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a nemzetgyűlést

A szociáldemokraták a polgári el
lenzékkel karöltve összehivatták a 
Ház elnökségo utján a szünetelő 
nemzetgyűlést. Az összehívásnak 
közvetlen oka v. legújabban tervbe 
veit lakbérrendelet. A ellenzéknek 
az az óhajtása, hogy ezt a súlyos 
problémái, amelynek messze kinyúló 
következményei kétségtelenek, a 
nemzetgyűlés plénuma oldja meg. 
Természetes, hogy éppen ezzel a sú
lyos problémával kapcsolatosan 
szóvá akarják tenni a stabilnak lát
szó korona dacára is-egyre emel
kedő drágaságoi.

Őszintén kimondjuk, hogy a nőin- 
ietgyülés összehívásától nem sok 
eredményt várunk. Ez a nemzetgyü-1 
lés csak ngy, mint elődje párfhar-' 
cokbnn merítette ki erejét. Egész 
’iiiink-iköi:'. ideologiájn annyira ! 
helytelen útra 
mélni sem kl..., __ ...........
moly, súlyos, sőt válságos probléma 
U ounek a 
merőiét’ c________  _______ ________
konllictné.

öl év szomorú tapasztalata kész
let erre a megállapításra. Az ország 
?•“ népe a vesztett háború és forra
dalmak után ezer sebtől vérzett, 
várta, remélte a gyógyulást, hittel 
litíe, hogy akikre sorsát, életét 
oizta, akarják, tudják is meggyó
gyítani. És öt év illán szomorúan, i 
ínirnyasz'gettói) kelleti meggyőződ
nie, hogy az orvosok a műtőasztal j 
mellf'ti haszontalan tanácskozással 
töltötték idejüket, veszekedtek s • 
sozben halódott a beteg gyógyulat-1 
lannl.

Ki'l-égielén, hogy vannak bízó-: 
nyos jelek, amelyek mintha arra ’ 
mgednének következtetni, hogy a 1 
nagy veszedclt ni félelme bizonyos , 
komoly eg.yakarásru késztette a! 
kormányt és az ellonz.ékeí egyaránt.! 
m?s-ÍA távol vagyunk attól, hogy 

konkrét eredményeit, még 
most érezhetnők. Ehhez — valljuk 

annál, hogy a nem- 
*'>tg’,.i|:< összehívását sürgetik. 
'.n,í' nZi 0Oonesen követelik. Ehhez 
? ,‘c ; ')0'-ry a nemzetgyűlés tagjai 
Pádon.«>ni egyénenként ál legye-
ie>' hatva attól a kötelességérzettől, 

■".ní,,y rójuk, mint az ország tör- 
: í -Vi 9z0'r:1, vekben a válságos 
’ okben nehezedik s ezen átitatott- 
i‘'k’ np ,n Párt és személyi presztízs | 
vivl'.í es/”kszor hamis védelméért I 
i ’ . küzdelemre késztesse őket.; 
ípnfJí.1. r?.vpkavassal az ország, a 
'•‘p7;'’1 . '■'•■dckelnek igaz és nemes! 
'cdt'iniore.Jíni a magyar I

U i(T inc!í inRSS7*’ Ví”>- A! 
i í^°’1 mesterségesen és! 

Ivpi.'1 ■!c’'zrivakkal fütött, szenvedé-' 
i”**" mérséklésére van szűk-! 

no nJ ’2Vi. n .lórink küzdelmeiben1 
no,, ' in^n' hissúk és keressék, ha-1 
uói'ióf' z or‘'z”got és sokat szenvedett! 

•il8’ííhivoH ""m^tKS-ü-' 
7.T, 1 ’/’K’hntonn ismét ciháiig !

5"S- 'i'"n<'ly. Ikoz szavak. 
'■’I-Sl-', S6vfr’i !'!ieha <«««kk6.; 
zviíl.'./in- S a nemzet-

az egy napos munka
■ I. “ """id. a pilienós

■inud-'r l<’’znek a fi;.'
*ik„“k ó ",.<'«,.‘;'lll',"l»dk a száz ' 

á- !’".‘1.><>knnk az élei (.■>■- 
11 ■ Mikiéit'-alt, 1

útra tévedt, hogy re- i 
a lehel, hogy bármily ko- 
yos, sőt válságos probléma 
a uouuetgyülésnek lelkijs- 
céltudatos munkára ser-

„Ez az ©rszág a becsülete munkások czsitóga — Mea 
kell oldanunk a magyar jelent és lövői — IKülföldí 

kölcsön nélkül nem állhatunk tal?3ra“
A Bázelnek besxám©í@ia

— A Hétfői Napló tudósit óját ól. —
Szcitovszky Béla dr. a nemzetgyűlés 

eluöke vasárnap tartotta Balassagyar
maton beszámolóját, amelyre leüt azott. n. 
körűiéibe Bethlen István gróf miniszter
elnök is fíakovszky Iván beliigy-, Vass 
József dr. népjóléti, Csáky Károly gróf 
hadügyminiszterek. Maycr János pártel
nök. Almássy László ügyvezető igazgató 
és számos ogységospárí ■ képviselő kísé
retében. A miniszterelnököt s a képvise
lőket mindenütt nagy ovációval fogad
ták.

A miniszterek üdvözlése után villást g- 
goli volt, majd a. vármegyeház udvarára 
mentek út, hol népgyülés keretében mon
dotté cl beszámolóját Szcitorszky Béla 
házelnök.

A kormány nem vállalja 
a felelőssége! a múlta
kért

A bázelilöknek nagy helyesléssel fo- j 
gadott beszéde után viharos ováció 

i közben emelkedett szólásra Bethlen 
i István gróf miniszterelnök s beszéde 
elején a historikus szemével boncolgatta 
a közelmúlt kifejlődéseit: majd igy foly- 
Iníln:

Mi nem vontuk ki magunkat f-om- 
miféle felelősség elöl, mellyel azért tar
tozunk, amit töltünk, vagy amit, elmu- 

: lakzlottuuk. de a kormány nem vállal
hatja a felelősségei a múltakért; csak 
attól az időponttól kezdve, amiéin a 
kormány a gyeplőt a kezében tartja.

Nem vállalhatja a felelősséget azok
ért n faite á eonipli-kért. melyek az 
előbbi Időkben történtek, s molyok 
súlyos következményeit ma is sínyli 

nz ország.
Ha mindenért felelőssé volnánk lehetők, 
akkor diktátorrá kellene lennünk és 
nem alkotmányos kormánynak, mert az 
alkotmányos kormány cselekvése, jog
körének határa meg van szabva. Nem 
vállalhatjuk a felelősséget azért sem, 
ha a törvényhozás a feladatát lassan 
végzi el. ha sok szófccsérlés van a nem-

I

zctgyülésen, ha a nemzet gyűlésen oZz/on, Ennek vezelőszPrepp megszűnt a~ 
beszédek hangzanak el, amelyek a ZeMe/c | országban abban az időben, mert 
meggyógyulását ebben a: országban, 
nem segítik elő.

K’Hpoiljtikal RielyzoHink 
a Ibofaewizrhus

— A bohevizmus után külpoliti
kai téren teljesen izolálva voltunk, I ... ,, ,
nem volt egyelh»n barátunk sem.! E/ynőomouro’ szaporodtak az egye.- 
Még azok is, akiknek érdekük lelt; amelyek mindefDnkc ollamt
volna, hogy minket támogassanak, j litn/íciot akar' teljesíteni. 
vagy ellenséges szemmel néztek j 
ránk, vagy legalább is teljes kÖ-: 
zönnyel. Olaszország a királykérdés> 
miatt neheztelt, Anglia a kard esbr- 
tecéséért, mellyel Középeit répa bé
kéjét fenyegetni látszottunk, Fran
ciaország pedig a. kisantant mellett ! 
állott. Szomszédaink közül Ausztria ’ 
ajnellyel évszázadokon kérésziül egy [ 
államszövetségben tudtunk élni, boj-j 
kott alá vette termékeinket. Az 
egész világon propaganda folvt .el-1 
lentink. A külföldi sajtó visszhang
zott a fehér terror elképzelt rom
meséitől. Még azok sem állottak 
szóba velünk, akiknek érdekük lett, 
volna, mert nem akarták magukat 
kompromittálni, meri úgy erezték, 
hogy ily körülmények között senki 
külpolitikai téren cg.v országgal 
szóba

egy oly szélső demokratikus és 
radikális alapon alkották meg a 
parlamentet, amelyet sehol 
Európában, de az egész világon 

sem láttunk.

i

_____ lére n 
nem áll.

Az előző kor'nánxok- 
nak nem voR biztos po
litikai bázisa

.. forradalmak rendjén a kormá
nyok tekintélye a nullpontra siily- 
lycdt k. Nem volt a kormánynak 
semmiféle biztos politikai bázisa. 
Egy koalíció tartotta, kezében a ha
jaimat, amelynek úgyszólván nem 
is volt ellenzéki', de amely önma
gában meghasnnolva púr’oo<! a!:r;i 
oszolva élet-lialálharcot folytatott 
egymás ellen.

Hiányzott a parlamentből abban 
az időben az intelligencia leg

java.

A

A társadalom egyes felelőtlen 
Éénj ező« kiifpoltíIkai kérdéhek
kel nemcsak foglalkoztak, ha
nem öunáiló külpolitikát csinál

tak.
Ennek az lett a következményé# 
hogy az egyik külpolitika a mási
kat lerontott!’. és véf/ovedrnéiiybcit 
ennek ez országnak külpolitikáját, 
leljesen kom gyomitállá.

Siralmas gazdasági 
helyzet

— Mélyen benne voltunk o kötött for
galomban, a maximálás óh rekviráJás 
eapirondon volt. Benne voltunk abban s 
krízisben, tinoly azóta, sajnos, fokozó
dott. Voltak osznvk a szanálás érdeké
ben, .jóindulatú törekvések, megfelelő 
koncepciók,

de hiányzott azok keresztül vitele, a 
helyes és meg nem alkuvó pénzügyi 

politika előfeltétele.

szemben n 
búr még 

a céltól, amelyet 
kell mondanom

— Ha. ezzel a helyzettel 
mai helyzetet nézem, akkor, 
messze vagyunk attól 
el kell érnünk, azt. 
hogy

I
I

# vasárnapi magánforgalom 
üzlet tétén, de bizakodó hangulatban bonyolódott lo. A spekuláció véle- 
ménye szerint nz. értékpaplrnsnk árfolyama legnagyobbrészt ólért.-'azt 
a mélypontot, melynél alabb már nem süllyedhet. Az alaesony kurz - 
sok felszínre kerülésével igen sok értékre pénzajanlat volt, üzlet azon
ban nem fejlődött. morf áru kevés jelentkezett " Piacon- A vaKarnap 
magánforgalom tnxaeiós árfolyama, kozol a iJFma 9’090Magyar Hitel 620.000, Koszen 2.300 000. Salffo ÍM.OfW. Rima -M»«- , Osztják Hitel 110.009, Allamvasól ;)M 999 Hellvasút 92.999. ;
delin! Hsuk 1.050.000. Általános Takarék 189.991, Ingatlanbank 32...009, 
Pesti Hazai 9.850.009. Csehhank 21.000, Oanz-I)»nuhlns .>.209.000. Ganz- 
villamos Í-.-.090 Fegyver 'J"'11 \'Z,'!‘XAT' (‘"Ül 589080 ’l ’-’őh,‘s: esi cukor 359 M0 Őstermelő - 0090, r o.np.i
215.099, Darut i 18.000. MérlcgJrW

sokkal előbbre
— De haladtunk belpolitikai téren s. 

Sikerült s kormányzat tekintélyét hely
reállítani. Bent és n parlamentben meg
bízható egységes bázist teremteni. Az 
uj választójog róván fikerült a magyar 
intelligencia vezr főszerepét a jövőre is 
helyreállítani.

Megszűntek az oruzáglum a puccj.ok. 
a folytonos játék tűzzel, helyreállotl 
a Jogrend, közbiztonság, a társadalom 
ma csak oly funkciókat gyakorol, 
amelyhez Joga van és állami fiinkc ót 

es-nk az. állam gyakorol.
Az adminisztráció élére megfelelő fér
fink kerültek. Kijutottunk nagyidba1 (l 
kötött gazdálkodás n"''éztégéböl

A kölcsönnek nincse
nek belpolitikai Felté
telei

_  Kom lényegei mái oly kötélen a 
rcpefáció vfwzélyo som. Talán 
(éren értünk cl legkevesebbet.

vágyónk.



' 2 h£ rröi NJj-pLű__________  ______•Budapest. október a.

Hiku
fi zl nkciónak 
.• .......  mert
ük.', hozzá nem 
ima- .nőst valaki
I.-’.tikai flőfcl- 

;t kölcsönnek. 
. . járati ózunk, 

ho ’v olyan értelemben, 
.. •■rdfzik.

— Ih'ljöi Xapló tudósi tójától

kölcsön uck < mmHéh* belpolitikai 
elufchétclel nlnpMcnck.

De vihign:.. hogy előzetes belpoliti
kai rendcsinálás nélkül egyáltalában 
meg sem bhctctl volna indítani e.'.ckrt 
c birgi/nh<.'il;<il,

A küllőid’ kölcsönre 
szükségünk van

— A külföldi s“gil*<'gre nekünk igen
is feltétlen eziikuglink van. Soltún azt 
mondják, hogy ebben ■ országban gaz- 
dfiságl hely zet linkel rendbehozbatnánk 
külföldi segítség nélkül, tisztán és ki
zárólag saját erőnkkel,

— Azt mondják, hogy nem kölcsönt 
kell h'/orezui. hanem fiz. ország tcrmelA 
•.ét kell fejb .7|,.ni.

