatÓriumba vonult ris
ijtven száz.alékia ki akar egyezni lritcla.
z ivel. Az épitŐnresterla sziikségesnél ki.
sebtl t''iikével. fogot! a nagyméretii vá!l"tl.
liozásltoz, lrtilcsiinpénzbtíl és hitel|riil ripi.
tett házat és amikor clkészii]t, clarlta cgy
háziurnak,. vagy ÖrÖklakásoklrént p[r.
be||ázta az elörelátÓ polgári csal{rrlapák.
nak, akik a.saját fedeliik alatt akartnk
lakni a budapesti bérházban is. Nctrr vi.
tás, .hogy Ginczler Herman spekrrlírlt
és a spekuláciő rosszul végzödiitt, rrt..rnasak néki; de a javarészt iparosokbÓl ki.
keriilt. hitelezóinek is. Áz . efajta spcktr.
láciő bizonyára el]enszenves jelcns'ég, de
anélkii|, hogy 'az. épitömestert rrrctltcniakarn6k, mégsem olyan szokatlan a gaz.
aasási éIetben, hog5r rnegokolná a szélsijjobbolclal diadalmasan leleplezil rajta'
]iité!étaz ugynevezett liberális tizleti cr.
.l

hilia . ebban.

vag hogy a?'

$ot lognr.ul t<.itutrttltt'

tenyeres.

kelctkezett városrész

felcseperedését.
Minclcn telek, arnelyet a,yáros k zepébe
furÓtlő kiiltelekból a.kríintivesek el}rődi-

iirry

'1(rglil

'ÓÉáuál,

tpit6mes- *-. s padlő

spc|rrrlÍt|[ rt
'rniilt lz
;russrivr'rjrr.

I

helyett parkettel, poloska.
szinii virii'gttrintrtlt hi'lyctt elcfÁqtoson[sz

irrii l Írrlukir al s f{iiuíp$rrn f{l

rr

GinczIer Herman

rrek szobáiban legalább esztétikustibb' é'sl
higiénikusabb kőriilnrények. kÖziitt folyik

a polgári osztály

'

a

elproletárosodása"

0la$zor$allfl G$aÍlahololí
n0mgÍ.laplln kolnalunl$Ío.
ollens$ os$ctmonynsu

London, november 3. A Datty Malt Jelentl Tor
kfuíbríLHirota' japán kii|íigymlnlsuter-a császúr
elé terjeszlelte annak ' a megegyezésnek a Íel.
tételeit, ame|ynek alapjrín olaszorszríg esattrakor
zlk g német.japán'kommiunlstrtrellen,cc egyér.
ményhez. Áz uj hárm,asegyerményt valőszinllr
|eg ma hagyja jőyá n titkos lanács' azutsn hn.
ladéktnla'nul raliÍtká|jrík.
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k{lw,thorl!r
lirlttrn;'r,lr||v;ulr|: 7| trrrlttr|űlrrrirrrw'ri||. 8B r,orr.
fcrrlg. l\lrrrrhrirlrrir't {r7 rnnrrrliilutrtrrSdrcr,ll, i').

rttttt'Ivntlk fí.ttyrs trikkl'lr.rn1ljrri í.r
lxrtr:r'|.
hitrlrr'rl hrtrrlill lrigh'.rrlkrrr l'r,lnzrtrcif,rc rl rr,r.rlr.\rig.

kdirrrli 1lttlr.ir.itlrItrierrkí'lrrll \.ilzrl1t1,i1y11,
ltr.ttt ir r.iviIizIir.iílrrrrk' rlt. lttltlstrltk lrlr|trlr|i' A |'rrIltL ttH\'lrtt r,r1|rrllt\,ttk í's tt szrl.
lírlt |ricsi|t, .-* lltl lt Ilrkíl|r tlrígis liszl'rillll,
It.vt'gilstrIlIr ís ltiv slrlllr tllrrlrlI r!|ttck llclt.
ttii|i lz liIlrrltrlír IIi(|0${.ltlclcg viz lttiatt s
lr lti|rllnvirc rnindcniitt rrrcgtalállratő be.
í1litctt vitrirrek r(:r'őn, anrclycket akarva.
ttcttrakurr.a rneg kell lolterri liÖrtyvvel *
s a szabad falakra ís iinként ]rivánkozik

kényszeregyezségé.

tiíl, a pesti polgár meghatott szeretetévcl
fordulunk az lJjlipőtváros fel'é, amolvn

Srrrlrrrrlr,lr lir.h

; lt

1

megkiitni

terotniikkel, lrogy-hajlandl miikődésbe hoztrl aI fóuri kényszeregvezségben.
waqhlnglotí..tiirvényhozá"s .áIta| a kereskede|mll Esy dolog azpnban bizon-vos: lra
szerzórlesek kiité.séreféIállitolt szervezetel, hogy l Ginczler cégc tisszc is 'onilott,. a házak,
indu|Janak .'AugliaI an)ely.ekel".épite{t'
tárgyalrísok inelu|Janak
ha!.adéktalanul: tárgyalrisok
ha].adéktalanu|
anielyekeL épiteqt,.állnalr
állnalr s polgári'csalá.
ds Amerika .l+iiziitt kereskedélml szerzódések I dok szá6ai ]aknak benntik. Ezek a lrá-

nem..a

Icgrosszabb budapesl.i crnbertipus, nrcrt
a Jtíváros ktinyv, folyőirat, rrjság és
szinházjegy fogyasztásában annak ellettrjre az élen halad, hogy javarészt
kezd<í lateinerekb{il' rnagáítisitviselólr|rcíl s a mai családalapitás rrrinclen nehéz.

ségévelkiizktidó Íiatal házaspárokbÓi
kertil ki. A fiatalenrberck kőziil sokarr
valÓban szarulreretes szettriivegct viscl.

nek dc eddig nern tudtuk, hogy
a szarukeret nerncsak a szélsójobb.

