
2tg smborl á||itottak ma cló a Nagy
; : A c$tit t,tok Óta szakarlatlanrrl tar'tÓ 'egyetomizavargások tis tiinletések |ieddre ug}.szdrlván 1oljosen

lecsenclesedteh Ae eg}:ctemek htjrnyékén nrár teljesc.n
me8$'iint a hadi.állapcltot jelent g1ougalQm, s ha a
megerósitett rcndŐrosetagok {s az ellentjre pedellu"
sok nent volná'nak láthatírk. rrrár iolorrrlátr semmi
sem emlékoztetne a ktizelmttlt mozgá}nras napok szo..
moru eseményeir.e. Á tiinletésolr tis r'erekedéscli szo:
moru eraqlmÓn1.e Bttrliin a" miieg}'e1em el tt liitsuik
meg legjcrbban. A lratalttlas épiiIel kapttja zá-l.r.a, cgak
egy kis felrér papirlapon fiigg a rr.ktor t,endelkorése,
amolyel ma i$ ujra, meg uj.ra elolvas minrlen ujonrran
érkegett. tectrni.ktlfi; hdttra tcgnap .ita. .,ismét sza|rad
leti ar-ut a tantcrmelil]e. lql'toratól'Íumokbg és, a
raizlermek}re. A szigortl rektori ren(,|elkeuírs aeonban
váltpzatlanul a .Ntiiesyeiem, bezt:rr{srit li!rclette'

Reggettiil hozdve állandÓan hatntmas osopGr.
tokba vertídvo áudogáltak a kdnlr el{itl a .|lá.

to& és várták, nilior nyilik mog.

Á v{rakozd-l|i hangrtlata tÍjltéleteeen rnás voit' nrinl
az e|oz.Ö apokbah, s arnjkor a parlalnentlrcn voli
kiki,ildiitteili is nreg,ielerttok a rossz hirrel, ltog1' 6
ku!luseiminsuter cgek glilior u.vittatja ki az egyeto.
meket, lra te|jes garanciitt knp, <:s ndesen $Íétoszlot
tak, rstxl, ri folezÓlitás sem liellotI htrzzá, Annyira
n}.on]ott vo|t a harrgulat { heuárt ajtÓju Miiegyctetn
clrjtt, lrog1' a rontles szokástól eltércíleí{ rlern vonullak
csapa1ostől a Tr'efort.kertbe, nreg a Szer}l.r.rtc/rba, ba"
rrem qáomoruan ment lrikt a maga dolga' után;

r\ Szerb-uleai ,,frottton" sern volt sokka) r'igasz-
tallibb a lrel}'zet, mint odaát Bttdán' A jo8atzctli
sieivé, téloYázás nélkiil' íncntelÍ be a kozponti Óptilet
olclalka.1rrrján' s leg(tiblren nagy aggodalomnral néz.
tek az ir't1rllÓ peclellust.a, ne r ktildik:e lraza.óket'
nern zílrt4k.e be azrjta a jcgi kart is, ttgy, mint a
szemliozti k z,gazdágz-egyetemeti a}ror'á, per.cenkint
érkeztek kisobb.nagyobl] csapatoli, de csak a elékán
sztiksz4Yu rendelliezését rrlvashattált el, az épuletlro
beiutrri nem lehetett. A méE 1cgnep is annyita han.
g".-- di irio}eariilás 

.szártj.tlica írlt.ir nnnyira tlros
vo)t, mint a' lt}'ári s?iitlet iclejétr' N lrriny rettd r.

unatkozott az Egyetem.téren, tlé nerncsak tlolguk,
tranem látnival<1julil sem akadt.

Az egyetlerr mozgaltnasnak nevezhetó hely a
]lIuzerrm-k rrrti bolcsész-esyeten volt' aho] íeljos
iiuetn,rnel Íol}'t a tanitás, lnint a, lroldrtgult cBy0tclni
idt1k aláiratÓ nápjaiban, mosrt ill o1y ltnrcgr-rltlltln
vonrrltak íel a rliálíok a li lcsls4liar.rn, alrol a'Z or\'o.
sol{ es logászok egy lésze is ilrrllgatllatj , tanáraÍt'
Talán válarrrenn}'i beir.atlcozott diek rne6Jt'lent. . oly
tstlfoltak voltak 

-az 
elóadl'terrrtel<' porlig a pede,lltts.

órsée itt in csak 8 Szisol.uen oclatQrtoz kilt cngerJttt
be a- kapun. A tantermekben és a Íolyr:sÓkon' an.
nak elle-nére, hogy p z6iclÓ lrnllgatTti in magjelsntek'
a legcsekÓlyelrl.l tirntetés r'agy zajongás seru voit.
csak-leun á 1.réfort'.lrertben'és kinn a kaprt elótt :r

rlnnreteatet reródtek csoporto}tlrá és iárgyqltá:{r
na'sv rezignáciÓval az eseményeket. .lermészetesen

" ió téma a bezÓrt f iskolák Íigye volt s

a klinnrtkedt tcchnikusok és kiizgazrlászol
látbatúlao sövárogva néztők biilosés4 iogász
éc orvoe -kollégáiliat, akik szabatlon iárkál.

battak ht.bc a kagun.
Á, I\'írrzeurnJi ruton Ós liornyébén cg{lsz t:salrat

r.elrdtir á]lí késueulotbcn, tle rlolgrrlr ti1rolv kevélisi;
akatlt. .rriilrt 'akár: I}urtrin, akrir a Szcrll.utt:1rban,
mert a Muzeum-krirluti kapu eliítt ácsorgÓk ' sernrni
ttintetési szándékot sem árultak e]' Teljesen a nor-
mális hellzetképet mrrtatta az Állatorvosi }'ö:skola
kcirnvéke'-valamint az ÜlltÍi.ttti }iét, lt]itti}iai telep iS,

ahol-kulonben a zavargásolr cit, napja a]ati ég}eÍlen-
egyszor sem íordult elíj rendgavarás.