Német ország szomorú helyzete 
azokat, akik nem elfogultak po
litikáikig meggyőzheti arról, 
hogy ez nem alkatainak eszköz.

"Majd a miniszterid nők a gazda 
Rági hitelről szólott s kijelentette, 
hogy a kormánynak kötelessége 
gondoskodni arról, hogy a gazda- 
lársndnlom hitelszervozoteít felépítse 
a ezek utján a «zük>égcs hitelhez 
jusson.

.\ városi választások — ha lassan, 
is, — de közeledő terminusa újabb | 
(A n.iabb alakulatokban állítja ! 
frontba a várospolitika liberális i 
tdcnicik A napokban kipattant hir 
szerint már alakulóban is van egy 
olyan párt, amelyik egységes paliba 
lömörPené a liberális politikusoK 
(A pártokat. Munkatársunk felkere-j 
selt néhány politikust és a kérdés 
ről nvert értesüléseinket az aláb- 
biakbnn közöljük:

Mcffké idéztük
Huszár* Károly

í*. ki n következőkben nyilatkozott: 1
A várospolitikai kérdés most, még ' 

égjálíalúbnn nem aktuális. Jligyjék'. 
ezt cl. kérem, nekem, hogy hiába fog- 
billióinak bizonyos körök annyira a 
rúbiszlásokkal. Hol van még a válas:- 
tdsf!

Székoíy Ferenc
az ellenzék egyik lefftevékenyebb ve- 
zérféríia a Hétfői Napiét munkatársá
nak n következőket mondotta:

— Alakulóban van egv városi pol
gári párt, amely magúban foglalja a 
közgyűlés liberálisabb árnyalatút, me-

lyck most kiléptek u törvény hansági 
bizottságból, továbbá Heinrich, Szte- 
rényi, Ugrón, Molli Béla, Ripka fitb. 
urakat. Ez az alakulat elsősorban vá
rospolitikai nem kivan semmi lelő 
nexust valamilyen politikai párttal.

- - A program legelső pontja, hogy 
cl távolítsuk helyéről azt a jelenlegi 
többséget, mely komolytalan, hozzá 
nem értő munkájúval elvesztette már 
úgyis a fővárosi polgárság bizalmát 
és amely erőszakosságával és politikai 
nmatőrködésévcl a lefolyt, három év 
alatt teljesen lejárta magút. Budapest 
főváros legyen ismét egy tiszta, jól 
\i légi lőtt váró.’. Lakás ck élelmezés 
tekintetében pedig szép, kellemes 6s 
praktikus legyen ez a város úgy, mint 
volt azelőtt. Ez a mi progamunlc 
nagyjában és minden hasonló törek
vést szívesen látunk, eltekintve n 
jobb- és baloldali szélsőségektől, a 
WolfT-pártiaktól és n. .szociáldemokra
táktól, kiknek szövetségére nem is rci- 
lf kiülünk.

—• Ug.v remélem, hogy a legköze
lebbi napok 'meghozzák ennek a kér
désnek teljes megoldását és a fővá
rosban kerületenként is meg fog ala
kulni az egységes polgári párt.

a hosszabb idő óta stabil korona 
1 dacára sem. tudja feltartóztatni 

a drágaságot.

I g-ynnesak ö napirendi inditvánv 
tesz a Ház együítaríá • óra a h’. 
égetőbb aktuális problémák 1< < 
g;• n 1 á sának bcfejezéséig.

A napirendi javasaimhoz a hú 
szabályzat szerint, négy képviselt 
szólalhat fel. Ezek között lesz 
szocialista s a többi a polgári ellen- 
zók köréből. Szilágyi Lajos ugyn, 
c.-íik fel fog szólalni a napirei, 
vitában. Hír szerint a legsiirgőseb’,, 
kérdésekéid foglalkozik s rámutal ;; 
kormány tehetetlenségére a drú-r • 
sággal szemben. Szilágy; környez 
tó bői azt az információi k-1,’’),:-. 
hogy Szilágyi Lajos engedélyt f. ■ 
kérni a nemzetgyűléstől, hogy .. 
napirendi vita kercimu tóiméi., 
kérdésekkel is foglalkozzék, de 
mint értesülünk — a kormánypúi' 
többsége az engedélyt nem fogji 
megadni.

A kormánypárt köréből azt az 
információt kaptuk hogy

a keddi ülésen a nemzetgyűlés 
további bizonytalan időre elna

polja magát.

Reftlpoiitika vagy ér
zelmi politika

— összefoglalva nz eddigi mon
dottakat, tényleg az ország nagyot 
hnlndí azokhoz a viszonyokhoz mór
ion. a melyekben három évvel ezelőtt 
volt Hol; gáncsol és kritikát kap- 
tiink. de ezek dacára is ma is válto- 

a
IKatlanul az az állásponton], hogy 

magyar politikának

reálpolitikának kell lennie és 
nem érzelmi politikának, még 
kévésüké pedig olyan politiká
nak, amelyből egyesek akarnak 

előnyt szerezni.
Már pedig egy reál politikái 
lehel sem a fajvédők, sem a radikd- 
listdk egyszerű formáira visszaér- 
get ni.

— Az építőmunkában nekünk eg\ 
mestert adott a magyar történőiéin, 
a legnagyobb magyart Széchenyi 
Istvánt. nki azért volt a legnagyobb, 
mert amikor a korhadt falak hulön- 
téséről volt szó. m ni riadt vissza 
attól, hogy az országon végigmenve 
propagandái csináljon azért, hogy 
azok leroinboltassanak és amikor 
rákerülj a sor az építőmunkára, 
nem tekintett sem jobbra, som balra, 
ha nem a maga álján járva össze
tudta hordani azokat a konstruktív 
erőket, amelyre < ay építőpolitika 
céljából ennek az országnak szük
sége volt.

Ebben az orsz-ighun a rombolás 
ideje véget ért.

Véget kell, hogy érjen. Nem sajnos, 
ha voltak korhadt oszlopok és fjjlíik 
Ab azok Összedőlnek, vagy már ösrze 
is dőltek. Ma a? építkezés követke- 
tik s a romokból össze kell szedni 
azokat az építő,'szközökel, amelyek 
segítségével szebb, nagyobb, lakdjo- 
rabb épült leket építhetünk a nemzet 
számára cg / áj ezredév ré': érc.

A miniszterelnök szavalt hosszan
tartó lelkes éljenzés követte. Majd 
Vast József miniszter szólalt fel, 
akinek beszéde után dr. Kollár 
Ernő mondott köszönetét a megje
lent minisztereknek.

A népgvfilés után a várira gyeház 
Jiagyterméheu bankett volt hol nz 
első felkö-zöntő a kormányzót él 
telte, maid a miniszterelnök üdvöz
lése után Bethlen István gróf mon
dott pohárköszöntőt, amelyben arra 
kérte az ország lakosságát, hogv lő
csölje egymásban a meggyőződést, 
a jóhiszeműséget, a hazaszeretetét. s 
ezek az érzékek serkentsenek minket 
u közös munkára.

A miniszterelnök szavait, aki Ba- 
lassegynrinnt polgáraira ürítette 
poharát, hoszantnrtó éljenzés kö
vette. A búnkéit után a miniszter- 
vlnök a közalkalmazoltnk és külön
böző társudalml egyesülő fid, küldött
ségeit fogadta és n délutáni órák 
folyamán indult vissza n ki ró rété
in lövő politikusokkal Budapestre.

nem

Országos 
kongresszust hívnak össze 

a háztuiajfcMSOik 
Tiltakoznak az „alassony1* házbéremelés eílen — Hem 

tílrík tovább késaik szocializálását
— .1 Hetiül Napló tudósítójától. —

A többség ezt az elhatározását azzal 
indokolja, hogy Bethlen István 
gróf miniszterei nőknek tervei meg
valósítására szüksége van még rö
vid időre, hogy zavartalanul és tel
jes erejével fejezze be megkezdeti 
munkáját. Amint ezzel készen lesz. 
maga fogja sürgetni a Ház össze- 
hívását, hogy a nemzetgyűlést műn- 
bájáról s anak eredményeiről tájé
koztassa s a továbbiakban a nemzet
gyűlés támogatását kérje.

A jelek szerint tehát bár a keddi 
ülés nem fog lefolyni minden izga
lom nélkül, az bizonyosnak látszik, 
hogy csupán formális ülés lesz, 
amely után bizonytalan időre ismét 
elnapolják a nemzetgyűlés üléseit.

ni, amikor a házakat továbbra is szinte 
ingyenes használatra engedi át a lakók
nak, amikor még a koldusok incuhelyéu 
megállapított b< rumelésuél is alacso
nyabb béremelést állapit meg.

A háztulajdonosok azonban nem enge
dik. feláldozni a köztulajdont semmiféle 
politikai szempontnak és

nem fogják tovább tűrni, hogy tulaj
don nk minden más tulajdonnal el
lenfélben ily egyoldalit szocializálás 

alatt maradjon.

Nem fogják tovább tűrni azt, hogy a 
háztulajdonosok tulajdonát képező laká
sokat, a lakói albérleti uzsora és sok 
milliós lelópéai dijak által maguk ja- 
Javara értékesítsék. A háztulajdonosok 
nem lesznek tovább az állam Ős közsé
gek ingyenes adóbehnjtói, amikor a lak
béreket teljes egészében adók 
ml költségek emésztik fel.

Az országos intézőbizottgág 
hogy a kellő előkészületek 
után országos

Köztudomású, hogy november olsojéro 
u lakók újabb drágulásra ébrednek. A 
lakbér, do különösen a boltbérek omoléso 
súlyosan terheli a közönség nagyon is 
ki nem egyensúlyozott mérlegét, és úgy 
a Lakók Szövetsége, mint, az Összes ke
reskedelmi egyesületek több izbon tilta
koztak Vasú miniszternél a lakások és 
üzlethelyiségek nagymérvű megdrágulá
sa ellen, mely újabb általános drágasá
got. fog előreláthatólag eredményezni.

De a háztulajdonosok sincsenek meg
elégedve a szerintük alacsony béremelés
sel és elégedetlenségüket vasárnapon 
megtartott intézőbizottság! ülésükön kö
vetkező éleshangn határozati javaslatban 
juttatták kifejezésre:

Az intézőbizottság megállapítja, hogy 
a kormány azon eredeti elhatározásától, 
hogy a hó-/.tulajdont visszaállítja, meg
győződése ellenére, egy politikai jellegi! 
megegyezés érdekében tért el, nem tö
rődve azzal, hogy ezen eljárással, magát 
a polgári gazdasági rendet ássa old.

Sem n kormánynak, sem pedig másnak után országos kongresszust 
nincs Joga polgári rendszerit államban , jogos önvédelem eszközeinek 
n magántulajdont évekre előre korlátoz- ! tilsa végett.

és közüze-

kimondja, 
megtétolo 

liiv össze 
megúllapi-

& nemzetflyUlés 
üléseit továbbra Is 

elnapolják
Politikai körökben élénk érdeklő

dés előzi meg a nemzetgyűlés keddi 
ülését, amelyet — mint lamorcles a 
szocialisták és több polgári ellen
zéki képviselő hivatott Össze. A Ház 
összehívásának oka, a szocialisták 
körében nyert információnk szerint 
az, hogy a polgári ellenzék a lakbér
emelés kérdésében jelentéktelen en
gedmények órán def érdit a népjóléti 
miniszternek, holott az engedmé
nyek nem kielégítők és éppen azo
kat a kisexisztencidkat sújtja a ren
delet akik amúgy is csak alig tud
nak megbirkózni az élet terheivel.

A polgári ellenzék körében ezzel 
szemben azt hangsúlyozták, hogy a 
miniszter engedményei cgyűi tgldban 
nem elégítik ki a polgári ellenzéket 
s ha a szocialisták nem siettek volna

a Ház összehívására akkor a pol 
gári ellenzék köréből indult volna 
meg a kezdeményezés.

Bárra Int is legyen a dolog, 
lény, hogy

n keddi ülés aligha fogja túl
lépni egy formális ülés kereteit, 

amennyiben n házszabályok szerint 
csupán egy képviselő indokolhatja 
meg a Ház összehívását Az első 
szónok n szocialisták köréből kerül 
ki s előreláthatóan Pcycr Károly 
lesz, Pcyer értesülésünk szerint nem 
csupán a hátbéremclés l^rdésévcl 
indokolja meg a nemzetgyűlés együt- 
tartdsdnak szükségét, hanem kitér- 
jcszkedik az általános drágaságra 
is s kemény kritikával fogja mctn; 
a kormányt, amiért

Corvin

ohtőber 31-én

mutálja be az idei filmszerűi 
megrázó és érdekes alkotását 

Vicente fílasco Ibanez

Az apocalypsís

Jegyek már elővételben kap!:

című regényét

Rendezte:
Rex Ingtam

A főszerepekben:
Rodolf Valentiné

&
Allce Terry
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Volt képviselőit 
izgaíási ügye 

fordXk’a' kormlnazőLz 

f Hétfői Xuplú tudósítójélól, —
Koposvéi’’ október lió.

Kíhánr líócap előtt t’éfoKlp András, 
, t»bi kerület volt nonraotgyölési kép-
l.Pló» ess- népgj-illéscn ingató bcszó- j 

let raoudott. Ezért a kaposvári kirulpl | 
tőrvéavszék o képviselőt négyhavi fog- 
Szra ítélte. Az üsvet azonban Pakozdy 
tnegfőllcbbozto s a táblán keresztül a|

I

ruhához került. ,
A kúria fölemelte Pakozdy András 

tfűntetését négyről balhónapi fogházra. 
a volt nemz.'lgyiilésl képviselő most - 
ügyvédje utján — kérvényt nyújtott be 
Hoh/i.v Miklós kormányzóhoz és kérte 
a büutctés elengedését.
' Kaposvár politikai éleiét egy másik, 
flyon ősei is foglalkoztatja. Egy másik | 
somogyi kisgazda-képviselő, Cs. Kovács | 
István pedig portörlést kér szintén izga- ■ 
lási Ügyben. Kovács a csurgói kerület- • 
uek volt nemzotgyülésl képviselője s ogy i 
berzencei politikai népgyülésen izgató, 
beszédben kelt ki a földbirtokos társada-. 
lom ellen.