.rldalott, hancnr a pl|ricius ktizéputon
is gyanutkclttí Ós lrra|iciára inspirá|.Ó jel.
r.rin1'' Ezek a fiata]errrbcrek nyilvárr az
olr'asástől lettelr rcivid|átÓk, éjszakán.
ként *..'rekanrién, a nlodern -higany.
Íénynélolvastálr Thorrras Mann uj kÖnyr'ét, vagy a Viharsarkot.
tríi tehát Ginczler Hcrtrtan kénvszer.
eg-vezsége ellenérc a város eg'vik íegde.
rekabb negyedérrek tartjuk az UjlipÓtviirost, alrol lrevés pérrzérl.apáikrrál ha.
sonlithatatlanuI urbánusablr és culÓpaibb nrili berr élnek s ha ez a kilrnve:
zct épitészetileg gyarlő, trrégis a régi liispolgári bőrttinllól, lárnrábő|, niaszatbÓI
ős életkedvet sorvasztő ruillennirimelŐtti
rncllékutcáből valÓ Itiszabadulást jelcnti!
A keranrilos udvar kőzepén olállithatat.
lanul tocsogő vizvezeték helyett a Dunát,
a gang oleanderei helS'r.lt a budcl hegyeket. a pléhlavÓr helvett a szines fiirdiÍkádakat és az iisszetolt ágyak, vagy n
stlbctl ltelr'ctt a i'ttgatrr.os rekarnií't ._ s
a kerirnriákat és a k.ijnvr'eket' arnel'veket,
rrrint a szcl}emi felfelétrirekvés szir'rríro.
lnmnit, ugyanolyan elengedheletlen divat

,
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Iíun EÉIa$y0ben

me[g'Bn$€|r a vlusÚűIaÍoÍ

. Páils'

november 3. A PeÍit Parls|en moszkval
jclentése szcrlnt Kun Béla ilgyében beÍeJezték
a vizsgílatoÍ. A vizsgá|aÍot eg renoklviiit btzoltság ÍolytatÍa le Ereoti olász kommunistn,
v;rlarrriÍ.ajta rnoclern képl A krizéputas elniik|ete al,rrtt. A vádat .a vizsgálat sordn et{ihogy az épitésztalpraállitásálroz a lri. rr jság folényesen megállapitja, hogy Iielii|t sok okmány is igazo|ta. A fólárgyalást
e|s feléhen tartják
tnr|jrík 4eÉ
nreg Moizkvú"
r.atalos kiir.ók is segédkezet n1rrjtottak. uj cnrbertipus alakult ki ezel(bcn november e|bíí
Moizkvá"
lran. Á pontos idtíponlot. még 'azéri nem á||uA gazdasági szervezetnelt liétséglriviil lr lrázakban'-- nos, ez a tipus

kátos és a hitelezóknek fájdalnras, ha az
Iloitdon; rrovember 3 ,(Int) A Manchester adÓs nenr tudja:kiÍlzetni; arnivel tartozik,
(}uardiatt' szerdai vezércikke azt a nagy fel.
de cgyfonrrán káros i's fájdalnras' ha a
tii4ést keltti hiradást kiizli, hogy Németorsiág budai épitész
egyezik ki Ötven percentle,
r<ivid idón beliil bekebelezi Danzigot és hogy
sem az érdelrelt hatalinak, sem a népszÖl;et. vagy aZ ujlipÓtvárosi. Az sem tartozilr
ség riem tirdnák semmit terrni cnnek nreg. a legkéjesebb hitelezói g5, nyórők kÖzé;
akadályozására.. A népsziivet'ség éppugy neiri lra I']csÚeÍícs Sírndor grőf, a liberalizrnus
|ehet senrmit ez éIlerr, urint az angot, francia ostora, ,a nemzeti szocialista i.izleti erés svéc megbizottakdÓl állÓ népsztivetségi ktilcs szellemében liiit kényszere$vezség.ct
hrirnrasbizot1ság' anre|yet alrrrakidején a dan- a lritclezóivcl. Val|juk ]:e. hogy a
zigi lrclyzet szemnréltartására:kiildtek lri. mai rragv r'álságban anyagilag bajlra.
Danzig ' szabadállam parlarnetrtje egész egy.. keriilni' ki.egvezni és haladéliot lrérni
sz.erÍien kinrond'ir Danzi5 csatlakozását a né. nencsak polgári, de kaszinÓi értelembon
nret birodalom,hoz.
serrr diffanrálÓ. A Nernzeti KaszinÓ és az
országos KaszinÓ például senkit sem
ttit'őlt tagjai kőziiI' urert birtokára vé.
Roosevelt hailandÓ
dettsé$et kért, vagy hitelcziiivcl eg5.ezséget ktitott. Nlégkcvősbé lehet valÓságos
Ángtiával
politikni biincselekménnvéfelfujni egy
a kegqskedelmi saeÍződést épitcímesteríizleti zavarait, arrrcl5.ekriíl
llondlon, novernber' 3. Áz Evenlng StandardImajd csak. ezutárr fog liideriilrri, ho,gy
diplomáctai, levelezóje ugy értesii|; hogy Roose.Ivalőbarr. tőbb e. benntik az irrlrot.rekts'ég,
vott e|niik hiiztilte Nevll|e Chambertain minisz.Inrint egy kaszirrÓilag is e}tiirt uri, vrgy
.