Az Uiságirőegyesíilot állás.
Íoglalása áz. ulcái rendbont.ások

i!gyébon.
A NÍagyar Ujságiruk EgyesLiletének elntjki ta.

nácsá- iIa,ilus xIiksa ltdvari 
.tarrácsos 

einokléeél'el
kedclen ti]ést tattott, amelyen az utcai rendbontások.
nak a sajtÓt érirl{ő kérdésivel fogla-lkozott.

* 
^z 

utÓbbi napokban ,.- motrdta _ a fŐváros
bizonyos izgalmi állapotball sa)l. amely magara .a'z
utcára is kicsal)ott. Ami rn4gát ílz tlgyet' ann&k Kt.
ipoutopontjat. lényegét illetí, az ez elé a testiilet elé
n*rii !,irto'itr.'A rendbontások egyifu momenturrrg mol-
lott azonban némán el nem ha]adhat- a $g,qvqr
ujiagirotr Egyes{.ilete' amely az ujságirr-r+rdekok'
valauiint a sájtoqzabadság sáemp<rntjainak védelmére
telics mér;iék}:en hivatott. Éricm ezalatt azt a táma.
dáÁt' amelyet cgy lapvállalat }iadÓhivalala ellen in-
tézteti. Miv-el egfuzen nyilvánvalT, hogy ez a,. rombolás
nem irányulhátott a kiadÓhivatal mrikcidése ellen,
kézenfekvó'. hoEy a kiadÓhivatalon keresztiil a lap.
váualat lail;aii kív*nták támadni, illetve azokkal

- tlehÓr szrákglÓsben szenvgdók, akiknek a
végbélbaiok' az omésztési zavarok és &gyvér.
tődulás, a feiÍáiás és szivilobogás toszik al életot
ne\$zzé, igyanak reggg| éneste og:ynegyed pohál
tertnészeteri l Fore nc JÓzsoÍ( keser{tvizet. Klin ikai
vezetó orvosok igazolják, hogy a Ferenc' Jrízsef viz
hasműtétok olótti és utáni itlószakokban is nagy ér.
télr hashajtőnak bizonyul. Kaphatő győgyszor.
tárakban, drogériáhban és f szertlzletekben.

ff! fie!- t4..-'{q PElTt f

Ae Gsyetemeltén helyreál|t a rond"
CsÖndben vár!ák a diákok a kapuk mognyx!á$ál.

szcmben elégedetlensé8iiknej klfojezést, adni' fin ob.
ben 4 sajtdszabudsrig sérellnét láiom. lllég gzomoru'
lrogy évekhel czol tt' arnikor usl.gnllyen támadások
iráriyrtltak egyill.másil; 1qpvdllalet elIen, a Ma$yar
Ujságirí:k ti]gyestilete akkorihan nem fo8lall m$sÍ6"
lel állrist: Iiz.t rnriig is szÓgyelem, de ment$dgiinkre
szolgjrljon' lrtlg5. akkor Íorr.aclalom r.olt. Au' orsság
milrden érdeke és a nemagl.'mc8becs|:tlÓsa.ollen vÓ{Bn&,
s veló$ágsal biint }i vetne e onb&n. ol ar' aki trÍasyRl"
or$uág riiai irelyeet t is íorrada]mingk aknrná LrCIálli.
tani -r aki ne r.allanri BEt, 8mit rnindnyájan vnllunk.
hotsy itt ieenin.miiI konseolirJrllÓdtak ar állapotoltl
s ai elrníjknek is }tonszolirl,{ilÓdniok kell" Néeotslh ntsp"
rint tehát n2 il5,cn kisebll jeletrtÓstgrl kilengésekkel
szemLren i5 a p:inc,piis oI'*tat rillrispcntj r'a kell h+
l5.ezlierlni és e mR8tlnlt lil|ásícrglalását mogÍ6lel en
prociziri)znunk kel!. A ktit'ettienri lBVaBlat elfosadiic.it
ajánlom:

_,\ .u8gyer L.jsri8irÓk liBIestilelÓnek elntiki
tenáe-ca * annak nyontat kos llansorl'rr.tásár'nl, hogy
minden ma;qyill. rrjsrlglr.(t lgaz l-rarátjg a' mag}.nr ta.
rrul 'ÍjtrsÍrgnilli éF mo$lolra sorsa ÍudatÓbon, mlnden
igae tigyben húsúgos segitc'tÁrsa is * harafias fáida"
lolnmal lténytelerr nrcg{rllap.tani. anélk l, liogy oaÓrl
ae ifjrrsriBot eB se tisszcsségéberr íelelŐssé tenné' hogy
a legut bbl.' utcai r.ondbcnl&sok alkolmával oly inci"
rienselr is tiirtÓnteli, amel1'rlk 6 sttjíd.l:c|iadsd0nak, ha
ktjzvetvo is, sérelntét jeleIriik. A rnagyar ujságtrÓk
Kossrtllr l-ajos szent trtikének, a snjtoszabadságnak
íírtáuÓ lí{rtonrii. épenségg'ol. nern onzó srampontbÓl'
hanem anpa!t trldatábrn állapitják ezt Ínog, |logy s
sttjtdsrobntlsrÍ !, ttla.l}It tle ytl.intlen mas szabt,dsdgiag,
nalt Ós )eski$ebb sérolmc {s &z org?á$ minden polgs.,
ránek, ifjunali és r)ragnr'li. kiira És r.eszef]ellne' A saj.
tÓva] r'cnatkoz.írsl-rn,n' de egyébként is vé1errlén],ol(áté.
seket, nézetktili'n}'rsr! geke t, }uiI'mel 1. m ggg}'ózl.idés's u.
gallta' ellentéte!iet t't,$szal;,os eszk zÖtrtke[ elin'éztti
norn lolietl.Ó"s ririntlen ilyen trj'rekvést ae'o'rlzág fnint|a:"
nekfe]ett. tillrj érdekéborr a"leg}ratár+zottabban ei'
ilplqeE, { ;

A javasltrlot 0g)'lrn,n$lir0n olfosildt k.

Tiimegliinte{és |a NagyrÜruton.
Délut n tr rneger.íjsisrtt ricrrdíjrj r.(;irijhÖn és Íl

r:it'liálT lovas Ós lieréhprir{rs ronrJdr.r)ktjrr kiviil rittrt-
nri rrráÍB setn rt|r.tt'attn o hftiruton, hogy rondkivr"ili o,

lrelyzet' qlo estére tlp lrg5$, rrrint nz elŐaó na1rokou,
trre$Jsokasoclott a ' jár&elÓk $uáni8, qiiTrt cBoporto\.
hsn ttintsli fel a tfinyérpsplrát vinel diákÖk $ en'rs
giirtlbb rojokban lepte el u jÁrdÁknt n. kiv{bq.oiRl
ttIneg$. N1'crtc T1rr után m{if tobb bolyiltl kisel.rb.
rtas)ríJbh tltr1rvii crssz"e.szTlallioeÉrsra kPriilt Ít s()I' $$

' lindBll ilybn kinébh inc|rten* ls aronrial ('riá$i tíj"
meg érdekl dŐt vonzott] Ülsze. A t.endórÖk rr]inden
alkalonrmtrl azonnal kÖzbeléptek {lr nyoruban grÚi.
osr:lattá'[.i n t meggé siil'iiscid it kivauctiakat. Ae
iagalom &zonban egyre níitt és a sleeselényi.utca ég
a krirut ltcr'esztezésÓnél kéi egyITtílssal szemt}oÍlállÓ
nagyottb cÍ}oport fornális tiintetéehe liezdett, ugy-
hogy a renrlór knek ítt. akadt. elösztjr komplyabb
munkájuh. r\ tiintetés Fi,llanoíott alatt Triási ttine.
get vonuott tjssze' ugyhÓ6y csak tÖlrb ezal*agz lovan.
rendót hoalloltlpéslvel s{keriilt p kQrutnak eat a
saakaszát lrregtisztitn'nÍ a tíintetŐ{iífí.|. A raIdör b
ttrttnkájuk |i.i7l1.'l!

az Erzsébgt.kÖrut ogyÍk háránsk hePsauában
ogy bombagyanua srer|rsrgtg| talál|al.'

arnely mintegy negyedkilogrsmm nulyu, kiy l ke-
n{nypapir burkolatu. beliil vasdarabokkal telt, Ezct-
kezet volt s elstí seemléletrp 4en is leltetott tr,qntosan
megá|lapitani alkalmas-e robbgrtÁsra.' .dzonnal telp.
fonáltak Loclt' Péter ttiz{rségi szekértóért. alil a bo}rr.
bagy&nus eger}tezetel elvi{te. hogy megÁllapitsa alkal-
mas.e emberolésre. A rerlrlórség nyomlran ryeglndi.
totta a nyQmozást annak kidoritériére. hogyan kel'|i|.
hetett ez a petrírcla ar Bresébpt"kriruti kapualjba.

Az olympia.mozi elŐit lefolyt ttintetÉs eloarnénye
az, hogy a diáxsrrg egy nagyobb esoportja ar Ül!ói-
utrÓl a Kálvin tét.qn, a !.erenc JozseÍ.raliparton. a
kor.zÓn. maJcl a Belvároson r'égighaladva, a Király.
utcán nt a hcirut feltí r'onuit, A íolYonulás láttárs a
rendŐrség.aronnal abciÓba lépe|t és s Tor{r-tcmplorn.
nál feltnri''i1ztatta a diákqk csa'patá't..

* Öiá*sás vezetÍíi kuelqntottéb'. booy olupín
rÍiutető séta volt a csllu&" d* qtbÜrbgn n9}

,uavargÓ elem esatlalorott hofiá|u*"
Á rendcírség természetescn nem errgcclhette meg, hogy
ily nagy csoport ogytitt rnara,djon' távqzásra seÓli.
totta fel a diákok csapniát, mire azok hisebb c$spo.
tokra szakadozva seéledte1 5zét o mel]ékutctíkban'
de pár perc mulva a kÖruton ismét sgyiitt voltak
r.ala'fiennyien' Ugyanebben az idóbon

a munkások egy nagyobh Gsape|a a Garsy.
tár Íglől tnilult tl horonlÓ t|lntatő rétára és
n két crapat az olyrnpta.ilrolgÓ elótt talÓl.