A kaposvári kir. ügyészség őzért a be-1 
izédért izgatás bűntettével vádolta aj 
képviselőt, A vádlott azonban súlyos be- j 
tegen fekszik csurgói lakásán s bár aj 
kaposvári törvényszék már ütizben is 
tárgyalást tűzött ki az ügy tárgyalá
sára,* Cs. Kovács István nem jelenhetett 
meg.

Mint értesülünk, Kovács István volt 
nemzetgyűlési képviselőnek betegsége a 
tegnapi nappal oly súlyosra fordult, 
hogy a legrosszabbtól félnek hozzá
tartozói. A szerencsétlen embernek su- 
lyoB és már menthetetlen csont betegsége 
van s ügyvédje most, nz utolsó pilla
natban kérelmet nyújtott be Horthy 
Miklós kormányzóhoz, hogy védence 
pöro legfelsőbb helyről eltöröltessék.

Meggyilkolta 
a férjét vmeKedés 

köztien
A gyilkos asssenyt 

letartóztatták
- ’A Hétfői Napló tudósítójától. - 

i

A pestvidéki rendőrkapitányság 
detektívjei két nap óta kegyetlenül • 
végrehajtott gyilkosság ügyében '
folytatják a nyomozást.

Teknős Pálrié szombaton hajnal- ■ 
J1?.? házuk ha túlsó udvarán az is-j 
lallóajtó előtt szétroncsolt fejjel' 
verbefagyva találta, meg férjét: | 
teknős Pált. Az asszony, mikor i 
r ^yeu borzalmas állapotban 
telfeaezte, sikoltozni kezdett, mire a 
szoihszéd házak lakói összefutot- 

uziCS a fóthi csendőrséget, értés t- 
'íilek. A helyszínen megjelent bi
zottság megállapította, hogy a holt- 

tárgytól származó 
’brnlbelul 6 centiméter nagyságú 
■cb tolongott és a koponya 3 helyen 

volt repedve. A bizottság’ a 
noagydkolt. ember holtteste mellett 
megtalálta a baltát, amellyel vé
geztek vele, i

A nyomozás során csakhamar 
?yannssa vált Teknős Pál felesége. 
S-ii v a detektívek előtt mind- 
hnní ’ feltevés alakult ki,
vnHr. ai^’i’kosságot az asszony kö- 
v-dinhí ’ Káinét szigorúan
l-lr!i«Hnkf08r,alc’ nzüUban a legha- 
r^?J°ttOibbai1 tagadta, hogy neki 
TafiH\n a na ,a gyilkosságban. Tn- 
intS D ?0Pi‘^n riem tnrloU sokáig, 
kutatási f ítCí 12 Cik szobájában ház- 
^tatast tartottak és ott. elrejtve 
fnítnVb'í11’’V találtak, amely vér- 
Iókkal a ^ZZ(d a bizonyi-
Pálné /•lbpn. nzutAn Teknős 
végző dpFnW Ies ,a- ^hallgatást

B FOGORVOSI LABORATÓRIUM készít fogtechnikai munkátiFI Ml I W versenyen kívüli árakon-
HBMk. JttB Mi ^MS H jJHik Munkákat percnyi pontossággal hazaszállítjuk. Árajánlat kívánságra
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Elmondotta, hogy pénteken este 
férjé, mielőtt elment volna hazul
ról. ráparancsolt, hogy kétmillió 
koronái szerezzen be. mert hajnal
ban a váci vásárra akar menni lo
vat vásárolni. Megfenyegette, hogy 
ha reggel 5 órára a pénzt elő nem 
teremti, agyon fogja ütni. É.jlél 
illán tért haza Teknős Pál .ittas ál
lapotban. fclzörgd le, az asszonyt 
cs követelni kezdte a szóban forgó 
pénzt. Veszekedés, majd dulakodás 
támadt köztük, férje állítólag kést

Rendőrök
és részeg munkások 

, harca Csepelen
Egy héttagú társaság fényes nappal megtámadott 

hét rendőrt
— A Hétfői Napló tudósilójától. —

Izgalmas és az amerikai filmek 
verekedő jeleneteihez hasonló küz
delem színhelye volt tegnap dél
előtt Csepel utcája. A harcban hol 
a rendőrök, hol a garázdálkodók 
kerekedtek felül, míg végre

másfél őrá ifi tartó kétségbeesett 
dulakodás után az egyik támadó 
életveszélyes sebesülése- vetett- 

véget a küzdelemnek.
Tegnap délelőtt Balassa János 

kocsmájában hat tagból álló mun
kástársaság mulatott. Lerésze- 
gedve botrányosan viselkedtek s 
amikor eltávoztak a kocsmából, az 
utcán hangos éneklés és dulakodás 
közben egy nyilvános ház elé vo
nultak. Kovács Kálmán tulajdonost 
megtámadták, aki csak futással tü
dőit megmenekülni a inegbicskázás 
elől.

Kovács az őrszolgálatát teljesítő 
Kalló György rendőrhöz fordult se
gítségért.

A rendőr Utána sietett az utcán 
mind nagyobb botrányt okozó tár
saságnak s. a Puna-utcában ufói is 
érte őket. Igazolásra szólította a 
társaságot, mire közölök a leg
hangosabb, Városi János gyári 
munkás szó nélkül

a rendőrre vetette magát, tor
kon ragadta, társai vedig a föld
re rántották a rendőrt s elvették 

a kardját.
A rendőr nagy nehezen kiszaba

dult támadói közül s a karddal ha
donászó Városit felszólította, hogy 
tegye le a kardot.

Városi erre a kardot szúrásra 
tartva a rendőrnek rohant, mire az 
előrántotta revolverét s Városira 
lőtt.

| Amikor a rendőr elsütötte fegy
verét, az. egész'- társaság megva- . |Zt ,,uvvr.........„............. . ....
dúlva vetelte magát Kalló rend- : t.ósár elleni erőszak büntetve miatt 
őrre, a földre tepertők s ütötték, őrizetbe vették őket, 
verjek, ahol érték. *

Várost peutg, n
könnyebben sebesíteft meg a vállán.

kezében a, rendőr kardjával vé- ;

i

Várótií pedig, akit a lövés csak : \

A görög lázadás 
gigrohant a villamosvasút töl- THvatalftClésén s mindenkit leszurassal leVci©fiívaldlUs

l jelentése
• Athén, október

I Délelőtt 11 óráról keltezett hiva- 
talos közlemény szerint a felkelők 

i utolsó csoportjait a kormányosa- 
í patok körülzárták. A felkelők fel- 
; tétel és vérontás nélkül megadták 
J magukat. Gargalides és Leonard-o- 
! pulos tábornok is elfogadta a kor- 
’ mány feltételeit. Ezek szerint u tisz
tek feltétel nélkül megadják magu
kat, a katonákat pedig, akik fegy
vereiket megtartjuk, hántódás nél
kül szállásukra kísérik.

A lapok jelentése szerint a láza- 
í dás elfojtásának egyetlen áldozata 
; a koriuánycsapatoknak ogy zászló- 
I aljparaucsnoka. További jelentések 
I szerint a lázadók vezetői híveik kö- 
ízül huszonhármat agyonlőttek. A 
! vasúti forgalom holnap ismét a ren
des keretek között megindul.

fenyegetett.
A megrémült emberek futva me- ; 

nekültek előle.
Közel h Dunnádhoz útját, állta. 

Városinak az ott szolgálatot tel-1 
jcsitő reudőr, Krizsán János, aki i 
előrántotta revolverét s rákiáltott! 
a veszedelmes emberre, hogy dobja 
el n kardot. Do Városi hangos szil ; 
kozódással Krizsán feló rohant. ■

A rendőr a revolvert átvette bal- ! 
kezébe, jobbjával pedig kardot rán
tott, hogy kiüsse Városi kezéből a 
kardot.

Ez sikerült is, azonban egy óvat
lan pillanatban

Városi elkapta Krizsán torkát, 
a másik kezével átölelte a rend- , 
őrt, a földre teperie s fojtogatta, j 
Mintegy jó negyedóráig tartó | 

borzalmas dulakodás fejlődött ki j 
köztük. Közben Krizsán Jíozoből ki- j 
esett a revolver, s puszta kézzel

fogott rá és le a karín szúrni. Az 
asszony ekkor kimenekült az ut
cám, majd néhány perc múlva 
visszajött és akkor latin, hogy férje 
az istálló előtt a földön fekve al
szik. A fáskamrából kihozta, a bal
tát, odament alvó férjéhez cs a 
fejsze élesebbik részével egy ha
talmas ütést mért férje fejére.

A ierjgyilkob asszonyt hrisinorő- 
vallomása után letartóztatták és 
átkisérték a pest vidéki királyi 
ügyészség fogbazáha.

folyt nz életre-ha Iáira menő küzde
lem. A vad tusában

mindketten legurultak az 5 mé
ter magas töltésről s a töltés 
melletti mélységben marcangol

ták egymást.
Fent a töltésen pedig nagyobbára 

asszonyokból és gyerekekből össze
verődött tömeg lélekzef fojtva leste, 
hogy ki kerekedik felül.

Ezalatt a másik rendőr, Kalló 
György, irtózatos küzdelem után ki
szakította magát öt támadója kő- i 
zül, akik már belefáradva a küzde
lembe, futásnak eredtek.

Kalló futva sietett szorongatott 
rendőrtársa, segítségére s ép az 
.utolsó percben érkezeti, mert Vá
rosi felülkerekedve, Krizsán mellén 
térdelt s ütötte-verte a rendőrt. 
Kalló revolvere, agyával fejbesuj- 
totta Városit. Az iiícs oly erős volt, 
hogy

bcszakitotta Városi koponyáját, 
mire az eszméletét vesztve össze
esett.

A két holtra fáradt és több súlyos 
ütéstől és támadástól sérült rendőr 
nem is gondolhatott a banda el
menekült tagjainak az üldözésére. 
'Mentőket hívlak, kik az élet veszé
lyesen sérült Városit a csepeli töl
ténygyári kórházba szállj'-diók.

A rendőrök jelentéstétele után 
azonnal megindult a nyomozás s a 
mai nap folyamán sikerült is el
fogni a vakmerő támadókat: Petykó 
Ferenc 21 éves esztergályost, Láng 
Fassberger János 21 éves mészá
rost, Plecher Sándor 21 éves, Rába. 
Péter 24 éves és Farkas Sándor 25 
éves gyári munkásokat.

Az egész társaság most a buda
pesti főkapitányságon van. ahol ha-

! Veszedelmes 
szállodatolvajt 

fogtak el Győrben 
| Több mint kétszáz lopást 

követett el
— .1 Hétfői XaiHó tiiMiílójátót. —
A biulupcsti száll rlálil au ur. utóbbi 

időben rengeteg tvk lopás történt. A lo
pások úgy tűrt■'•nick, hogy a tettes ic 
szobákba besurrant, a ruha nem iickol ma
gára öllüite és úgy távozott. Több minti 
k’-tszáz ilyen lopás történt augusztus óta. 
A detektívek éjjel-nappal kutatták ;c 
vakmerő tolvajt, de elfogni nem tudták.

Tegnapelőtt a győri rendőrség távirati
lag értesítette n főkapitányságot, hogy 
ol’, az egyik szállodában tetten érték 
Kobilc. János 30 eves rovottinultu tolvajt, 
aki a lopott ruhákat, magúra öltvo kí 
akart nirnni a kapun. A főkapitánysá
gon az r. gyanú merült, fel, hogy Kobili 
azonos a Búd após te a, hasonló módon el
követett lopások tettesével és két de
tektívet küldőit Győrbe, hogy Kobikotf 
hozzák fül a fővárosba.

A detektívek szombaton este Robikkal 
megérkeztek és Csizmadia rendőrkapi
tány vasárnap reggel kezdte meg a ki
hallgatást. Kobik rövidesen be, is ismer
te, hogy ő volt a budapesti szállodák 
tolvaja. Hogy liol és hányszor surrant h* 
a szobákba, pontosan elmondani már 
nem tudja, de- ő maga is körülbelül két
százra becsüli a lopások számát. A pénzt 
kocsmára, mulatóra költötte.

Kihallgatása után letartóztatták.

A -WM 
háMtidonosok 

„sztráda” KésöbK
— A HMői Napló tudósítójától — 

Sopron, okt. 28.
A soproni háztulajdonosok gyű-* 

lésre jöttek össze, hogy a készülő 
lakásrendelet ellen, amely; legjobban 
őket „sújtja’’, állást foglaljanak. Az 
első szónok szomorúan éppen har
madszor állapította meg azt a tényt; 
hogy helyzetük immár tarthatatlan. 
„A hírlapok — úgymond — iiera tá
mogatnak bennünket, Vass népjóléti 
miniszter pedig egyszerűen csak a 
papírkosárba, dobja kérvényünket. 
Nincs ebben az országban olyan re
ménytelen szerelmes — állapította 
meg végül, — aki annyit levelezné, 
mint mi a minisztériummal.”