A szélsőjobboldal

lalpnsan gunyolÓdik a fiirdtíszobás get.
i}Ón, a lriizéput.a patinás kiiruti quartier
,palricirrs gógjével finorrrair elkiiltinlti
.magÍrt ttile. Mi nern, vagyunk sem szélsóiségcseli, sern patriciusok, csak pesti pol.
s kezdettól a lokálpatriota Öriirné.
'$árok
Lvel Íigyeltiik a nyomortanyák, lehordott
gyűrtclepek és leállitott malmok helyén

totluk, nekiink Budapest nagyvárosiaso.
dásánalr ujabb elóret rése volt s ha
hall<ltttrnk is az ujlipőtvárosi iisszkomfbrtos lrílzalr gyefmekbetegségeir. l: a
r.ékonv Í.alalilÓl, a nem tulságosan idót.
állő ajt<5lrrÓI és ablakrárrrákrÓl és a siip.
pedrí parltcltriíl' nrégis a civilizáciő ug'
rásszcrii fcjliídésckéntértékelttikezeket
z uj bérházakat, amelyek az uj nernzc.
et kiernelték a régi pesti lrér'kaszár.
ktilcsÖu. . Ginczler Herman ments.(lg'ére
sz ljotr; hogy azért épitett házakat, rnert yriikbdrl' elttintett,ek a szonrsződi pcr.
tvar, a szenrtitláda és a beteg olcauder
Budape5ten lakássziikséglet van, * a
ylelcn erkélyél'n gangot; a bnrn[.
lcgutolsri
zet
Gazda$ágkutatÓ
lrrt
lvÍadyar
<Irr|tos clijszrrha Jrelvel t nrcgajáttdíl;
Inkásolrnak
l'i,rv1rrrrsi
szerint
a
.ieletitése
tírk rr szúp o|t.Ironríll ílttrttdri. pcsti
esuk 'két szírzaléknírll tilescn _ nctl|

.tiiltb voll n
n|tlIvÍrJrr' |.]z n IrilllI ttzttttItÍttt llIll ||lcfi'
rlsilt oh'rtturkktrl lr, rrhik vi'r'ig srirliirlrrr'1.
srr'rntoIrr|, rrrrril li'rrrIrillr r,||Írglrrrk ttr.t,r.l't|t.lt
ttr.|i. lrrl rr|tírr' iizIr.ti, rtkítt. ;rrllilikrri szcttt.
i's korlritirkut rlpil lr grrrrlrrrrigi lilxrr.nlirrrrrrr ;trltt||lírl lirt;rr:srllrtIltlt ltrrzttli|i iilict a Iibc.
rrlIatl. ||rr lr lrirrisírg r'l rlr,lrt il11|i rr ínIrt. l.ttIiztttttssrr|. (]srrk ttr.rrlrrigrltt Iiil.|.r1lrrt ép.
liu ttr lr'lk n t. lrÍ'k('s cg.vr'l tll'lt1srt'l rlr lI grrzIrn ltrl li 1)r:lt u szukrrrrillnn, hogy c1;v kiizisurertcn
:t kijziis ntiivtitr s tcslví|.iesr'tt |icztt íoghnt" jrl|lboldali rll;lillísz, nlii cg(lsz srrrrit kaptu
nlh a rlclgrhn tIap'jrt'n: zsir|frlrrirrltis \'l|tl és |tlc8 ir ktizí:pitkczÓsc]iltek is, íizetősi za'
azorl nenr vtiltozlat Az, Ittrgy grrifok is varokba kcriilt, ánr a liberális sajtÓbnrr
,eszébe
vannuk.
trenr jutott
senkinelr, hogy c iza.
v'artlkbÓl a jobboldali iizleti erktilcsÖkro
kiivetkeatesSefi, Sötl& liberális sajtÓ nrég
akkor sern hőrdiilt fel,. amikor lrideriilt,

b0!í BE-0Iezl Bame Íuo,Í?

rosrész ellcn.

clhc]vezni a vékonyfalu takásban, abo. '
gyan a barnafalu lakás nem is r'olt la".
kás a sziilók fegyenccé retusátt kréta".
rajzképe és a papirpálriraágat lengetö né*
gcr nó. szobTa nélkiil. Nem il'lik tehát li{i<
Iéprrtas polgári oldalr l fÖl.fiyeskeclni l '
nerh''
kétszázőtvenpengös Íix-szel végiil is.YagY.
lelret.palotát bérelni a Várban'
villát a RÓzsadombon. Mi. fiiggetleniil
.

Irta zs(DLT BÉtA

redelmesen beva.ll.

juk, hogy a liberalizmus sohasem volt anynylra líberális sajt szabadság dolgában'
mint a mai repdszero :fiiggetlquiil a' mai
kormánytÓl...Dehogy is . lebetett azt irni,.

gondoztak.

'

.

.