Lozotl
Ebból szármaxglt a7 az Összotlizés, anely agy jÓ n9'
gyedÓrára teljesen felíorsatta a k r t rendJÓí n{' rend.
iÍrség azonban gyors és erélyes kéuual látott s td'mag
szétugrasztásához, esoportosan állitotta eIó & tiin"
tets!g1, akiknek nagy része bemenekiilt a ms?i elŐ"
csarnokába. A YI, kertiletÍ kapitÁnységra Kor"oalg
renctórfelilgyelő emberei tizenegy ttintet{ít állitottak
eló, akik ktjztil két egyetemi hallgat(t kettő lrankhir'a.
lalriok és kettó magÁntisztvisel .

így tísatítia
vIM a hannáit"

l|y iál*avn c*ah a YlM.|icttÍtta ad.
örsres Qinn' altlrnirtíum, etnail' íiíc{'

a{Y{s. és. porcellán tÁr.gyahat.

V|M.et [rasanáti, hatása csgdás,
Csillog' vahít rnaid a fagyogás.

A vII. keriile[i kapitányságon KalmÓr l&
lgná$sog és ssly Íeliigyglíj osapatai |isclosen

20E ttintottít átlitottah clü.

aliiknQk az igazoltatását is aeonnal megkezdték. Á
nagy t:sa1iai -iguzoltatása tarmÓsz.eteserí hosszabb
itltit t'esz igén5'be s a l'Iársfg.tricoi.kapitánysás ud.
varán rriég a lidsti éJsmlrai Órákban i,s het{ s' ren.
tleklro sgrakoetatv'a Állottak az elŐállitott ttintet k
ég vaírták' rnig eí igazoltatrlsbalr rájuk kedll g *br.
ltztrl.att a kap|tárr}:ság el tt na8y csoportba gy l{ok
az cl állttott diákok hozz tartozÓi, lrogy flaik sor.
stiril értleklÖcljenek.-.Á" -oivn.iid-'i'ozi elóiti eisszettizés les"zerelóse.
trtán az e8ész ktirut hosszában helyreállt a rend és'

e h$$é {l#,.ahgi 0r{.hbaq imgét a nsrmdlir &Y\Igfrhrtl
h prt rrrutotta o ktjrrrl, cnak n ByulqBoc, loias. rh*

ktlrÓkprtrQ'{ r+tlr.|őtÖk Jtrltlnlétg nlut&tta, ho8y kcvilg.
sel otel tt' nrÓg a ttintet k eaJongrtnát{rl visxztraÍr$.
lQtt na tgrlsa ktirnyéh A t'ottrlóri kÓgrenl t n legki.
sohb qneiletlonul{int iism t0rt$ mng,

HlvaÍalo* io|onlrss
ar: o$l| !íintotá*ról.

"{ t.rjkapitány.s{g Ójjol féle8y r'airol' a kÖ!'rtkez6
hivatslen julqrrl st sdtn kll

bI* tl'lto 9 Tra tÁJb,ln rás se ezt kÖvotŐ ldc'beu a"a
e$yoteml hflllget{5k ki$9l& csoportoltban kÍllÖnb'ii'
lr4lyehen tqbhizben csoportosultbk 18 ttlntetŐ Íelvpnu.
lríet kisé'rgltok rn6g. A Íeh'oBul{*t * kirondolt rontlór:i
karh&l,alom az tjl! i.uton,6 1r{áriq.utcábsn, rsajd a
rÓaegf.h rut és Pál-utca.sarkán és tová"bbá .on András.
sy-uton sr.Ttqszl&tta. Áz lirzs4bet"kÖruton ismét tssze.
t(tmtirtil(t felvonulÓkst a rend ri korba,talom ugyan-
csak feloszlgtta. Eeen aáBla,tásoh alkalmá.val a VI. ke.
i.iileti }'apitánys{rgr.a 11. a VII' korÍileti kapitány-
ságra petlig Pt)8 egy4nt állirottak o16. Este hártm.
rleg} ed l1 irra tír.|llan a rend helyreállott.

$*ngoden ls líintettok a diákok-
Srt,}ttlt:ijl iclettt,i a Pgslí IIi,rlatri ttttl sitija ;

Kedd qlélbcrr a szegedi l].erenc JizseÍ.Tudományegyq. '

tom hallsatiirnk eey hisebll csoportje ttlntetó f'el"
vonu!á*t repdezett s,z uteákon, majd végigjárták a ,