Az értekezleten aztán elhatároz
ták, hogy ha az új lak bér rendeleti 
nem lesz tekintettel a háztulajdono
sok nyomorára, akkor „sztrájkba 
lépnek: mégpedig nem fogják be
szedni a lakbért, som a. közüzemi 
pótlékot és a kincstári részesedéssel 
sem törődne’;, s ha mindezt .a kor
mány kifogásolná, akkor vegve át 
a. kormán’' házaikat, tartsa jókar
ban őket, és fizesse a súly.os adókat 
ő maga. f ...............

Legközelebb szombaton ismét osz- 
szegyülnek és mindezeket akkori 
fogiák írásba foglalni, hogy tel
kük! jék Budapestre, a népjóléti mi
niszternek.

i
|
1 Sarapgsl és zúg, zúg az ű3z! szél 
csörögnek a fák szára?. Icnibfai
jönnek, de futnak a lysoformtól 

az influenza sötét gondjai

Höffiisíouöl 11
Gr ess Ámíaí

Jósscff körút h'-tcet! nl» Lrom, félem elet
Mlsboz ne tévedjen? 
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ahol a tnloncok voltak, kísérők fartottók 
őrizetben, de a pincér föWzakitotla az, 
ajtót í di.i.ikodiii kezdett az. Őrökkel. 
Ho'.zú ).ii?delern után átkerült Ja meg- 
■•zróir i:lnia tőlük óm a pincér végigro- 

,< föl ösön. Az Őrök természetben 
nz? infi uh ’ia siettek, de későn. Szabó 
. f-rbeuséggnl robogó vonatból oly

yr ci ugrott ki n vonat ajtaján, hogy 
Jifijry fvl" ! röpült le a löllésről és terült 
a ve'.'cek közölt, de csak pár pillanatig,

Botrány a
Fővr rosi Ci kúszhat?

Petroviisj nem érkezett 
Biíriopestre

Nehún. nnj-p.i’ • " Cnja .Tűnő.-;
magyar óh hozóba jir !; bc.'ohmtcíic a 
nemzetközi bi ize'.lhi.,. ötkúru
nak, hogy Eiuópfi bajnoka dinéért u '■ 
Itiff ö in meri ni,'!, ' ' »i: a bajnoksug
négy első h« ».‘ • 1 ■ •

Ma este Petrovi’.s vilá-i ;.,jnokk.ll kel
lőit volna * tjáunk mérkőznie, de az. 
orotiz birkózó ,un. jeleni niey. N hí.- 
elterjedési u’án botrány Ibit ki a cn-i 
húszban, a fcúllt bolyéról ók

sokáig tűntetett a versenyrendezőség el-• 
Jen. A kedélyek • ••■;.; aMmr .■iillupoiimk 
io, amikor a rcml</. r.A; I,<■ jelentette,1 
tiki a megváltozott programit előadás* 
nem akarja vérig nézni, a ii:’i:7<'-t • ■
K7,a kapja. A l-ó/oiiséj! ff le eltávozott,' 
az ottnmradtnl pedig >• •
jtiét. S7í//e. . i' : i rend tek.
Sámson szónokolt, verekedett és alul-, 
maradt. Sírkőt crőmiifntványainál a • 
hozzá nem értő 1 < nd«-.7’é<■gondatlan-1 
bága miatt súlyosabb sérülés érte. |

Szerbek 
véres verekedése 
a Ráday-uteában 
— . ( BélfŐi Napló tudósítójától. —

Véren vere’.- I . .• z.inln<ye volt vasár
nap ost-o a Ji.'i'lny uccu Erkel ucca 
környéke.

A. Ráday ucca 10. .széiim búz.bnn b-vó 
);ávi-niér.u I1 •• * .i lakó nzcrb'di 
Tondcs találkozóiu l-! 0. \ a űrnap oslo is 
nagy tánta.Mig gyűlt <tt egy oc. '/.nko 
Achmed 21 óv. > 1 uo. zámoH már korák
ban berúgott ís a '. vémérésb!' érve, kö
tekedni kezdett Otíievő honfitársaival. 
llojkovitn Ferenc 2<i eves gyümölcsárus 
cmondro intette a buu-tos legényt, mire 
AZ fenyegetőzve kiment az óceáni és olt 
ogy kupuiiié!i < i <-,! " vonult. Nemsokára 
Hojkovil* ■ távoz, ’i akart. Alig lépett 
ki az. uecára, Zuko nyitott kéetu-l noki- 
Ugl ott és1 n pengét tel.íes erőből bele
döfte. nm.'l futóénak eredt. A acbcsiilt 
támadója után futott és az. Erkel ucca 
bán már inár utolérte, mikor a vérveaz- 
ínségtől erejét fogyni érezte. Bo:- znjá- 
ban r< v<>! rt 1 I ott k < r < mos • 
vfa<i a mén lőre lóit Es • ík I 
csütörtököt m milott. n m.í-ík célt té- 
v osztott

A lövöldöz. . zajúm ö futott járó- 
lulftk to tál ■ Bojkovitwt a
mentők mi el a ';<•!, i- J.• »r
házba vitt"!.. Zuko! pediz előálliiott.'il. 
u IX. kerületi kapitányságra, ahol őrí- 
z.et.bo helye-, lék.

Csökönyös 
kivándorló

Utsszatoloncolúsakor 
leugrott a robogó rónairól és olssza- 

sxChött íhiszirlába 
A HéH" Napló •udósi tóját ól. —

Ar. osztrák mnKjar .ií.írón az utolsó
Jdokbcn a < 1 k’.VIll llHIH'gC-
ven B7.0kr.ek (t munka kere.-u mtigyn-
rok. Talán . stabil koronája'-
iHábilja i . x.ijty a ringj mnnkanól-
külÍNÓg ha.it. a ki m lkat, -
nem tudjuk, ellenben 1 -t jön a hir,
Jiogy nn.jn elfogtak . magyar tar-
Batiágot. ííini lytk út!-. <• eiiprcdély DÓI-
hiti a li

Kgy Ilyen tárMUjúpc il tartott Szabó
Márton le i vári pille ■r. akit mar egy-
i-.er vn- il’pol tatot a.-, o.' trúk igaz-

E" nz iibun egy esiippot
tem riasztotta vissrn •bót s két héttel
ezelőtt ■ i lobbi ilniagúva!

i • '' ’i Ausztriában ka-
patt <s ii'k I mnr.úat egy ctteremben
mint pincér dolgozott >ry hétig. A bőié.
kntőlai .iám azonban r.: e-.ntte, hogy
inagyv r 1 re lakúsu ló|n följelentésére

cRbüntctu k «'m egyheti fog-
húz után vl» ltúk.

Ipdalt a >.. . i S nbó Már
többi to -il. akiket a

tíkmínk átadni.
i, azonbr i! noiu nyugodott

lxő • ’■ "ha i . vavntb’'! Sr>t"fn
htíiKff k'!‘ íftllMfM /. u a rótt. A kupét,

mert a következő percben fölugrott és 
eltűnt a bokrok és fák között.

A vonatot nem állították meg s csak 
.1 !<■■: l;öz< lobbi állomáson tudtak intéz
ődni a s/.öki-»ény kézrekerítéséro vo
natkozólag, azonban eredménytelenül: n 
t ohménak teljesen nyoma veszett.

A soproni rendőrségen úgy tudják, 
hogy Szabó hizonnyára ismét. Ausztria 
felé vetto útját s ez irányban folytatja a 
nyomozást. •

í? pályaudvar
fa^ztogató totvafbanda tagfalt 

— A Hétfői Napló tudósilójától —
I tizenkét embert állítottak elő a 

főkapitányságra, akik tagjai vol
tak a vasúti kocsikat fosztogató 

tolvajbandának.
Vasárnap még nem hallgatták ki 

őket részletesen. Közölök többen 
azonban már beismerték a lopáso
kat. Megnevezték az orgazdákat is, 
akiket tegnap délután állítottak elő 

\ F. ;■/ ncvárosi pályaudvaron az 
utóbbi illőben feltűnő módon elsza- 
pi)>-odtak a tolvajlások Ismeretlen 
tptlesfk rengeteg mennyiségű árut 
loptak el a pályaudvar külső vágá
nyán levő vagónokból. amelyekben' 
t lii ráiruk vártak elszállításra.

A rendőrségnek sikerült a foszto-{ 
galó banda vezérót elfogni, a tette- j _______ CT__ t____ ____ _________ _____

azonban napokig hiába keres-, a detektívek. A lopott áruk összege 
lék. A il levlivek munkája w.iná)nv \ túlhalad ja, a, harminc millió koronát’ 
sikerrel járt, mert vasárnap délelőtt A vizsgálat természetesen még fo- 
mintegy I lyamatban van.

A munkanélküliek garázdálkodása ^ámetországban 
rentíórség a ffosztosatókai árímallanná tette

Bochum, okt. 28.
(Havas.) Munkanélküliek kisérle tét tettek egy szénraktár kifosztá

sára. lábbői az ale kálómból össze ütközésre került a sor. Négy embert 
megöltek, tizenhat pedig megsebes tilt,

Gelsckirehen, okt. 28.
(Havas.) Itt fosztogatásokra került a sor. A rendőrség széjjel

szórta a munkanélkülieket. Több sebesülés történt.
Düsseldorf okt. 28.

(Havas.) \ munkanélküliek ma tüntetéseket rendeztek, amelyek 
folyamán kifosztották az üzleteket. A rendőrség széjjelszórta a mun- 
kunél’-iiliek fel vonni..' á f z :i-é-?. ]• rtóztatott. Az üzlete
ket- Ijczárták

Efisen, okt. 28. 
(Havas.) A Krup|.......... 1ö: íént 1 _; ;iások alkalmával a.

munkások megsemmisítették az üzleti könyveket.

£sv tőzsdebizományas 
sikkasztott

Azután Bécsibe szökött
- A Hétfői Napló tudósítójától. - ,t

A rendőrségre számos följelentés nyegekkel és díszmütárgyakkal. A 
érkezeit egy tőzsdebizományos el- felek, akiket pazar elegánciával bé
lén. aki köze] száz millió koronával rendezett lakásában fogadott, fel
károsította meg (F feleit és azután tétlenül meghíztak benne és ezért 
megszökött Budapestről. Haas Jenő, Haasnak könnyű volt üzletfeleit 
pár hónappal ezelőtt még bankhi- megkárosítani.
vatalnok volt, azután megvált a Haas a megbízásoknak nem tett 
bankjától és önállósította magát. A ideget. Az eladásra kapott értékpa- 
Kálmán arcában irodahelyiséget pírok összegét a saját céljaira forr 
rendezett be és tőzsdei ügyletekkel dította. a vételi megbízásokra ka- 
loglitlkozott. t polt pénzösszeget szintén a saját

A Kálmán ncra egyik bérli;’zuhan veszteségeinek a fedezéséi*© i’ordí- 
négyszobús lakásban lakott és az tóttá. Így lassanként teljesen elme
egyik szobát, irodahelyiségül busz- riilt az adósságokban. Mikor a felei 
nálla. A lakás rendkívül elegánsan sürgették a pénzüket, különböző ki
volt, berendezve, milliókat érő sző-, fogásokkal hitegette őket. Pénteken

azután megtudták, h'ogy Haas el 
utazott Budapestről és a lakását le 
zárta. A hitelezőknek gyanús volt 
a dolog, jelentést tettek a főkap’, 
tányságnak, ahonnan detektívek-oi 
küldtek ki Haas lakására.

A rendőrség azután megállanf- 
totta, hogy Haasnak a Kálmán- 
.uccai lakás nem volt a sajátja, ha- 
nem csak egy szobát kapott albér
letbe. A lakás a dúsgazdag földbir
tokos barátjáé, akinek távolié!ében 
használta a szobát.

Valószínű, hogy Haas Becsbe sző. 
költ, ahol rokonai vannak. A káro
sultak közel százmillió koronát kö
vetelnek a sikkasztó tőzsdebizomá
nyostól, akinek a kézrekerítéséro a 
rendőrség megtette a szükséges in
tézkedéseket.

Az angol kormány a francia 
feltételek enyhítése mellett

London, október 28.
(Havas.) A kabinet a jövő hét 

elején ülést tart, amelyen megvitat
ják a szakértők összejövetelének 
kérdésére adandó francia-belga vá
laszt. Azt hiszik, hogy az angol kor
mány a francia feltételeknek némi 
enyhítését fogja kívánni.

9ilm és 9Jlozi

o Az Uránia a Párls grófnője két ré
szes filmjét együtt egy előadásban nul
lát.]a be 5, S/A, ’ÁÜ és 10.10 órakor.

o Párls grófnője az Urániában teljes 
egészében (mindkét rész együtt) egy 
előadásban látható 5, %7, ’A9 és 10.10 
órakor.

• A Mozgókép Otthonnak minden elő
adását zsúfolt házak kacagása és tapsa 
kíséri. Max Linder a „Maison Coralie"- 
beu a ílhnhuinor verhetetlen és feltll- 
mulhatatlan alakítását nyújtja. A da
rab szellemes, humortelt, rendezése bril- 
liáns. Méltó kiegészítése a pazar műsor
nak a „Bolondos Istók" cimü 6 felvond- 
so.-i amerikai vígregény, főszereplője 
Willy Roggers játéka a legnagyobb szi
li őszi alakítások egyike. (4, 6, 8, 10).

• A Harry Plel műsor a Kamarában 
ma 4, C, 8, 10 órakor.

• Kelet Mozgó (Baross tér) hétfőtől wii- 
törtükig Ciklon (Haragszik a tenger, Ham 
az árvízi hajós és Szerelem a kőkorszak
ban, péntektől vasárnapig: llaffles az 
úri betörő és & kísérő műsor. Előadások 
hétköznap 5—7—9, ünnepnap 3—á—7—9 
órakor.