P]!9!lák rneg, mer{ a ti6lgyalásra' lgen sotr ltill.
Ítild n ]:lrÍrízkod tanu megirlézése ls szilt'ed.
gessé vá|t.
Á Kun Béla e|len fclrnerii|t v6dak kiiziitt első
he|yen rfil| Kun .BélrÍnalr' Jagorlá?a! a.GPU vo|t

fiiniikévcl fennálltí szqros b'arátsága.

B0mmgÍ ea
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PÁris. rlovembcr 3. Bonnet pénziit,vminiszter

.

n képviseIcíház pt1nz[ig;.i bizotiságuÜáIr isnrer.
telte az 1938' évi lriiitségvetés tervezetét és
számszeriiert kijziiIlc, hogy a nyo|cmi|liárdos
hiány pőtlására é|ethelépteíett adőenreléseli mi;
lyen eredmétlnyel jírríak. , VáIlalt liőtelezettségrlhez hivcrt a IeheÍóség szerint lreríilt minden

rrj kiadást, dc az áremel|redés folytán lrizonyos
hit.elek felemelése vált sziikségesié. A reniles
ktiltségvetéskerel,é!-.crr jelentékény erijfeszitésre
volÍ szíikségaz orszíg védelrnévelkancso!aÍos
.hiteleket
Iriadások fedezése, céljábÓl' Ezeket a
l.3 nrilliárddal íel kellett.emelqi. A ktiltségvetési
tbrvezetberr a kiailáiok 52.179 millirit, .a"bevé.

teleli 53.7lll nrillirit tesznck ki.

uq\-hoq\.
.tesi"

vételi ÍÖbbIet 1600 nriIliő frarrkot

a beki' Á

Ícgyvcrliezésilervet gÓndos vizsgálattal állarritot.

ták mcg; a végősszég I938-rí 1l.2 '0 nrilliÓ

frnnk, r-agr.is l800 nrilliőval tiibb, mirrt lg37-belr.

..G!--

Darányi Kapasuórott

Kaposvár, uovetubcr 3. }iéhai nagvatádi
SzalrÓ István erdöcsokonyui siremiékének
r'nsárnupi IeIcplezésc allialmábÓl Dar ngi
Kálmín mirrisztereIntik szombaton Kapos.
rihrra rkezik. \.e]c 'eg1iitt jÓn Botneiis:t't

Géza ipariisyi miniszter is, ^aki Kapogvár
város képr'iseitijc. A nriniszterelntik tiszte.
letérc szombirton este vacsora lesz. \/asár..
nap délben * :rz erdcicsokorryai íinnep utárr

* a

viir'os diszetlédet rendez'

:

.-Er

csÜTÜaT{iK, 10s? NovEMBEa 6

E

KéÍdiáhre

I.a &uardia ism6Ú

russwy$rfr,

ern|rcrngk,.hano'Írr t'íy tllyln nnpoir.
tÓrvé'nyrlrozás rrenrzeti iilrrrc1l1lr! ín|tl,,
alkalmi istentiszteletet tart, lircn nz ulhrrllul is
tetr,tiszte|etcn a TercnrIiJ É.s Me8vrilIli lsll.tr srillc
cliítt .mege,rnlé}e:ik :a gyiilekozpt lrricct ntrlu t.$.o.
t|á'latos vczetéséró|, amelIycl népilnkcI lirigzIlrr

ujra n'{ewyork.potgrírmesterévő

}.4lasTtották' l,B.4{'016'sznvazatoti

kairott, llahorref' BBg"5St' szsv&zs-

|

diáhtresédía a pűpaí reformótus jtmndziamborrt
fiiJffi-i
I*.zlottáf Newyork kerii|eti fóiigyé-| .'.':íP"'.
(!, .U is.!s -!,!.!-1Í|ppen-szembefordu|t n kit revolr,ert nézegel6
Ézé[fon;ty T."Tfut:'. .{ vátasztríst
|9]:Tn|ci
I sil,5fttnk telc|onjelchtése.)
'?:
Szcrdán' déleltiltIgyerekkc|, mikor a fegyver elsiilt és l(uko.
' ''
tthÁtus'f,imrui'i[mb'an. Á tragédiárlrt' amély| A revotverdljrreltésre ntgy riadalom tá.
[1l|b".*ilÍ:.i:g':""',i.ili

.
Í'

a

amel'yet

nt6,

Newyork. nQYprnber 3.:Í.a ' Guar-

,r.!iát

rsinat nem uj űnngT'et nlkot' mégkevérbllésrsn.

tel iinnepet

;1^_
Borzalmas

tartitísairrak' boldog isrlrercl'érc, a llcrr:sz'|yí..r
államiság mivclödési fotára és a nyu5aIt:ttrr.r1lui

keresztyénsé5 ldki kózÖsségébe elvezÚrclle. lIil'.

de|i, hogy' Isten eblrcn a lragy ajántl kírilrnn uz
Íel ál.
elsó magyar király személyétlrasználta
dott eszlri}aÍi'l, de a szerezáBrÓl, ' a Terenrt{lro
florditva teklntetát" e nagy.. kirátyért és lregyesé|etii |titval|Óért is egyediil a Szenthárorrrsüg egy'

ad dicsösegot és buzgÓn

'Örók' Istelrnck

k<inytir{ig.