kiilí)nbijz egyetemi intéseteket. Az orvosi Íakultáson
a hir hallatára a zsidó hausatÓk eltávoztqk az inté.
zel'hŐl. A íiintetó csoport ezrrtán a htiaponti e8yetom.
r.e vonult, a'hol akkErra már nagy rondŐri kégzen}ét
volt. llendaqygrásra vagy incidensrrg azonban sehol
sem kcrtilt sor B a'rendÖrsÓg beavathoaásár& ser.Il
volt sztikség' Déiután a. ktilonbÓaii diákqzÖvetségek
vezetói esytitte$ kiált,vánnyal fordultak. a masYqr
esyotemi ifjttsághoz' awtelyben tudtul adják' hosv
minden tekintetben a szervezetek országos kiizporrti
vezet.1ségével egyetértésben r5}rajtanak el jtírni. Hi.
báztatják Ós szigoruan elitélnek rnindon olyan rnoel"
nyi|atkoaást' felelŐtlen egyéni akeíit' amely nern az
ifjusá8 hiv&talos szcrvereteinek .hatámzatábÓl tijr.
ténih. Dr' I(iss Álber' dékán a loghatározottabban
kíjolentgtte au iÍjugÁg elŐtt, hogy ez a keddi ihcidens
vo}t aa utolsT, amolyet a! esyetem tanáesa tnég el.
nézett, ds p kÖvetkezó legcsekÓlye}b rendzavar{s.
osotén beráratja gr esyetem minden faku}tás6t. A
diÁksás venotöi k telezótqg kijelentettélt. hogy gzprda
reggel. vglamennyi sgyetomi hallgatÓ megjeleqilt az.
oltíadáson és egyetemi polgár\oz. méltÓan fognak.'
visolkcdni.

Dobrooonbón iomét tiintetés volt.
Debrecenből jelenti a Pestí IIÍrIap tudÓsitÓja:

Kedden egész délelótt esend volt g Tisza Istyán tu"
dományegyetemgn. Dr. I}otkl trenő roktor a hirde.
tótáblákon kiÍtiggosztett rÖvid hirdetménÍben tu.
datta az iíjusággal' }togy az agyetert'ren aa előadá.
sok trovábbi intétkedésig sz{lnetelnek. A Gardaségi
Ákad mtán ss elŐ&{t6$oh rondbqn Íolynak tovább"
itt v*rga I udn igezgatÓ ugy intézkedett, hogy az
-{kedémia 17 zs|dÓ hallsatÓját egyelóro 

, 
szabad.

sá8o}ta.
Dr. }Ícpo.rs Byargy polgrírmester kijelplrtettq,

hogy elitéli az egyetomen tÖrtént inzultusokat és hoz.
záJárul ahhoz, hogy amennyttren a t rvényhatlsági
bizottságí tagok ugy kivánják' rendkiviili b zgyiilésq
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A boldog léfi.
I.

' Pétc.rrel' a kiit'llton taldl'kaptarn. Épek'lta -ryT l\b
tom,i,iiát' se hallotttim,v rr'osÍo hoga hírte7en e|,ibérn.ke..

riilt, rneglepő ilt ein "

^ trÍó torl ae asstonnyal? * kfdeztem -tdiékoeat.'
\anut, rlőí ánlrel,eatern-a Í.e|eségére, taldn jobban, mínt

?éterre.. -"--" . Yl'rutr, ^\ m'on.dta Péter ég egu l:í,rógiip\et e|őtt

*negd,l,tt'* Pillanotra
B á,i^í". li,p,ti,riam" N emeakdra iÖtt tisszo,. kez é,ben

wi'rdLgC|rokarÍeI.

:ffiÍH-r, futE qaÍI hdai.rrsdgunk t.séws &rÍa"-

d"u|űia"
ilegragadta e karonlat'
_.s,*it, l:<tem, kér|ék" ftg.g caé*2c tea rnég 'fuÍ q te

ce&rr"odra is. 
il"

píJtq .t iletesÓkc,lt.
, Át,nuuitotta,, 6 esokrat: ' : : '

*Kdszőnljm.,"
Eoumdsrp n,Éztek, Eossewn, rne7'egeft . " "

fr:,\ái;a; ,;;"*l.;- lí,lia. rta. eoa ruaasldg {t(hl

ew,*}áí.íiááo 
- 

iub ng e a s ég W diá.bl, ce sd a|pa:ttran. s ehogp

8e Íbt g Íeiernbe"
i.truen t,:&í.ilÍ'adö

,. 2" Bz. hardwinter
,, L. a2. DÖrther:d Meíitoba

Roz3 \Íegtern rI.
'Takgrrnányá,rpI'engeri mixed western lf.
Br.rz.aliszt first, sprins clear

GhlcaoÓi lernrénytÍízsde'árláL

- 
frm tÖrteru Íneg g, esőndet:
: E;;o^"..;.aáw,agos aeaaonítefi rnég se ldtspílg

pt e tia eslterldó"
Féter gtijn Íelelt:

x|.", ;^ +há n Iainhh cté,nílÁczer - ^ -Át utaroly nunlylott':
** Nlnes okarn 1lunaslr* Jobb Íétlet ketebpe rcrn

ttMlhattom tsolna.
Mür bd'ntwr*, twgg Íeliijtten. f,me|lití |'ott ee e, Qgt|l.

gndst tthruieneséso ea a k'érkedéa a boldogsdggaL Alíg oúr.
tam" hogy szabadufiak.