Rottenbilleru,37 AftCíRkM Rottenbilleru.73 
Telet.: I. 2-62 Ufi Telet: J. 2-63
Hétfötöl-szcrdáig: Párls grófn&Je I. - Csütör- 
töktöl-vasárnaplg: KlgyómarAs és a Két ,,0“ 

nurleszk.

Kis Komáúia Telefónszám^ 14-2Z [
Köti és StQinhcrrit felléptével i Vigéc- 
stikli és Seín Kompagnon. — Kezdete 8 órakor

^ST-mpzgó Telefónszám: 118—33 
í léifőtöl-szerdáig : Á lyoni ffut&r és a kiváló 
műsor. — Csíitörtöktöl-vasárnapig : Kigyőinarús 

és a kisíró nuisor

VI. kerüld, Izabella és Aradi 
“jJKBK.nl ■ ucca sarok. Telefón: 150— 
Hélfötől-szerdálg: Fnrk»s, Pünkösd: lord- 

! Csütörtöktöl-vasámapig: Gyanú öl és a fényes 
kísérő műsor.

Fehörbúíarűk, konyha, bíűswíh 
hálószoba, csakis elsűrenditek, aazlonok, uuiti i 
ok alkalmi árakon Freller asztalosmesterae 
ílll, Erdélyi iieea 1. szám. Telefón.- József -

Mielőtt bármilyen 

insaíiant venni 
va&y eladni 

szándékozna, saját érdekében el_n® 
mulassxa a belváros legelőkelőbb 
Ingatlanforgalmi Irodáját

VÁLLALATOT
V, Jóllét tár 13. (Fürdó utcn sarok! 
telkereinl. Telefón 1M-M

AranyukítJOOO-llOöOií
briliánst, rrostbt. rígHíjeket mindenkinél 
gibb.nvesí a KÖZPONTI ÉKSZERBEV*IT° 
Iduel karúi 17. wSm Teletónmdm: «'

%25e2%2580%259cjJKBK.nl
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HÍREK
Afranzstadtban 
már macskát is 

lopnak
u.akerült a másfél milliós 
m s angóra macska

4 Hétfői Napló tudósítójától.
■ c.plenay "C1® 1B- számu ,1"z ud’ 
\ bteS egy üatahnns,
T Son-maedín. dendrit Beláné 
’Íj szén illa* tulajdonosa. Egy szép " „TLgoru-nwcka eltűnt. Szend- 
Km a gyaupörrel, liogy a macskát 

Xbáta ^'“ki’ mcrt a7' “ILV/h £,1 “cMtangolni és följelentést tett 
, .V kerületi kapitányságon, hogy a 
UFétalllló értékű macskát ismereUen 

TdSvek megindították a nyomo
rít és meg is állapították, hogy- a Szve- 
tasy vccai házban lakó fiatalkorú fint 
íbhrá látták, hogy a macskával kar- 

között kilépett a ház kapuján. Val- 
i-tíra fogták a ont, alti keserves zoko- 
ps közbon be is ismerte, hogy a ma es
tit ó lopta el.

B. Imre banktisztviselő vette meg a 
fehér angora-macskát a fiútól 160.006 
loronáért és hazavitte ajándékul az 
Mesanyjának. Arról persze mit sem 
hdott. hogy a ŰR loT>tc az állatot. A 
Bázhatvanezer koronát a gyermek há
rom nap alatt elköltötte, cukrászdára és 
jyümölcsre.

A banktisztviselő, mikor tudomást 
jzfirzett a históriáról, azonnal vissza- 
adta a macskát jogos tula jdonosának. A 
fittalkorn ellen az eljárás folyik.

- Az őszi korzó. A korzó, a pesti 
Héttel elválaszthatatlanul össze for
rott Duna-korzó, most búcsúzik el 
b pestiektől, a korzó komoly sétálói
tól,a napernyős, illatos dámáktól, a 
ti'Dieurozó bakfisoktól, a korzó mo- 
itoklis fenegyerekeitől. A Buch- 
tcald-nénikék és a kávéházi terra- 
t2(k pincérei egymás tetejére rók
ák a székeket. Egymás ölébe ültet
ek őket, hogy pihenhessenek jövő 
avaszig. A Gellérthegy szerpentin
ltjain száz meg száz sárga gáz- 
áng hunyorog ál gúnyosan, csu- 
olva a pesti korzó kései ga

vallérjait, akik talán kopott, 
lakúit- nyári emlékeket jönnek 
Ivrrsní a Duna partjára és akik 
iá2ósan borzongnak össze a felhaj
tott kabátgallérban, mikor a. viz fé
mé. tükre fölött mint halálra seb- 
tott madár sikolt fel hosszan, el- 
Wwlón a lila lámpás hajók sziré- 

n ködös októbervégi esték 
fiellője elkapott muzsikát öszlány 6- 

íí 9* at'.anycirádás, tükrös 
WWMzakból és sírva búcsúztatja 
te őszi, korzót

^„J’tvenéves Hódinezővásár- 
Jfiy. Hódmezővásárhelyről jelentik, 
ogy a varos törvényhatósága ma, 
Hap. un,nePelte ötvenéves jubi- 
St városházán ez alkalom
ul jubileumi, ünnepi díszközgyűlés 

-Bonar Law súlyos beteg. Eon- 
floni távirat szerint Bonar Law 
• Wia volt miniszterelnöke súlyos 

p£. Szabójába az ápolókon és or
vson kívül senki se léphet be. 
iíntikíáíÍÍeazÍtá8- Békésgyuláról 
fitt Bénesmajor,
betöri ón1 u?'° h*tárki teazi iá 8

IV'Váci.utca 26. szám. Alapittatott 1895. évben!

Értesítjük a t. vevőközőnséget, hogy a kockás ős 
csikós occasió eladásunkból visszamaradt

több száz maradékot a napi 
ár alatt tizenöt-busz száza
lékkal olcsóbban árusítjuk!
Ezen árusítás keretében eladásra kerülnek az angol 
ós francia kreációk legújabb termékei aljakra, ru
hákra és kosztümökre. Ajánljuk ezen alkalmi áru
sítás mielőbbi kihasználását, mert a fenti árkedvez
ményt csak Igen rövid Ideig van módunkban nyújtani

orzalmas 
gyilkosság Újpesten 

Keresik a megölt éjjeli őr gyilkosát
- A Hétfői Napló tudósítójától. —

A lapok megírták, hogy szerdáról 
csütörtökön virradó éjjelén Újpesten a 
Viola-utca és a Lőriuezi-utca sarkán 
holtan találták Rapola Lajos éjjeli őrt. 
A fejő több helyen bo volt szakítva és 
a testén szúrt sebeket találtak. Az új
pesti rendőrség a nyomozás során azt 
állapította meg, hogy Rapolát egyszerű 
verekedés közbon ölték meg.

A gyilkosság körülményei azonban 
gyanússá tették az esetet s azért a titok
zatos gyilkosság aktáit áttették a buda
pesti főkapitányságra, ahol Mészáros 
István rendőrfogalmazó és Pette dr. Je
tek tivfelügyelő vették kezük bo a nyo
mozást. Az újabb vizsgálat megái lapí
totta, hogy Rapolának, aki a HeUer és 
Brcntink olajgyár ^alkalmazásában ál
lott,

sok haragosa volt, mert a főnökeinek 
bejelentette, hogy a munkások és ko
csisok közül többen állandóan lop

nak a gwár telepein.

Valószinii tehát, hogy valamelyik- tol
vaj munkás ölte meg bosszúból a köte
lességét teljesítő éjjeli őrt. Erre vonat-

— Kommunista tüntetések Párizs
ban. A párizsi spanyol követség 
előtt a kommunisták nagy tüntetést 
rendeztek spanyolországban letar
tóztatott Mátén és Nicon kommu
nistavezérek érdekében. A rendőrség 
közbelépése megakadályozta a tün
tetés továbbterjedését. A tüntetés
ből kifolyólag nyolc letartóztatás 
történt.

— Rákosi Jenő ünnep Sopronban, A 
soproni Szent Bcuedek-venái főgimuú- 
zimnbon.a hol Rákosi Jenő érettségizett, 
vasárnap leplezték lo a nagy magyar 
író emléktábláját Este a soproni Vá
rosi Színházban Rákosi Jenő tiszteletére 
díszelőadás volt, ahol Rákosi Jenő Mag
dolna cimü színművét adták elő nagy 
sikerrel. Az előadás előtt az ottani iro
dalmi kör köszöntötte Rákosit aki me
leg szavakkal válaszolt Az olőadás után 
a Pannónía-szállóban bankett volt.

— Nyolc nap és egymillió korona az 
elcsalt cselédért. Egy Stefánia úti villa 
tulajdonosnője, fíompcrczky Vcndolné 
cselédjét a házban lakó Lónyay Ist
vánná magához akarta csábítani és ezen 
a két asszony összeveszett. Lónyayné 
férje aztán Gompcrczky Vendelt vonta 
felelősségre és & szóváltás hevében bot
tal megütötte az idős embert. Csépay 
dr. járásbiró Lónyay Istvánt 8 napi fog
házra és 1 millió korona pénzbüntetésre 
ítélte.
— A szakaszjegy reprize. Tegnap reg
gel a villamosra szálló publikumnak 
szép meglepetésben volt része a vil- 
lamő’stársaság jóvoltából. Ugyanis az 
uj villamostarifa visszanllítotl a a 
szakaszrendszert. Mondani sem kell 
azonban, hogy a békebeli szakasz 
hat krajcárját 
nemi felejtette i

a békebeli ........
---------- „—— a villajifőstársnság 

netm felejtette átértékelni ötszáz ko
ronára. A szakasz ötszáz, a vonal- 
jesry hétszáz, az átezállójegy nyolc
száz korona lett. Tévedések elkerü
lése végett fürge ellenőrök ügyeltek 
fokozottabb mértékben a kalauzokra 
és mondani sem kell, hogy több 
esetben csak hosszas vita után tud
tak kiegyezni a kalauzok az utazó 
közönséggel. Egy-két esetben bo- 
szusan szálltak je az emberek a vil
lamosról, de végeredményben mégis 
mindenki kényszer-békét kötött és 
keserű arccal elfogadta a villamos
társaság új ajándékát.

kozólag tettek tanúvallomást a rendőr
ségem vasárnap délelőtt. Az egyik tanú 
elmondotta, hogy

a gyilkosság éjjelén zöld katonazub 
bonyos, sportsapkás fiatalembert lá
tott ólálkodni a gyilkosság* színhe
lyén, akinek vasdorong volt a kezé

ben.

Egy másik tanú viszont azt mondotta, 
hogy amikor a gyilkosság történt, se- 
gélykiáltásokat hallott, a hangok irá
nyúba szaladt és akkor a fenti tanú 
által adott hasonló személy lei rá su fiatal
embert látott futva menekülni. 
szaladt, de nem tudta beérni.

A tanuk által bemondott szomélyle- 
irások alapján vasárnap délután

két gyanús fiatalembert állítottak elő 
a rendőrségre,

az egyiknek azonban sikerült alibit iga
zolni és ezért kihallgatása ntán szabadon 
engedték. A másikat ellenben egyelőre 
még fogva tartják, mert nem tudja pon
tosan igazolni, hogy agyilkosság idején 
hol tartózkodott. A vizsgálat folyik.

Utána

Az n j 
előkelő 
meg a

•— Akik bottal vadásznak nyulra. A 
napokban vadászat volt gróf S'omssích 
Gyula inernyei uradalmában. Vadászat 
után a súlyosan sebesült, de megugrott 
nyulakat 8 hajtó felkutatta és botokkal 
agyonverve, összeszedték. A csendőrök 
azonban rájöttek a turpisságra és a bot
tal vadászó atyafiakat feljelentették.

— A budai dalárda ünnepeó Ismeretes, 
hogy az Amsterdamban megtartott nem
zetközi dalos versenyen a Budai Dalárda 
első dijat és több kitüntetést nyert. Az 
értékes kitüntetéseket vasárnap ^délelőtt 
Wettstcin hágai követ ünnepélyes kere
tek közopette adta át a dalárda vezető
ségének. A fényes ünnepélyen Sipőcz 
Jenő polgármester, d.r. Ripka Ferenc 
udvari tanácsos és Zilahi-Kiss Jenő is 
résztvettek.

— A debreceni várost tisztviselők ott
hagyják állásukat. Debrecenből jelentik, 
hogy a város vezetőségéhez ötven tiszt
viselő memorandumot nyújtott he, a 
melyben bejelentették, hogy a. nehéz 
megélhetés miatt otthagyják állásukat.

— Házasság. Vasárnap tartotta eskü
vőjét Bolgár Mária Stern Miklóssal, a 
Hermes-bank főtisztviselőjével, 
frigyeit Hevesi Simon főrabbi 
közönség jelenlétében áldotta 
dohányuccal templomban.

— Életuntak. Vasárnap reggel 9 óra
kor Dobi György 63 óvás segédmunkás a 
Losonci ucca 17. számú bérház második 
emeletéről leugrott. Mire a mentők & 
helyszínre értek, a szerencsétlen ember 
sérüléseibe belehalt. Holttestét a bonc
fa ni intézetbe szállították. — Ocsepka. 
Ádúmnó 44 éves háztartásbeli nő a Török 
ucca 7. szám-alatti lakásán lugkőoldat- 
tal megmérgezte magát, A mentők élet
veszélyes állapotban & Rókus-kórházba 
szállították.

— Harangszentelés a Városmajorban. 
A Városmajor most épülő temploma 
ajándékozás utján három haranghoz 
jutott. Kettőt Lósy Viktor József vezér
igazgató, egyet pedig Őzike Imro árva
házi igazgató ajándékozott az épülő nj 
plébániatemplomnak. A harangokat va
sárnap délelőtt ezentelto be Mészáros 
János érseki helytartó a hívők ezreinek 
jelenlétében.