hogy l{rlsztus &irÁlysága' az l6az hit és al{zatos'
eargedelmesség utjá1r' rrragyar nemze.tiinlrben'is;
'.\'vl.rl1.iz|lisorr':'I.aGuart!ta,g5.Íjz,jIt,1rni.|esr"*.í-*cl.tut]r*tiíttclt'i,ro"i"-t
!l|)n}it] jqlent,'hogy g}lóziilt a iiszta k['z. Le
senki senl tchetií fclc|iissti, mert gyer-lel ker'iilt az egyik talrrir is' aki megdóbbcnve mirrél hata-lrnasabball megépiiljón...
lÍosilas
(}ttardia szemé|ye Irípviscli Newyorkban a
a végrehajtás termeszetéb6l k'óvetkegond:itlnlrság kt}vclkcznr ttye'
Imekes
. Il:itta,.- lrogy a diáksercg kiizepén életteleniil zik''!''égíi.l
az az lirrtézkedés' hogy az Istr'án.napi. al.
)torrr-lpciő iilcijzést(t,
kalmi iste'ntisztelet mindhárrorrr' formÉjára agy.
].l1""1"::o.b ,:". l *,sili"u1il'il'"'1li'f.j*.lT:i,#il#:iiT | |:il.:;n
T;,.jltl: eg}" mi,nta arlassék ki s cz.a Í:0ly,et az,,Istentiszte.
q:kf1ci'át]É1dek9sernberérdekesÓ!cipál1'a|lyosőinésurlr,aránszrrla<lgá|takÓsjátszottak,],Iro6y4kis4ik
"

l

,o

'f,3}:i1.'ll.}1i:ly;f'"*
|eti Rendtartás.. cim alatt kiadott rnii fiiggcléke
rIlurr julo[t másodszor Ncrr'york 1lolgármcs- Á r,at"ait osztlily krit nti"vendék" i'"m m.ntl*"ríet az esetei a píp.i .-;'.tá;k;;1
;il legyen."
|
il;á
It'ri sztíkéhea. I,a Guardía olasz szírtnazásu, I a t hbi kiiző játszani. Egyikiik rtagy titokbarrIls, ahonrlan bizotiság szá|lt ki, trogy á tiage.
lpja karmestcr r'oll,' őrtcsarryjrr a Coherr IzsebéIre l]yult.é.-s o'rnan eijy for;4t1piszlo|yt vett|{|in kiiriilménye|t tiszlÉzzrik. A reridcírorvosi

l,rrsatri.cslá'd.tagi.a,.:lti:::::::,-^',:].|Í";"líf''.:l*u.J;Til,.''L.i1l'#].''*'l11iÍ"i*|llfii1'H':i:.;.hjiln'j"T[:i'Tl
()laszorozáp.

minísztcrerníiké- zébe a veszedelmes Íd;iil;...il.i'
i ji;:| tis azonnali halá|t okozott.
:.
|
'lagjl:,.békeboli
nek, ;Lrrsattinak"
Guardia Nervyorkban I szarri lrezdett.
Io
A rendörség nregállapilotta,. ,hpgy btincse.
I
.,k.}zépiskolai
sziiteleÍt,
tanulmányai 'elr.ég- | t tet diáktÓl néhány ltipí.:snyire másikIlt'knrégy rrom"'forr'6 ferilr rls hogy.$yermehes

tIóz h.íilíÍgyibizattsdga

a

.d képviselóliáz. . kiizjogí és ígazságiigyí
bizottsága ; csiit'tjrtiik n délután 6 Órakor

zt(settlánjogászlett,*:11.,j'l1:T1..]"',.':l-|fl1:::í::.l'Íll]'.iií,lllu,..,)íI,lJ,i''i1"t'l'1'ílfÍ]-]xl'jíg"ii.í;.J,?.iífl',:'i''",',:1l1|x:megkczdi a felsőlrázi javaslat

tzirgyalását.
No.vernbqr 9-én délelptt tizenegy Órára ósz*

gálatba lépe.tt: nz Egyesiilt Állarnok buda.
o.,:'*:"P.l.i'Y:":lI
i.re.'ii'J9"..".:- ^":q.::"^ '."::l. lIkiizsÓg
kiizség egyik
e*vik jőrrrÓdrr
Íia..l dtlzatrrl'
.iőnrcrdrr gaz<lál|rotlójának
f,aztlílkoctÓiának Íia.'!
{112a1111'
Pgsti'. majd fiumei konzut;átusáníll szolgált. I
Iiég'Öbb visszahivták Nervyorkba, Tekinttii.
tcl arr4, ltogy .kifogástalarrul beszél ango,Iul;

szehivtáh a képvisolŐháa k.iiliiggt bizottság,át aa i$$szerÍi litilpolitilrai kérdések rneg.
vitaíásírra. Iidnpa Kr!lmán k.[iliigyminisz[pr

részletesen. tájékoztatjá

majd a

tagjait a kiilpolitikai helyzetróI.

bíziittság

Barányi pninlszterolnsk
Berlinbe láto$at
.

koporsÓ-|Analla

bárcos embeíbarátot, aki ő,desapja

j:inál véglegcsen eljegyeztc ma6át a íisztes.
.ili;;.

*"ii;-.j:;lJ.