' IÍÍ"
Ae aitÓ ,Luil,ott,
Péter í'deges pilluttdst vetett a |iiisaőb Íeté.
A Í{x.ti, eki belépett, hasonk3 ii,egessé{ltel xlí'sÍoilalta

a pillantd,st,
Á hetanet ki,rra$ tJl,t,
69 ars on tt+Iestern a" b anut dtkat d,sorl.,_ frpen mefufui akartunk, _ rnonitrto Péter neÍL ese"

kéLg meg d ij bb ené s em,re.: Mi ee? * d,ltttélhailtarlb * ig! Íest ega boldog
Íéri? Egaed.ú,|" hoggja a fel'eségét q.g ud11erlÓidl,)a1? Ggő.
ngiiriihdza.ssdg.",

És ahogE jtittiink lefelé a lépeaön, ,ne,g is lcérdea-
tern t6le:

- Ki aolt e: az ember?
' Péter a larÍ bo kqpd&,r^ilott. btegd],lt. Rdmnérctt..Adtdn 

csőrltlesgn mondta: ]_ A térje.
fre htszzű,tette_ Kld,ra' el,adlt tólem' És azőta én yagyok a l.agbol.

clagabb eeféri a W.gon. DyxtI:

Nowyorlri tennénytöxdozáÍlal"
chíaa8ot okt. 2ő. E1őzö

cPt
LBf"625
L26.625. 131.Ó85
11.2.6Q
77_
94.60

685--:625

, Elbző
cenE

Buza, 2" sz. redwinter
'. 2" 8z. ha,rdríiat|

Msi

168.5O
197.50
1B2.Öo

trg,L
95r?5

NEuÍyorkt okt" 2B Mai

Buta dece4herte
'' márciuÉra'
'' máJusra

Tengerí riecemtrer
,, m&rclusr&
'' májusre''

Zab decembei're
", nÁI'ciusíá.
,, máluira

Roze decemberre.
', nrá'rciusr'ir

májusÍa

115.75 LL?,.76
!.18.75 117.8?5
121.376 120.50
81.50 82.*85.3?5 86,A5
86.- 85.625
4.3.125 43.--
44.126 ',44.1'6
45.- 43.7S

101.125 1C0.3?6
106.875 10$.-.:
io6.z6 1o5.6s5

Nowyorkl gyapot|ijzsdozárlat
Északarnerika'i full'y middlin8 loco ?o'2l, okt, l9'95; dec.

a9.72*L9.,16, j&'n. 19'69*19.70, m6,ic. 19.64-19.66, máj.r9.51-r9..4. jul. 19.39 ccllt per lÍbra. Áz irányzat t&rtoll.
cyapotsztíllit'ási tarifa v ltrrzatlun. Felhozatal u EgyeYiilt
Á|lamok osszec kik t íben 111' &z orB2Íig bclsŐ részátJen l5.
kivitel a kontinen re és |apáubd, 14 ezef'bíl'g"]

V/imntpogi terníinytözsdezártat.
Buza ma gyengéb}:en nyilott. n)ivel a nagyobb belÍ.il.lttioálat És a kedi,ez., idcijárás. régrrl pedÍg a gyengébb ktilftjldíjeleÜtesck DyonlasztÓiag harí)t'tBk.'.Tdbb DegilnjeleDté8 szeliut

ÁrgentiDábaÚ és AusztráliáDeil a termöf ldék kittln6 állanot.
ban vaanak' y'atlat |e!é eriós eeildrtlulá8 ktivet'kezett,. Áz eurpai cégek lgen nagy mennyi8é8tt áfut' Yéttek át docember're,
de a t'.'bbi be'arldókben iB DeByszabá8u vételek íolylak. 'Ázárlat ezilárd rolt. zár.lat. Blrzu okt. LL,tya, dec. 7Liy4' má1.
123 é8 bs1romoyolcad' roza okt. lo2 és tir,nyolcad, dec. loo7c,
19p' okt'. 61 é.8 h"étnyo|cad, dec' 607s" 6rpa okt' 691á' dec.
B(JYg cÉtt $eT Du8ncl.

l}étr'amorí&at torményl rsrlÉk zfulata.
- Burnos Ayres! puza noy.- 9.96, febr. 1O.15. tengert nov.

9, dec' 9.10' zab Íebr" 7.80, leDmag nov. 15.95' dBq"' 15.95,
tebr' !"5.3o. * nosario: Btlza ÍebT. 10.oó, teDgeri noY' 8'8o'
Irarnag febr' 15.05 Á2 iráD.9?At, crmde' tolt' -

re *-

A tiszáninneni református egyházkentilet őszi kozgyi'llése 
1

MÍskolcről jelentik: A leánygimnázium ter. 
;

rnében tdrtotta mog keclclen déleliitt ti'szi rendes k z. 
I

gyiilesét a tiszáninneni református egyházke:iil:t' 
l-Ii/l,uru 

Ktlltnd'n piispijk és Dőkus Ernd f<igondlo{' l
az országos zsina[ és egyetemes.kolu:lj :IlÖ]:j"..]. l
vezetésével. Az egyhilzker|iIeti kÓpvise]iik k.Öz tt ]e. l
len voltak: Janlra-Károly és Domhy.llY'Ó tiiiegy- 

1

"ox. 
c"iar.n Endre, Farlias Istvín, Kiss Ernij. P}* |já'."r, Jutrasz Laszlő, oRlE-ale]nijk, esperesek es 

1

-lxo"ijtt*u egy}rázm'egyei go1dnokok:,'Mecener !

hejá:á- ta"o Hááaryis"álassi Ferenc felsóház! ta. i

ilil bá';-i tiilri rétuí",.Tuor.u.turui Farkas Géz.a 
I

E..lail'Ár*i 
.r.Ip"i*.ioi.,, 

z,aty_gYtirg{' T'y. *J. l

i.];ffi:B"iiil; 
'Bdí;.-'iÖi;pa', 

. ga1t9. 
-Alatlár 

,, 
al. 