— A leküzdhetetlen drágaság a lábbe-
iinel is nyilvánul. Felényiro csökken ci- betört és a szekrényeket 
pöszamlája, ha Palina-kaucsuk talpvé- Előállították a főküpltányaugru, unoi 
dót használ. Minden cipésznél és bőrke- kiderült, hogy lopás miatt eljárás van 
reskedőnél kapható e szenzációs uj cikk, ellene folyamatban. Letartóztatták.

— Politikai gyűlések a vidéken. 
A vasárnapi napot a keresztény 
ellenzéki politikusok arra használ-* 
ták fel, hogy vidéki városokban 
ismertessék politikai álláspont
jukul. A keresztény ellenzéki blokk 
vezérei az úgynevezett fajvédők 
Gyöngyösön és Mátészalkán tartot
tak gyűléseket. A már szokásos kö
rülmények között Gömbös, Echardt, 
Zsitvay, (fiain stb. beszéltek a 
„fajvédelmi** politikáról, amelynek 
sarkalatos pontjait máv, annyira 
ismeri a közönség. Újpesten a kp- 
resztényszocialisták vezére Ualler 
István tartott beszédet ötszáz főnyi 
közönség előtt, mig a Magyarországi 
Munkáspárt képviselője Dénes Ist
ván Orosházán tartott beszámolót, 
ahová Nagy Ernő nemzetgyűlési 
képviselő is lekisórte.

— A vonat elé vetette magát. Vasárnap 
délután Trcibcr Gyula 21 évos közka
tona a kerepes! úti vasúti átjárónál a 
vonat elé vetelto magát. Életveszélyes 
sérüléseket szenvedett. A mentők az 1« 
számú helyőrségi kórházba szállították, 
A fiatal katona tettének okát nem tud
ják.

— Hősök emlékünnepe Orosházán. Va
sárnap délután négy órakor leplezték le 
az orosházai református templomban a 
világháborúban elesett hősök márvány
ból készült emléktábláját. Az ünnepély 
istentisztelettel kezdődött, mely után 
Csizmadia András nemzetgyűlési képvi
selő mondott ünnepi beszédet A műsor 
többi számait szavalatok és énekszámok 
tarkították.

— A Nyugdíjasok Országos Szövetségé- 
nek közgyűlése. A Nyugdíjasok Orszá
gos Szövetségo vasárnap délután tar* 
tóttá meg közgyűlését dr. Marschalko 
János elnöklésével, amelyen az alap
szabály módosítását, a tagdíj felemelését 
s a villamosdijak megtérítését sürget
ték. Kovácsi István évi jelentése után 
hosszabb vita iudult meg, hogy a tagok 
vétség pénzét miként fordítják a tagok 
segélyezésére. Hosszabb vita után úgy 
döntött^. hogy a szövetség tőkéjéből 
nyaraló)- és üdülőházat rendeznek be, a 
hol a szegény nyugdíjasok otthonra ta
lálnak.

— A Lafontaino társaság ülése. A La- 
fontaine társaság vasárnap tartotta ülé
sét az Akadémia termében. Ismertették 
a befolyt többszázezer koronás adomá
nyokat, majd bejolentette a főtitkár, 
hogy a dorpatí egyetemre meghívott 
Csekey István dr. megküldte egyetemi 
székfoglalója szövegét. x\ lengyel írók 
Petőfi-ünnepsége és Laier István dr. fel
olvasása szerepelt, még a napirenden, 
végül Kunos Ignác dr. japán meséket 
mutatott bo és Pctheö Attila egy Hóra- 
tius-ódát szavalt eL

— Ismét elfogtak egy kosztpénzcsalót. 
A napokban a főkapitányságra több 
feljelentés érkezett Farkas Jenő 32 éves 
magán hivatal nők ellen, aki nagyobb 
összegeket vett fel azzal, hogy magas 
kosztpénzzel elhelyezi azokat, dón pénz 
fölvétele után eltűnt A Szigethy-CBOport 
dotektivjoinek ina dólelőtt sikerült meg
találni a szélhámos fiatalembert, akit 
előállítottak a főkapitányságra. Megál
lapították, hogy a budapesti királyi 
büntotőtörvényszék lopás miatt körözte. 
Farkas Jenő bevallotta, hogy körülbelül 
20 millió koronát csalt ki felektől.

— Elgázolások. A Margithidon. Gross 
Imro napszámost elütötte egy autó. Aí 
autó az el gázolás után elrobogott. — Va
lón t Béla 8 éves tanulót a Baross téren 
elgázolta egy autó, 
járt gyermek súlyos 
szenvedett,

— Tettcnért betörő,
bort 54 éves napszámost tetten ....... ..
amikor az Andrássy-ut lüű. számú vil
lában Bolgár Ferenc főispán lakásálja

-.....„........t fel feszítette,
főkapitányságra, ahol

A szerencsét len ti I 
belső sérüléseket

Szoborocky Nor- 
érték,
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A kontremin győzelmet
aratott a pesti tőzsdén
A közgazdaság legnagyobb csodája a maoyar piacon. 
Megvalósították a kétféle értékű koronát — Mit vár

hatunk a legközelebbi tőzsdéktől
A világtörténelemben eddig pára Ha

bul álló gazdasági Jelenséggel állunk 
fezemben, ha a hudapoati értáktűzedén 
legutóbb lejátszódott eseményeket vesz 
•zíik kritikai bőnekfa airt. Egyetlen or
szág gazdasági életében aem fordult 
elő az., hogy mi/; a fizetési eszköz vá
sárlási ereje a mindennapi közezilkség- 
leti cikkeknél napról-napra csökkenő 
tendenciái mutat, az értéktőzsdén 
ugyanezen idő alatt a részvények ár
folyama olctéibbodik k az árlemorzsoló
dás négy hét alatt felére, csökkenti azo
kat a kurzusokat, amelyek a pénz ma
gasabb vásárlási erejénél forgalomban 
voltak.

A magyar körömiünk slaliilitáea mel
lett tehát belső vásárlási ereje majdnem 
a felérő csökkent, ügyiünkkor az érték
piacon a részvények árfolyama a felérő 
redukálódott.

Minden megdrágult h drágul to
vábbra la ebben az országban; a 
leglontonabb elsőrendű szükségleti 
cikkek, a vasút, a posta, a lakbér, a 
villamos, a cipész, a szabó, végig az 
egész vonalon a borbélyig, — ellen
ben a tőzsdén minden olcsóbbodott 
s továbbra la lefelé haladó tenden

ciát mutat.

Fejotelejére állították a józan észt, 
halomra döntöllek minden gazdasági 
elméletet s megvalósítottak ima a tech
nika. legnagyobb csodáját, a fából vas
karikát.

Ha bármely okból, esetleg a magyar 
korona felfelé tendálásn következtében 
ii tőzsdén nagy áresések következnének 
be, de nz igy kifejezésre jutó pénzkur
zusok mellett ugyanannyit, vngjr csak 
lényegtelenül kevesebb árut vásárolhat- 
ránk, akkor a veszteség igon Csekély 
jelentőséggel bírna. A jelenlegi helyzet
ben azonban éppen az ellenkező hely
zettel állunk szemközt. A tőzsdén az ár
folyamok négy hót alatt a felérő csök
kentek. n külső piacon ezalatt az áru
cikkek a kétszeresére emelkedtek, úgy
hogy a tényleges veszteség a befektetési 
tökének ma már négfilterekére emelke
dett.

Egy egyszerit példa mindjárt bevilá
gít ebbe nz ominózus ügyije, melynek 
mestorkéltségo nyilván való.

Négy héttel ezelőtt az Általános 
Kőszén tőzsdei árfolyama 3.508.0M 
korona volt, ugjanakkor ogy kilo- 
gram borjúim. ára 9-ltl.lMK) korona 
között mozgott. Ma a Kőszénért 
2.1I0JM koronát kapunk, viszont 
egy kllogram borjúhús ára IS -19 
ezer korona között hullámzik. A 
Kőszén részvényeit ez Idő alatt pe
dig nem hígították fel, viszont a szén 

ára horribilisán emelkedett.

Bizonyos, hogy külpolitika! okok alá
támasztanak bizonyos InnHmságl ton- 
denelát. elvitathatatlan, hogy a pénz
szűke n súlyosán megnövekedőt! péns- 
igénylófeoket a mai jegykibocsátAa mel
lett nem elégítheti ki, de ezek az. okok 
ily súlyos úrlcronibolái-oknt egyedül 
nem okozhattak. Olyan körülmények 
játszottak közre n bndápenU lőzsdonagy 
iMörésébon, mdynk a rosszakaratút, a 
mindenáron való károkozás elítélendő 
kritériumait hordják magukon s amely
nek

tói áldd (obsddása az ország gazda
sági katasztrófáját vonhatja maga 

után.
Nyíltan é* minden kcrtelés nélkül 

kimondhatjuk, hogy n tőzsdei krach 
legfőbb előidézője a jól s Terveiéit kon- 
tremin, moly példátlanul hatalmas győ- 
redelinet aratott, a magára hagyatott és 
gysnge rllenáltAm pesti tőidén a amcly-

lFEHÉR M. MIKSABajiiáll-liiállltásl űítső^W

I nek nyíltan bevallott szándéka ezt a 
I destruktív munkát tovább folytatni.

A kontremin győzött az egész, vona
lon. Olyan herosztráteszi munkát vro- 

' dukált, mely vétekszik az athéni Akro- 
i polisz felgyujtásávr.l. A kontremin nem 
j átallotta, hogy szövetségre lépjen nz or- 
i szag legnagyobb ellenségeivel, a bécsi és 

berlini síbcrbuddal, mely a „szent pro
fit" érdekében hajlandó föláldozni min
dent a amely sem nemzetet, sem hazát 
nem ismer.

i Ebből n szempontból tekintve a dulgo- 
I kát, a kontremin müve nem egyéb, 
I mint hazaárulás, súlyosbítva azzal, hogy 
I az ország legádázabb olloiiségoivol azö- 
■ vetkeztek közgazdasági fejlődésünk meg
fojtására.

A tőzsdo szomorú helyzetének meg
változását ozekután természetesen rörí- 
desen nem várhatjuk. Nem várhatjuk 
már azért sem, mert a pénzintézetek 
jóakarata a kontremin erejével szemben 
gyöngének bizonyult, hiszen a hétfői nap 
br.nkintervenciója csak egyetlenegy na
pig tudott gátat vetni a kontremin pusz
tító hadjáratának. Már a következő 
tőzsdenapon, szerdán ismét a fedezetlen 
eladók hada vált úrrá a piacon. Azok a 
hatalmas tőkék, melyek a legutóbbi tő
keemelések alkalmából a pénzintézetek 
trezorjaiba, vándoroltak, nagyrészt fel
emésztődtek a saját, vagy patronizAit 
vállalatok részvényeinek felvásárlása 
folytán.

A természet törvényeit, megváltoztatni 
azonban mégis csak ideig-óráig lehet. A 
legnagyobb energiák, a leghatalmasabb 
tőkék sem tudják sokáig folytatni azt. a 
küzdelmet, moly ellentétben áll azokkal 
u szabályokkal, melyeket emberi erő 
feltartóztatni, megváltoztatni nem tud.

A korona belső vásárlási erejének 
csökkenésével feltétlenül s rövidesen 
be kell állania annak az Időpontnak, 
amikor a tőzsdei értékek Is villám- 
gyorsan behozzák eddigi vesztesé
geiket s arra az úrszlntrc helyez
kednek, melyeket a valóságban meg

érdemelnek.
Hogy ez az időpont mikor következik be, 

nz tisztán és egyedül attól függ, meddig 
lehet fedezetlen eladásokkal a kontra- 
m lnnék operálnia, s meddig segítik elő 
szövetséges társaik az idegenek tulajdo
nát képező papirosokkal, a kontremin 
haznáruló tevékenységét.

MÁRKA
még pedig értékes márka ma 

az egész világon a
valódiDIANA 

sósborszesz 
melyet nemcsak idehaza, liánom a leg
távolabbi tengerentuli országokban is ott 
találunk mindenütt, ahol fájdalmat kell 
csillapítani. — Itatása csodálatos 
Valóságos első segély a házban! 

Mindenütt Kapható
I I kis üveg ára o K — .90
I | nagy üveg ára   OK 2 30 

(megfelel kh. 4 kis üveg tartalmának)
. I nagy üveg ára .................O K 4.60

(meglétet kb 8 kis üveg tartalmának)

Jelenlegi szorzószám: 3700

Hajdn Zoltán — a londoni főtanács
ban. Az Anglo-Ausztrian Bank Limi
ted központi igazgatósága elhatározta, 
hogy a bank központi főtanácsában he
lyet ad nz utódállamokban működő in
tézetei legfőbb funkcionáriusainak. A 
magyar intézet részéről — értesülésünk 
szerint — Hajdú Zoltán ügyvezető
igazgatót, bankéletünk e nagyérdemű 
kiválóságát választják bo az Anglo- 
Ausztrian Limited londoni főtanácsába.