Berlin, november 3. (Inf) Szgrdán meg.
nyilt a berlipí nenrzetkiizi vadászati kiállÍtás,

é.trökéaeltt a dtpiloműclni ko,pc'aÖIolí'ok Íe,IvóGgilét amelvre
I

m

Í..
Ir*l].:!*'H"illlil L }:-il!t:}1".fi|"fi:T l["'-:l-:*,'';-HHí",i,l^"J."ff;T"*.ffí
Potitizálni
kezrlctt, bc!ép'cÍta Itt!,1ryt'fo|r-a11!b,nn..|r.r(í tá'rg5alásoknak'
' I oélia, hogy elííkéozitsék
"az..a|gsolatot
i --.*. té[es.itseptk.
o két orszr{g kiiaii{ti
I
l.epublikárrus pártbu. Árnikor Árnerikrr be.Ioipl",ntciai
kapcsolatolr fe|vére|éL ÍIi a noe*. ll.l.j."d:il*.'h.nngoztatjrlk, ho8y |irlen teg.
IiapcsolÓdott a viIűg}ráborulra, nrint rcptilri.Ieg.yeaés tétrcJiin' Angltn nrcgblzoltot [lild a t'cj'Iftonul kiilpol|lttal-bcszÉtlc' Pmc|y t'runeo Íá.
íirlragy Le Guartlia is katorrai szolgá|atot]Iielií Spanyolorcz- gbrr.ris Fru;-:eo tríbornok szin.Ilttlrnckra' *á''.: lierlvezö vo|t' jÓ bcfo|yássll

u.]::l'"l

in,
l'Íja"mcl|ett.

I

!

reljesiictt.Édesguy.ialjii..::,^]::.'':l|']i:ifl-i#,$liyf.Hl;f"ll*"'"iÍ'..'f$'-t,,;l#Íj-Tl[:;*""iy'"T}*.Ji:1.
.
lÍia utrirr;Bu<lape5trc liiJll zi5lt, itt ll ugyrrnis |
. ' .-. .i,,
I,a Guardia hugrr, cgy
Íble.| ütven 6fí9ís'fst&t megőíÍek.g.feÍ&oÜff& pomredí
- j'
':'l'i:1]::ltÍ
ségo, egyébkén1 n1'clvlelrárntl.
lct5-bcrr halt |

itrrr
l

I1teí'.97olnqzllom]acfani.,zr:aovo",","^|Mai|tidll'novotBbcr3.Ahadii$JrrintsrtÓlig.ptl.r.plgép
g.azolaszlrarmester-j1YY.egye,siLjag|*.v*n|rr'trr1|Ífn'tÍi.rqlrrlraÜ[gJI;I|!lNítfuunll.|.l]Ü|$gep!.tIt.rc6zLApol'l|'{5

P*tön*itlrl.Tgfrffi;t
|í).llll Irrrrr

|.ir

.|l'tÍrlIr. l,n (.iilnrrllliI

t'elitrlrIi|i.llttrrs

l

p:írt p.lsá';i'.-i.t,,"iI".n, l ^

:llttl.ittttl sli'lt(ilrtrs(g'gcl poigármesteire'is
r ri lrr'i'z

Iol

,;.;**-.^..:."IÍ1!o*'ltárlt|t rrárhe;''tr|i||r lr |1le rol
tílt
ldtrtltr|lrltrrl |r||crt'
..,,.,..]. ||'lrtg|rroIalnr
|íg|
|r|rrurdlrllnrt.
r oll
'.'',tt",l"i'"..t.,.iil'j;l'l.llujl.]lyil'rj.i'[,,f.fitft.';.ilii{fil[1Jt'|,l.i"Í,iil{.,ll.',i..ií..;