I

ilfi;: z;;;í La3os főszolgabirÓ. tátv$ ]irnii, a 
1

=;".;b"t 
;tí i oistö t Á tti' t *.{'c"t0i q' q1.- F1."'. L.T 9:' l

r',r""t.í' lá"os, TrÓcsrlnyi Jőzsef. teolÓgiri ianurolc' 
1

ő-ii;# G}ildy é. bi.t'u* Imre Íi}gimriáziumi ieaz- 
|

gatők es má"fá,^onpiisp 
k bevezetotil irnádko'zott, 

I

"^'ffi *rÍ' j:Í."#iti-'lá't:#ii-Jii8i.ft i':?*-Tl
H.i-Kí-;{íffi ÍIi'::#;*-il;:l':r6:6i'lii.]i;!:I
ft;k;í 

".t'*iioeí 
u iaeoteg ériényben levÖ lelkész- 

|

"á ;;tá;t ib"'aiyt mőclosiísák,.o.lyformán,'h:ry^: i
visszaéIések lehetilsége rnegszilnjék'. s aZ lg&z -elueul l

;i..'Ü"],*Jiiia."' *ie ul.."aatyi''e -gora 
i tse}ekl 

H 
cyxi: 

líiii. h"e,, 
""ar 

e ft rt ek a- H e g e i;-s I' or dn l.f

re sat.fouaslaÚ.. ÍÖliJtt,'i"-'f 
" 

I1vit"a1os9.|s 
"191:|.: 

l.'!ioffiiet"- 
Pultunk mestasadáSínak tiinné[u;:'!# 

lil;a"t ;'t-'*"'asu, ugl'*ond' a iiatá.rozat

iiii.ff"httfirc eri**oguij". igy használhatnák Íiil ezt

Két ftatail bandita
izgalmas tÍtcaÍ lrarca négyszax rGns{irÍ$!:

Rendórtik gt ha lá! os" 
!"ffi gr;'f,:1il*f, L'f k"a-fi á- fr.?.'' 

* band i|a m o g ha ll'

az uiitást... ,,Istennek aa ,ó kijelentésén nyugvÓ irn&a

aa.*" 'ogr'tín 
foglalja minclazolrat az igazságokat,

;; -i*;1, jelkép'es áhrázolása mellett lépeti fii}
| áncolőszivii lri1 l eslvóriin]<,..--. - 

Vasad,11 I|dJ* pápai ter''lÓgiai lanár[. ggyhanc
suan a sáibspataki. lelkcsz"liépz.o a l<edornián megl

íreiedert gyckorIal'i teolőgiei tarrszékre v laszlot'<

tu *.* a"t zs.viil{s. A Jtirospa161i főgÍmnáziuru
int*'*Ít.'*an.t....**gepitesére fclnrili;ő pengő kőI.
;;i;; ;;; i: ;*k f eI'á 

.Protestáns 
llitelszijvetkezettijl.

és az Összeg nogyecirészének átvéieléi elhala.sztják
ui'" oá inoín, afrí]rnr az á,llam a megfelelő honn&o

ia."ra-tlo]v,jsitin" Farkas Géza országgr'iiiési
iréoi i*elo. eqv lr.iZmes-'-ei gondnok tijllbek' k|izili|' a
r.Ú"'.ix.'iit"í"monrlottá: -] A klrltrrszminigzter ki.
iii;ő-;ig;;diol,isa, hogv a latin nemzetekkel a ka.
iho}ikuJok' az nngolszá.sz t:ernzetelike] pedlg a Pr1.
testánsok épiisék ki a rorrtlszeres irintkgzégf. cSÍlK

;dban";; ....tr,án vatrÓsu.that meg, ha'a -nyeh'tanil
i,i"*.r'.íu.*rir a Ínsutyt' Eelekézcri lráborusítgok
i.r*tt áií"'"eoog n' igaás{g, hogv minden egylrírz.
;;k ; i";;:ín irtiteleisége sszeTogni a hitctienség,
;".;#;;tká;í tlit..iaitn*-cllen' Tehít hiin egyrnás
feletezetét támadni.^"." ..vesiii 

-"iorobbsessel az internátrrsi I.ijlcsi]n

ierveteiji natn.oii'lt eT. a rozgvt!!élgn" A..rniskol.'.i
ieánveinrnáz,itrm nngyarányu 

. 
fejItjdése kÜvet'kezté.

il*.""..ui*naziun' opiiteL('fe másot]ik emelelet is
r."inoro'.sull u a I stui'it, lelkész a népisliolai. iigyelietu"ii;;;iii iái,na" egyhilzkeriileti,.aljegyzil az ad.
*i'ii*L.utin kérdésejiet ismertetie. Félegy d;rakor

á'.ur"ot"ag berekesziette az egy1ráztrcertllei tnnács.

tázás-ii.-delután ar egyházkeriilet birÓsá ga tartott

iilést"

Kóln' okt. 23. (A Pesti Hdrlap tudősitÓjának
tdtirata.) Rénrregénybe illő iz;almls cseménveli
szin}relyr''i r'rrlttllr uz clrrtrrlt na1l.lli í:jszlrliírilr I(i.'llr
válos nyilt l:'te&i. Két fiaial f egghL|:uist,II band,i,ta,
a Eeid,ger-testaérek tartollák rénlilletben a t,óras
kÖaÖnséllét.