Egy szégyenteljes f ők^enteíés. 
■ A tőzsde legsötétebb nnnalesoiben 
sem fordult elő olyan tranzakció, 

' melynél az elővételi jog a részvény 
árfolyamának alig három százaléka. 

lA szindikátusi profitéhség ezt is 
; niegterrmteffe A Horvút-S z:lu von 
I Jelzálogbank elővételi joga 40.000 
| koronás 'árfolyam mellett 1300 ko- 
I rónáig emelkedett. A vállalat a ma
gyar részvényesek elővételi jog 
gyakorlatát a Pesti Magyar Keres
kedelmi Bankkal intéztei;, mely va
lamikor a vállalat alapítója is volt 
s a befizetendő dinárokat oly magas 
áron szabta meg, hogy alig van 
részvénytulajdonos, aki az elővételi 
jogot gyakorolni. Nincs kizárva, 
hogy a joggyakorlat megnehezítése 
s a£ elővételi jog mesterséges leszo
rítása tervszerűen történik, hogy az 
aj részvényeket a benfentesek vá
sárolhassák össze, hogy azután fel
hajivá újból a részvény kurzusát, 
esetleg 100.000 korináig ismét nya
kába sózhassa a gyanútlan közön
ségnek.

Aliét legrosszabb vieee
- Mit szól hozzá, a bessz 

talpraállította a legtöbb bör- 
ziánert...

- ? ? ?
- A krach következtében 

sürgősen eladták autóikat és 
most ismét gyalog járnak.

A Pátria-részvények kottirozrtsa. A 
Pátria Biztositó részvényeit, amelyek a 
magánforgalomban már néhány hot© 
nyolcvanezer koronáig terjedő kurzuson 
szerepelnek, legközelebb beveztik a hi
vatalos forgalomba is. A Földhitelbank 
érdekkörébe tartozó részvények tőzsdei 
intézését Halász Lajos bankháza végzi.

Ma vezetik he a Just Tzzó részvényeit 
n tőzsdén. Illetékes helyről közük ve
lünk. hogy a Just Izzó részvényeit hét
főn vezetik be a tőzsdo hivatalos forgal
mába. A Jnslli Izzó a nem jegyzett piac 
egyik legrégibb s legkedveltebb papi
rosa volt s valószínű, hogy a hivatalos 
forgalomban is megállja helyét.

A Baróti részvények karrlérje. A tőzs
do c siralmas napjaiban, mikor a leg
több nehéz papiros 20—50 százalékos 
árfolyamveszteséget szenvedett, feltűnő 
volt n Bárót! szeszrészvények szilárd 
fekvése. Árfolyama a legrosszabb na
pokon tartott volt do több esetben még 
javított is kurzusán. A Baróti részvény
többsége tudvalevőleg a Kérő érdekelt
ségébe került, mely nyilvánvalóan job
ban mr.nazeálja, mint előbbi patronizá- 
lója.

x A Magyar Általános Hitelbank igaz 
gatósága elhatározta, hogy n részvénye
sek f. é. november 8-ára egybehívandó 
közgyűlésén nz alaptőkének 1,231.660 
réezvéuyro oszló 488,666.400 koronáról 
(mely nem kerek összeg tudvalevőleg 
az Iparbank legutóbb történt beolvasz
tásával kapcsolatos tőkeemelésből kelet
kezett) 550 millió koronára leendő föl
emelését fogja javasolni. A kibocsátásra 
kerülő 153.334. egyenként 400 korona 
névértékű, az 1923. évre már osztalék
jogosult új részvényből 28.334 részvény, 
mely az eddigi alaptőkének 2’»%-át sem 
éri el. n f. é. junius 16-iki rendkívüli 
közgyűlésen nyert nlapszabályszerü fel
hatalmazás értelmében az alaptőke ki

| kerekítésére fog szolgálni. Ezeket n 
| részvényeket — közbenső szindikátus 
mellőzésével — az intézettel túlnyomó
részt régtől fogva szoros üzleti kapcso
latban álló lcgolsőrangu nyngntearópni 
cégek közvetlenül vszik át napi árfolys-

1 mon tartós befektetésre. A fanmaradó 
125.000 részvény a részvényeseknek fog 
elővételi joguk alapján 10:1 arányban, 
a közgyűlés' által megállapítandó árfo
lyamon felajánltatnl. Minthogy úgy p 
szabadkézből elhelyezendő összes 28.S3I 

I részvény ellenértékét, valamint a kül
földi részvényesek által az elővételi jog 

I alapján átveendő új részvények kibo- 
| esrttúsl rtr.it is a külföld fogja befizetni. 

I

az nlaptőkeemelósl műveletiek » r 
említett módon való lobon rontása 
csak a hazai piac nagyobb Jnegterl/'’ 
sót teszi elkerülhetővé, hanem az o/ 
közgazdasága a külföldről befolvé t<> ' ’ 
révén még számottevő anyagi észkn/t? 
Iiöz is jut. Pénzügyi körökben upv h£ 
ük. hogy e műveletből _ ameníibl; 
időközben a tőzsdei helyzetben lénvö- 
változás nem áll be a bankhoz i —’ 
belül 45 milliárd korona fog bPfPb 
jóllehet az intézet részvénytől.de S 
mintegy 12 százalékkal emelkedik.

x A .Magyar Ruggyantaárugyár 
igazgatósága u f. é. november s'-a er? 
behívandó rendkívüli közgyűlésnek K- 
vasolni fogja, hogy a társaság kT 
tőkéje 150.000 drb 2000 korona iióvór^ú 
nj részvény kibocsátása és a 
vényeknek 200 koronáról 2030 korona 
névértékro való felbélypgz-so élbI 
300,000.000 koronára emeltessék. Az iá 
részvények, melyek az 1923. ü-. ’Aév nv». 
reségében részesedünk, 2:1 arányban ué. 
jes egészükben a régi részvényeseinek 
ajúultatnak fel. A kibocsátúfi’árfolya. 
mól a közgyűlés fogja inogállapiir:,]i

A Magyar-Német Mozősrazdns ;-; a 
Földhitelintézet érdekkörében. A Ma- 
gyar-Német Mezőgazdasági Tll.. amely 
eddig a Süddeutsehe Disconto-Gosolí. 
scliaft éc a Baycrísche Hypothekon. 
bankkal tartott foun érdokküzöss:get, 
most a Földhitelintézettel került ö>sze'- 
köttetésbe oly módon, hogy a Földhitel
intézet a Magyar-Német Mezőgazdasági 
Részvénytársaságnál érdekeltséget vál
lalt. Ennek következményeképpen lloyos 
Fülöp grófot és Koós Zoltán dr.-t be
választják az igazgatóságba. Értesüld 
síink szerint a Magyar-Német Mező
gazdasági Rt. részvényeit rövidesen hi
vatalosan is bevezotik a tőzsdére, ahol 
o papírok teejmikai részének intézéséi 
Halász Lajos bankháza fogja végezni.

x A Baróti Szosztluomltó, Likőr, éj 
Rumgyár Rt. rendes közgyűlésén *1 
korona (10%) osztalék fizetését hatá
rozta el. Az igazgatóság lemondási 
folytán az uj igazgatóságba beválasz
tattak: Beliczey Géza. Elek Ernő, gróf 
Hoyos Miksa, dr. Koós Zoltán, Mayer 
János, dr. Mutschenbacher Emil, Purgly 
Emil, gróf Zichy János. A vállalat 
mezőgazdasági szeszipari érdekeltségé
nek jelentékeny kifejlesztése céljából 
nlaptőkefölemclést határozott el. Min
den két régi részvény alapján egy ul 
részvény vehető át e hónap 31-ig 40(| 
K lefizetése etilénében a „Kéve" Mezői 
gazdasági Iparfejlesztési és Hitelíntézal 
Rt. ideiglenes helyiségében’, V., Nádor
utca 20 (délután 4—7 óráig).

HajdüSKa, Dénss ss Város
bank- éstözsdeblzományosok 

Hunyadi-tér 1. sz. Telefon: 81-40 

Értékpapírok vétele és eladása!

Kositgsénxüzletek 
előnyös lebonyolítása

-----.-

í

^yapjufoné:

550
kereskedőknek, kötodéknok en gr°f

Erma, József körút 17.
Telelőn: József
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aki 
clöl

Amerika azonban 
hazatérésre, 

ragyogó 
Met-

visz- Hét-

Mister Smoking 
szikratáoiratn

, s-Mnl.ivirúáU.w.ís llanonl
/„í Lclö’Ar.- HOlKlte « «/-
1,1 /cW a követ.’.::-

olvasta ki:
E'pi hete kötött ki hajóin ()s- 

iZjc himohos per! jő::. Kóprúzulw 

7'707^

‘díir.i n b<tbcrfál:.i;<il betegeit kor- j 
-óra hnt ci.llisíerre /:, mu felem. , 
i’./Pdi Horni. Sóst irkczett meg. 
t almi fibnfulvéielcn\
S Mindjárt sebtében elmesélte,' 
Sj. nár. csalj1 rövid idői tölt a 
niMPP-ii tiiigcrixirlon, mert 31-én 
jiiiilápc.dev '.-.Il lennie, ahol fellep a 
festi Kabaréban, .
_ 0.delidéből Párizsba utaztam.
~ Ut a niürcon'nia bosszankodva veszi 

í- ír, hofi.'l (’fi.’i idegen állomás belckap- 
.jlt’Ut'ái:v-'. Szentpétervár és Netr- 
j-.,Ix-v. Ideinek. A szentpétervári 
i:i!.rat'irirá a közoktatásügyi népbiztos 
^••jbicisából erélyesen követelte vissza 
faierilÁtól Saljapint, aki az orosz- 
frnáffi vörös uralom elöl Amerikában 
[eresed menekvést. 
km hajlandó a művészt 
jinii, on»i«7 is kevésbbé, mert 
[telfsel leszerzödtette a new-yorki 
Ibpolitaii operaházhoz.
Itt a budapesti marconisla újra 

üakapto a régi vonalat, amelyen a 
jói Napló olvasóinak üzenlek.

- Szóval innen Párizsba utaztam, j 
hhol egy Budapestről külföldre ke- i 
riilt művésznővel hozott össze a 
jsors, Koón Idá val, aki szintén egy ( 
flmgyár. megbízásából tartózkodik a 
iraticio fővárosban.
■ - Berlinben bőségesen akadtam 
pjsze magyarokkal, ott van Bőlváry 
Mza, Matyusóvszky Ilona, Huszár. 
Károly, Costa Viktor, Kürthy Erzsi, 
Kürthy Gizi, Marton Erzsi, Hoilágy 
'Kamilla, Putty Lia, Lucy Doraine, 
Fenyő Emil, Antalfy Sándor, akik
kel délután összeültünk a Kaiser- 
jiofban és elbeszélgettünk a régi jő 
toWJVar napokról. Miután, három 
Mliárdot kifizettem a feketémért, 
lelullem a vonatr.a és elrobogtam 
veésbe.
r *" Bégben az első, aki vei falálkoz-6 eiso, ahívci tataihoz-1
\am, Hobóz Imre volt, a Vígszínház Mr.Smoking 
loazgatoja. aki nagy hirtelen elme- Európába

........... ............................................. érkezett
......  nwivicre unn- 

hogy operettet jött vásárolni 
íí ? ?s is eQUet Lehárlól, 
d>.,f VHy:,a főszerepét természetesenu. ivrmeszeiesen
oíiier Íren fogja játszani, aki ma, héten m 
“ “MMí szmniivészet egyik lég- szinhtízi. 

csillaga. Péchy Erzsivel - ~
l találkoztam, aki megígérte, hogy 
lu ui feltMenül haza jön. Délután 
yii^t voltunk valamenyien ma
gyarok: kertész Mihály, Bánky 
ta/í'1 %í.esí Fár/conjysizörenhn G,rula.
Ül Eü'át-"ilkiili íúvlratoí Milánó- 
'án,tc, m°r> nem
h'k/,,1., .7 7 e mcl,)ick az m>c- 
Ioné " s 'bafj 10(1,1 ,m<igiiézzcm Zer- 

Aranymadár, 
v'őílö iá11’ J(- c- Ínnst sietefc hoza 
d'jol- ' ' Jui0 héten otthon va-

íl:

dl Pf

1 Daroas Lili
| oacsorál 
l adott a 
fiataloknak

Még az Égi < 
szerelem" előadó 
történt. Darvas t........
igy szól! Dávid Mi
hályhoz. a Magyar 
Színház fiatal tagjá
hoz:

'ah én neked azért édes 
.... .. ‘...j.. este

r< örmendy segítségével 
kint a vizbölt (Dávid 

egy rendőrt játszott az 
földi szerelem"-ben.) Mit 

legjobban?

— Mit ac„..... w.......................
Miska in, hogy minden áldott 
a le meg 
vagyok 
ugyanis 
..Égi és 
szeretsz .......

— A krémest — mondotta Dávid
— abból megennék egyszerre négy- l 
ven darabot is.

Azóta ellett jó pár hónap, sőt la- ! 
fán egy esztendő is, Dávid már cl ; 
is feledte az egészet, mikor a na
pokban meghívót kap Darvas Lili
hez. „Krémesre, negyvenre jöjj el**
— szólt a kis levél és Dávid este be
állított Darvasékkoz a Thököly- 
utra. fiát bizony meglepődött egy 
kevéssé, mert már, olt találta a Ma
gyar Színháznak mcijrí>--'m mind
egyik f iatal tagját. Da.i vas Lili 
vacsorát adott, a fiataloknak, s - a. 
vidám társaság a késő éjszakai 
órákig együtt maradt. 
mészctese.n 
fel.

LÁBASS JUCI
nem lehetetlen, hogy vissza- 
szerzződik az L’niobez. hogy el- 
játszu a „Mézeskalács" cimü 
Emöd-Szirmay operi U után kö
vetkező Marton-Drégcly operett 
egyik főszerepét.

KCRTHY JÓZSEF
felépült betegségéből As o héten 
már játszik is a Nemzeti Színház
ban.

MADÁCH-ÜNNEPBLY
volt Szarvason október hó 
27-én, f-zom haton s ezen a-, es
télyen báró Pi véuyi Zsigmond 
méltatta Madách Imrét.