Írrggr| |d.|

Irogy

unnep@

Isit:wűn k,{r

a

offiriafuban

l,olgáiurpsterré'lálísztírsa utárr ogy liurlullcsti Larátja távirati|ag iidviizii|lc l.rr (iuar.
<liil, aki. saj]á1klztiieg irott hossztr lovÓlben
Határczutl iauaslat
iissteíixö O.rnttgos Zsíngt elűtt
|iiiszrjnle meg áz iidvtizlÍj Íírr'iralol. Ler,eli.{ rir.lirrltriltrsolt Olrrrigor Tisirrrrln rurtg llrlrcrr ly#n
ÍrIr.í.Ir.lt s mirrdhe'tt{i I' Isívírn kirrilv
]tcn irt arr..ői, hogy . naglJol| t:ép enlléI;ri rlz ril''llclt iirlzr'i|l n ttr isIr'trlilrIr.lr.li t.r'tlrtIrlt.|Ís szenr hit
lyrilrr'r lrlrí,rliji. tr{i magyar rcfont:r.tttIsrrL
ttrtItnri: Budapeslríll. Á hábclru eliJtt krirrzull |*ir:gllrrlilris,Írrr1.|1 !rl;rr'sl,t,tt 1rrr;ri11;rrlj111'1. Ijizi S-rtlrl
tr1cgLlkolág '-, lkik minrJ { |ieresz
- igy o7 | ;rIllttlrI
l'str.r.rtt |iir.ri|'y
(yé41dgbr.rr,
a nragyarságba'n (rrcmzcIi í:t].
l,i'{]rári miniíségbenn n{hány lrrínapot riilriirl vottl.t'||iilz11|oÍ 1lr1;rjrirrillr lrrr.giilttrr.1lIr!l;í( is. l,]t'l'rl
:r klivr'llrt'zíi httIri rtl ttI i jrtttrrs/rt1 |'e'
1éshe1) t' l|;l':I cí.lyellen polgáránál serrr ;illrtrtk
ttá]unk. Azt irta, hagy dlland tcrvc: il1c9" tiil n lsjnnt cltt:
ltát,rí|t|r. lrelsd! irrrlit st érziink arru, hogy rrz ls|lőto11ttní a mdggaÍ.Í\udxlst, ahol hu6a,
,,.\llinlrrri isllnlisztclcllt. krll lrrrl.lti (,(\,- r'án lrlrÁly szernéIyévolkapcsoIatoi'- íirIrrcpi
ItÍzttlt|i {js ||(|ttIl,lIiillk Iitrlénr.IrincL rrr'vr'.zr'- eszlnchiillrr, lrclckapeool{rdjtrnk, Iinnck erlrlir :rz
Gl c/c Hermanné é| és rlcsnrry.ll sir.ja I'e Iiles r!y[orrlulrlilr, nz cgyh;lizi Lrs lrcptzr:ll lr,l l.o|t rlr'nlrlrrllrlya, hog.v ls{várr kirrilyt lrrirrt a
szik. ,,Á ltötp|i5p66,, nem leyz iclí.n ilrra,
iinnc1li alkir|nrlrtilt. Áz iIyeIr istcrrlilzÍl'tt.tr.lr :r katolilltrs r.;r'Ir:iz szentjét iinlrepclIc :t llt;ttlt'Itroli
hoga elmehc$se/c', * irta La Guardia *,
tcljcs. a kllhclicliz l{r, vagv il liiin1,íi1.'',.r,'t tiibbsÉ{.'l iIr.en Íinnepet pedig- c.qyházuIrli l:rrri.
, is'lentibzte.leto'k
t8n
s/ii'.í,ru3n
cItírvozlal.
,'MÍhc|r't nzoItlr'an a
rontljÓ[ hijvetik. l{íiIiiIriisr.rr
,,rle ln majd nern les:el; Nensgork polg rilyen allialrnirk: oktÓ}Ér lJ1-ike rts nz tlts.tli- lu|Bytl| |iirv(..nylroás István kirriIv r,:lrjí.kezcmastcre, tdtIllrniil megldtoglnlom iin l;c1.,,
léxg
rrr'rrrzcli iinrrepeI retrdcl cI, trlrdl'ir.; kiitcles.
gos Ííirvérrybonnregsza,bolt ttc,tttztlli iiltrro.
.számált
azon a nappn alkalpi isIcrtiszteleterí
Lá jGuílrdia
ltclr'.ozidószerint lrrlircius lií.ikc ris í|7 n l|í|l)' s{siírrli
az,zair, hogv nőgy Ól.
a ]tÖIr'.Ényhozág I. trstvírn kir;iIvrr;ill lgrln rr i."
után az ellenpár{ok nregbrrktat.jírlr s nelri l amcl1'et
tis miir'rínc} a- mus]-al. kcreszíyrirr :i||;ltiris,r5 'll..,d lrtrribblalí qorán.,a 'negokolár azl nrcrndjn,
vissza

az

:

kell vorrulnia a ktizétetbíjl. A

ntegalnpitásánrrk eml lrczetLlrc

n-rostani

|iij.'|111. y,'1'.-

tllint oLtő|'rer 6-i|in...
álasz{ás nag}.on forrÓ r'o|t, izgaImus, clkc.
srrccle[[ kor.lcskedi.s folvt, I.a Cuandin haA jauristat .nqgol; ol<iia kifejÍi a liiivcÍlirJziilir|
lmtrsÍAr. l.Xjh}zet. ttirténctráhera idóilag cgr'lxicri li
{almas frilélrnye! lreriil't ki a r'lilasztáshól. A
az cttrÓpgi állnmiság .pregalapitása Ói.'.r kcr.(}sz.
Lzek szcr.inI rr'ia]l|l né8y csztcndeig Brrria.
]lcsl ncm látIlat.ia verrdégiil az egykori kon.
zrili lil|iárt, a halaImas Ncrv5.ork mosta!li
r

ItÍagyarország korrnányzÓját. E hÓ másodík
felélren a kiál|itás alkaImábÓl IriIogatdst tesz
I|etlinben Darcingi l{álmárr mag'ya! mínisq-

terplgtiki Kqnuq Ká'lmán kúliigyminisrtoy
társnságábnn. Á berlini kiállitás ftívédniike
Giiring porosz nriniszterelrrÖk. Á biállitáso'l
lrarniiilc nenrzet ve6z réset
kiil'tin.kiiliin
palillonnal, a$relyqk. ktiziil . kétség:IrívfiIaz
egyik tegérdekesebb és leggazdaga.bb {agyar.'

országé. otraszorsz{g kiiliin'iisen. vaílássÍ'egyvereinek és gyarmati trÓfeáinak kiállitá.
sár'al tiinik ki'
:

.->

TllÜr l(erorrlgr-flrohl] |.c|0.
nl|Íl[0rne0y nom |áUoz|lí
moÜíanÜ poz|6l0|fin0|
Mittt ísmereles, a lrorlnányzÓ ttovcplrcr

tÍtk a nowyorti.l sziiletésii, . de ..b|ász

lr;lliÍr5l szii1mazÓ I,í,Euardját, Az vp!t .a
;'r,fgrir.rresteri programmja, hogy Nervyork
.\ tr;,ilrs isláIlÓját
alaposan lritisztit.in,
'neB.
sziirrIcIi a panamákat, íigycl nt'rlt,

elscjér.cl aI|ábtlr'rraggyí tÓptc1te c|(J vilíz,
Keresztes.FÍsclrrr Lajcls tábornotiot, q kol."

mányz iratonai iror!ájának fiíni'k6t. /\r, c'|l|.
a tiihbi' sororl lé'l.ó {t,i|rrlrnrrlrí,vnt

l,6p[et'6s

e'gyide^jiile.g

:

1

](elrcsztes.Fisclrer..

r'álllrre

m 0nÍeI,mi

!

oil:Ío

| í{l g

$s$&{0$s fi

zottsrig Benrírd Ágost, Bé1rlíI]éla, Drő:d!]
Gy zii, Esr'terg Igos Jírrros, Éáer An|al, Grol":

Grrsztiir'.