A ké! fionosztevÖ l-lletiirést kÖvetet.i el s nrég
szombaton elfos|rlli tiket. Á bandlt/.rk ítrtí'inak eretl.
ek, liárorn roncljjr és sok jír.ikcl.J illdijzcjbe vette
ökeI' Mdr-mr1r eI is : lttllt-t|óIiik umettekul(suij l,
rnilcar a Iletijrólt .reualaerI' r, ,nlott,a.k. Az egyiil
Heitlger Íitr

rávotette ura$át a flQtelrtivrc. akit saiát re.
volver v&l agyonl{íft"

tr]g}' fÖvadászt rr má,sotlik lr'.ivéssel haláIosan
megsebes,i!,ettek. A rtlrgrr z[irzvarlran a rablÓhnak
sikeriilt eitnenekiilrri' Íleucl|tlerreI a kezit'kben f el^

lart ztullak egy gépltots,it, utasait lesztÍIlito|tdll és
sa ddit ö iramban élt, ob a gttt'lc.

Még ffintrl'sztiliusabb volt az. ami kc.]den tíjf.
tént. IIglí ktiln.i lako5t, alci f eliunerte ()ltet, abbarz g
píll an atb a.tl a gp anl ótt e h.

Ifie0állltottak egy vi.ltrarmcst, aa utasok'at es
kalanzá! leparancsolták a koesÍs{il 6s sgbosen

szá6uld6ttak k!.{elé a vároebál.

Ae egyik testltér egész ,ul,cm ltiL,Öldlze, a !úrőkeldk.
re. Amikor egy villanrosktrr'si veliili szembej tt, rá-
kiáltottalr annak vezet jére, hclgy álljon mog, majcl
leugrottak a kocsir'Ól, amely tclvá.lrbrobogott.

A rab]Ó}r elrejtiizték a meztln, de a rend rsÓg
rájulr akarit. Egv rendÖrtisztviselci lefogta a fiata.
labbik testvért é,s elvette revolr'erét. Ez fijlemelte
mindkét kezét és ű,pt kiTbáIte, hogE megsebes l't.

Il.ven mÓd'on idijt nyeri-e, villámgyorsan zse}:ébe
nyutt,

a bandlta r:ásik písztolyt veti el ' de még naí..
el tt agt elsiithette vollra, egy rerrdőrtiszt.

víse|íi leltitte'

Az idÖseblrik Heidger ekÖzben a rendiir{isztviseltik
sorfala kijz:ul', s rti goly|őudltds ktizbrn, a saamszé-
dos utcd'ba menektilt, ahol a }.elien és Cl'ui]1earrnre.
vá}lalat Zapp nevti yg2$1igazgatÓjánalt villája áll"

A rend(it,ség kÖr, bette a.z egésa uillanegyetleÍ. Seirr"q
te megfejthetetlen, irogy

a ÍlataleÍnber hogyan tudott a négyszálr
rencl{ir láncábit kíszabailulnÍ É* eltiinni"

A rend'{irség tispttyiselTi kd,ziil szom,bal őta heten su.
!,yosan megsebes ltek és a sebesiiltek egyí,ke keddrn
meghtt,It,i e8}' másik pedig hald'oklik. Ezr.ltán egész
napon írt sikertelen maradt a kutatás, bár ar egész
villanegvetlet. annak mÍntlen zugát és a parkokhan
nrjnden bokrot végigkutattalr.

A I'Ieidger testvérglt még jöÍornlán Íiatn,l gyer.
kijuijk. 1927 .iLrnÍrrsában BcrhLlmban megg.11.ilkoltalt
eg1 fötit}t tí és n zsebébtjl tizenrrvo]cezer márkát
raboltak el. 1928 e'lején Gladbeckben revolverrel
tÍtmacltaii rá a birorlalmi banli egyik allralmazott.
iára, ekit l harmincÖtezer márkát vettek e]. Bonn.
ban ry1ilt utc n fosil.ottak lti egq bunkssol11 t és
elvették iratiáskrijílt huszonÖiezer niár]iával egyiitt.

B-ffiffiM-8eBm"
Potárdát taláfiÍaBr az Erzséb.e[*,'i6rutom"

Á kÓsó éjszakai Órrik]rari I,ock Pét,er itiz{lrőr.
nagy. ttizérségi szakértó megállapitotta, hogy az a
tobbantrj.szer,kezet, ainelyet az Er.zsébet-kiruton, az
Olympia.mozi el.íit t.1,]áltek, gyalogsági pt.tkkance
(petárdaj.

NewYorkl áevianzárlat"
l{ewyork, okt. 23.

Berlin
London

Mai

?382"25
484.93

4409.*
;590.50

1S89.50
í24.5o

1609.-
L924.B',r5
2672.50
zooo.-
1410.:
1750.-
296.50

ÍilózŐ

o\9, 
-484"96876

4009.*
590.50

1390.50
523.76

1612.-
L924.7S
2612.50
2666.50
2666.50
1410.-
1í6o.*
296.50
I /O.-
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Párize
Bri.isszel
Milano
Maclrid *--:--
Ziirich *. * :: : :
Stockholm
Oslo
K(ll)cnhÁgn
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!lu(lr.t'e--t
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