János.

Gg rl;i Irnre, .lí1loírrg Isll'án, l,IoJzes

Rup:a71

Rezstí, ,Siruoy Kálmárr és 5"u.

Ir1olt Dezstí nrenteltnÍ j<;glinllli fclfiig5esztését
j'avasolja.a plénumrlak. Részleiesen rnegvi.
{atta] a bizotts$g .f,Icíndssgt lrrr.e NEF.lrőprriso.
Jiineli azt a be.ielcrrtésőt. amc!v szcrittt a Nyirt'gyhriz'i ÜgyvőcJi Iiantara egyik. hozzriittÍÍze|1
leilrir'ással nlegsértette mentelrni jogál. A bi.egyhangrilrí6; . ,
zoltság
nregállairiiotttt tl tllelt.

telrnijcrgsér,olnret.

'

..

Méeegy
alkalom
olcsÓn utazní en UJ$AG társasutazá,g
mi e lŐ t.t,.a, viliáskí ál1Ítá s be
teljes nap lli|anótran
ilg{t'
-_ - - |0-28 {1
teljes
nap Páris.ban :::.;::".:":lmmffit
|ti
'

ffi*i'"

il$-ffs

Lniclr

rr r

i r. i r'r.j

I

tt||ítIrrtt.1rll61y Ío-

etltlígI szrlIgl,rIlrIri| :r

|<rlr-

11lritt.

ffitrÍ'gÍrrorruún klrúlv
tsrÍInn'&orr

Brlinn, floyrtnlrr:r' i!. (Csclts:lttnrili TduiratÍ Irotln,) l(rirrrly rorrriltl kil.l'rly Ís l\Íihály
trőntjriilríis szl,t.tllitt rl lllclr varlírszirlrir Cselr.
relovírlriri|lrr ír.|it'zleIi. JJcrres rlIrritli IIrttso.
uany r,ilsrrltillornr'rsorr 1'ogadla, rttuj<l gtipko-

esíu (itosl.,sr:c/otuitz ]instélr'|llr r'iIlt: iíket.
Déltrerr t:gv {rl'rrkor /Jcnes clniili villl.rsreggeÍlt larIrltt 1'g111|1igei tisztelctére.
niegIc|iintct,tÓli

Wffi ffiffiffiffiffi

;\ }'épviselóház rrrente| rrl'i bizottsága sz$rd&í
ii]ősélr tÖblr ment.e|mí iigyet táigyalt: A bi.

is ellátja

rnírrtyzÓ katonai irrlrlÍ.i:'rll;rli

W

$orouaíos

ktjvetkezett bo,. gnéglr rllynlr lrl,

]áltat rtapyilágot, hogy vit'd'z |il.rr.rllr'r
l..isclrer J,ajos rlregvílik ntogI n lli
riI ri
r
Ús ljlr'cszi a pécsi l.eg}'csÍ|nrrrllir. |)||l'l|'|(.sl|(||{
srigrit. /Jrauatott he'!,gcn ]iÍjrlt,tttt'lIi l,', !ttlul!
e: rt I r nem .f elel ntc0 Q p(lItir,llt1rtttl,,. YiÍtlx
t.(l|Í

...t rl11|ttt;itt |.rr|1.lrnlÍrl K:iroly |iirí|y i.s Milrillv trrirrijriili s kir ndrrltlk ]|riirrrlllc és

.

polgirrmeste rét'

iinnepélyesen meglrivták ttiblr eurÓ.
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3. IIírom nap<rn kereszIe a Csefts:lourÍ I: Brirlge.
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sz uelség rragvszablisu nenrzetktizi bridee.
cs:rpatr.cr'scn1.é|, amclyen cgy budnpesti. ecv
|rÓcsi
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tizerrcgy betÍt]Idi'eLrís csapnt r.eii

Á verseny pomplis Inasyí]r bridgesiker|
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magyar szinck képvisc|etélrelr

Bridsc Club_I;és:ek /{/u& lrornbitt:iIt.e'snpal' aryre|;.nek a kití-in Szigeti Pá|
rlr..J ldlrirtokt,rs
,roIl a l;apiti:inya, eliór:rngu
sz.eropltí

j:.ltt{Iikal. biztos l.iilénrr1.cl nycrtb
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q nJ'..

sclt1.t. trÍirrtán lt víndorserlcget ta1.a|y is
ug}'[nez a caapat nyerte, a kupa most Ínír
vlglegeserr Budapestre keriilt. A gyŐetes esa.
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_ milrrl a négyen igen jÓ-|' Iiásodik
megtebintése bennt.ogla|tatiErl'.
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