NAGY ENDRE
állapotáról, amely nz elmúlt hé
ten rendkívül súlyosra fordult, 
most jói jelentenek az orvosok.

WLASSITS GYULA báróról 
elterjedt az a hir, hogy megvá
lik főigazgatói ájlásától. A hí
resztelést báró Wlassils cáfolja.

A HAZAJÁRÓ LÉLEK 
miskolci bemutatóján S'. 'csi Bözsi 
játssza a női főszerepet.

Grácia spanyol követ is. Ekkor mondta SALAMON 
Tapolczay direktor:

a jó színház. Három ’ 
kezdődik és most, hogy már a 
fele

kés ő
.. .. . ... . Hüsitöül ter- 
krém esrét est szolgál lak

Ilyen is von már: Négy > 
grácia. A minap ugyanis : 
Izabella fenséges asszony', 
meglátogatta a Fóvárosi1 
Operettszinházat és meg
nézte ,,A három grácia' -t, I 

Az udvarhölgyein hívül vele volt Pora 1

R négy 
grácia

járunk négyre szaporod-
— Lássátok ez 

gráciával 
százötven 
tunlt.

Bőtli Klári jobban van. 
Hatalmas gépeket cinci
tek a minap a Kálmán 
ucca 11-cs számú házba. 
Az idegenek joggal azt 
hihették, ■ hogy háború

Bóth Klári 
jobban oan

Koszul a Kálmán uccában és a tankokat 
meg ag ágyukat szállítják, pedig hát sem
mi egyéb nem történt, csak dezinficiál- 
tak Berger igazgató úr lakásában mert 
leány a Bóth Klári kigyógyult a sarlach- 
bol. és a Nagy bariton főszerepét már 
mssza is kapta.

:
• .,A vörös malom** csütörtök délután 

is színre kerül a Magyar Színházban 
rendes helyárakkal. Moluúr Ferenc pá
ratlan sikerű színjátékéban ezúttal L; 
mint mindig Darvas Lili, Pécsi Blanka, 
Horváth Elvira, Somlay, Géllért, Tar- 
nay játsszák a vezető főszerepeket. A 
Király-színházban ugyanakkor „A ba- 
jadér“, Kálmán Imro világsikert ara
tott operettje van műsoron Rátkalval, 
Latabárral, Súrossyval, Karácsonyi Ili
vel és Síró Annával. A Belvárosi Szín
házban Mindszent ünnep délutánján 
Szenes Béla „A buta ember** cimü vig- 
játékának lesz 125-ik előadása. Az 
Andrássy-uti Színházban „A faltörő 
kos“, „Az örökség**, „A Kúldy-pipa”, 
továbbá a nagy sikert aratott miisor 
minden tréfája és magánszá:na kerül 
ismétlésre. A B.aha Lvjza-sz’nhúzbun a 
jelzett időben a páratlanul népszerű 
„Fi-ll“ előadását ismétlik meg. A Ki
rály-, Belvárosi, Andrássy-uti és Blaha 
Lujza-szinház ünnep délutáni előadásai 
mérsékelt helyáruak.

* A Rcnalssance Színház Jövő hAténok 
eseménye! a „Lila ákác" keddi pre
mierje. Szép Ernő nj vigjátéka domi
nálja természetesen a fíenaissanco Szín
ház jövő heti műsorát, melyen u tála 
akác ötször szerepel. Hétfőn és szomba
ton a 25-ik előadásga felé telt házakkal 
közeledő Csodaszarvas kerül színre. Csü
törtökön, Mindszentek napján és vasár-

r, ,z,< <z, v/ctis első kel 
ru előadása.

Változatos operaműsor 
jövő héten a Városi Színház 
Hétfőn a Tükör kerül szírre, 

•" vnndógfelléptével és a Buja. 
jvai egy estén. Szerdán a l'austot adják 

Amikor bizonyossá'-.tquila Adler Adelbm felléptével, c-ii- 
vált, hegy Darvas ^örVókön délután a Környcu
Lili Amerikába megy Béla vendégfelléptóvel. pénteken J 
(azóta már fordul! n dönti, va-árnap délután dcneri'r, kö- 
kockaj. az Unió iroda-\ yplke7.iS hétfőn piaiig Miunon van i i.i- 
jában megindultak a soron. Aquila Adler Adrlirával a cim- 

naqy tanácskozások, kinek adják oda -^nmnhen. 
„A vörös malom** elárvult női fő- 1 • V „Három
szerepét. Előbb Titkos Ilonára,'színre e 
majd Péchy Blankára esett a szin-irettszinházban. 
ház választása, de abban vala:neny-\mof: n löO-ik előadói juhi 

1 nyicu megegyezlek, hogy másod7/c|törtö’: délután a színház ni 
szereposztásban a főszerepei a szín-; kprét, a Murinia, a hó^o

KábelsüfgÖnyt k ii l - 
dőlt ma Mister Szmo
king, amelyben meg
táviratozta, hogy Eu
rópába érkezett Ame
rikai útjáról. A. jövő 
, legfrissebb külföldi.

t*n i T.'i'í' .7 m >1.1 ...... *
már a

,..........iT^^VnS>i},p^r^ nmániol majd
be a Hétfői Napló hasábjain.

A primadonna el
vált férjétől. Ezt ma 
már mindenki tudja, 
hiszen itj házassági 
hírét még a lapok -s- 

, „ közölték a tisztelt
című olvasóközönséggel. A prima
donna most esténként, ha nincs je
lenése és a színpadon a lágy bécsi 
keringő mellett mások, táncolnak, 
bent iil öltözőjében, férjével, már 
tudniillik régi férjével, akitől elvált 
és szép csetulesen beszélgetnek a bé
csi keringő besurranó szavai mel
lett. ' Azután kilencet üt az óra és 
megérkezik' a férj, már tudniillik az 
uj férj és akkor együtt szépen csen
desen eldiskurál gátnál:, egészen ad- 
dia. amíg az ügyelő csöngehiűje a 
^zinvadra nem szólítja a művésznőt. ' navöflntán lesz A iróni;,öl: 
e.f™ egyedül mornd, egyik mérsékelt licl 
joobtéa fordul, a másik balra, aztán 
újból bejön a primadonna, a hat 
szem sugara, összeölelkezik és a 
színpadon édesen röpködik a valcer 
sok-sok taktusa.
Moroúlli Eb 
óira kárpát 
lást Fan (

ma'omci V'

R tercetf

grácia" 117—1.zor 
lu'ícn n l'órár--' i Opc- 

Csütörtökön ünnepük 
iloumúf. Csü- 
terűk na'.”- al- 

________ _ ________ t " t ad fák.
ház fiatal tagjának. TÍorváthy El- * A Vígszínház, e heti műsorát f-1- 
v/rdnafc adják majd oda, aki „A vö- váltva tölti bo Az orvos dilemmája •'« 
rös malom**-ban most, egy kis szere- az /twtor. Cstttörtökön délután az Ur vet játszik, Most azután, hogy Dar.- süllejét adják.

hág.fiatal tagjának, Horvátiig El-

vas még sem megy Amerikába, a
1 kis Horvátiig Elvirával tapintato

san tudatták, szó sem lehet a sze
rep eljátszásáról, de a. hosszú és ne
héz szerep betanulásáért kárpótolni 

és földi togják egy esetleges uj darabban. 
Ik.úúsán \ Horvátiig Elvira egy kevéssé ol
yas Lili. , pityeredet!, de azután a ragyogó 

jövő reményében, megnyugodott a 
változhallanban.

1

harmadikúu
BÉLA

k n búr éj u novem be r 
nyílik meg.

BEREGI OSZKÁRT 
meghívta a béosi 
a Rómeó és Juliu 
eljátszására.

BÉKEFFY LÁSZLÓ
leszerződött az ApAlú Színpadhoz.

BEÖTHY LÁSZLÓ
Becsbe utazott.

Burgthcaler
Horn rójanak

fogadja a 
közön*' .<?. 
Bajor Gizi 

zzók opera- 

Sharp fanatikusa 
oagyok...

SitnondoHa Qóth Sándor
Most érzem főként, most Az or

vos dilemá.ia bemutatójának kel
lős köze],én. a premier ötödik, 

félórájában, hogy mekkora ra
jongó.!.-' vagyok eu ennek az an
gol in’ gysá gnak, Bernhard Shaxv- 
nak. Gyerekkorom óta olvasom 
müveit, gyerekkorom óta isme
rem őt, a lelkét, a hangját, a 
le nem irt, csak szivébe rejtett 
ezer gondolatát, amelyet nem 
vetett papírra, do azért minden 
sorúba beleöntötte. Fanatikusa 
vagyok a britt ivónak, az ember
nek, csak a politikáját nem val
lom magaménak, azt nem tu
dom magamhoz ölelni. Shaw da
rabban most játszom másodszor. 
Először is Az orvos dilemájában 
játszottam, csakhogy akkor még 
a Magyar Színházban. Azóta 
jsok-sok esztendő telt el, én akkor; 
is ma is nagy szeretettel és lel
kesedéssel tolmácsolom Shaw 
szavait a közönséggel.

I

I

,,.x vurus lumu.ri .itui.
kedden 25-öd. zör kerül szinro a Magyai 
Színházban Molnár Ferenc költői szín- 
játéka, „A vörös malom**. A darab pá
ratlan sikerét legjobban az bizonyltja 
hogy a 25-ik előadáshoz 22 nap alatt ér
kezett el és nem volt még egyetlenegy 
előadása sem, amelyre legalább 10 nap
pal előre cl nem voltak adva az összes 
jegyek. A darab természetesen miuden 
este, továbbá jövő vasárnap délután, va
lamint csütörtökön, november 1-én dél
után is műsoron van 3 órakor rendes 
esti helyárakkal.

• „A jégcsap** 25-lk előadása. Zilahy 
Lajos pompás bohózatát, „A jég?sap*'-ot 
jövő kedden 25-ödször játsszák a Belvá
rosi Színházban Z. Molnárral, ICabossal, 
Bársonnyal, Hegedűssel, Szogb'-ővel, B. 
Daibukát Ilonával és Csathó Gittával a 
főszerepekben. A nagysikerű darabot 
azonkívül még pénteken és vasárnap 
este megismétlik. Hétfőn, ezerdán és 
jövő vasárnap délután rei d. i esti hely
árakkal az állandóan táblás Tí'izakat 
vonzó Wodekirtd-trr.gédiát, a „Tavasz 
ébrodé8ó“-t játsszák: Csütörtökön Móric 
Zsigmond kitűnő parnsztvigjátékát, a 
„Sári biró“-t a ríják hosszabb szünet 
után Rákosi Szüli ven-legfel lép lé ve), a 
címszerepet első ízben J.H • z-i Szegh^ő. 
Szombaton Fodor László elmés víg
játékát, a „Kavarra! Marglt"-ot adják. 
Csütörtökön, november 1-én délután a 
másik kitűnő Szenes-vígjáték, ,,A buta 
ember** van műsoron, ezúttal 125-üdször, 
3 órakor mérsékelt helyűr.-.kkal.

• OiphCus a pokolban előadásai táblás 
házakat vonzanak a. Városi Színházban. 
A felújítás kitűnő szcrepo?.ztúsávr.l ked
den, csütörtökön, szombaton és jövő va
sárnap ismétlik a klasszikus operettet.

• A „Fallörő kos", „Az örökség*1. 
„Káldy-plpa**, a hungnlutos Csokonai 
dalciklus, a mulatságos tréfák eg-^sz 
sora, a kitűnő magá:iszúmok, mely -k 
együttvéve nz A.ndrássy-nti Színháznak 
oly nagy sikert szerezlek, hogy a mii
sor egymásután 50 előadáson át tábláa 
házak előtt került szinro. Ugyanezt a 
műsort játsszák a jövő bét minden es
téjén, valamint vasárnap délután és 
csütörtökön, november 1-én Ls 3'/« óra
kor mérsékeli lo lyórnkkal.

• A Blaha Lujza-szdnháznak fennállása 
óta nem volt olyan sikere egyetlenegy 
darabbal sem, mint „A ró:: ab-innynl'*, 
melynek itteni sikere a darab pyi-tei si
kerét is túlszárnyalja. A darab, amely 
•zene nélkül Is a legfrappánsabb helyze
tekkel teli bohózat, viharos kacagást 
kelt a nézőtéren, mélynél: mindon egyes 
bolyét napokkal előre elkapkodja a kö
zönség. Egész este ováclószorű too--.nl 
kiséri Somogyi Nusi. Vaály Ilona, Rozs- 
ryni Ilona, a vendég Boross Abonyi, 
Tamás, Dénes. Tihanyi minden 6n?k- és 
(áncszám.át. Az újdonság természetesen 
a jövő hót minden estéjén műsoron van. 
Vasárnap délután Raj-ia Czobor népszerű 
operettje, n „Sz/pauszony koc.-isn**, csü
törtökön november l-i'n n*- 'ig a nagy
szerű ..l’i-fr* kerül színre 3 órakor mér
sékelt helyárakkal.

• Honthy Hanna. Kökény Ilona. RüU 
kel, Lninhár. Sór.-ssy, Lcl’.-oi Margit, 
dáray. D*Ar;ígó ■ - I-/ !;ó • j i.ő héten 
is minden este fi llépm-k Faragó—Ná
dor nagysikerű rialjálékában, nz . Elsslor 
Fanny“-han. mélynél; mind -n eladása 
nn.gy sikert hoz a K’.rály-jzi;J-.iz ki
váló együtt-'; ének. \:/;in.ap délután 
..János vitéz**, csiitör lökön, november 
1-én délután „A hajadéi-** kerül b7.inro 
3 órakor xnéiwékclt hdyórakkoJ.
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magyar válogatott csapat
2 : 7 gólapányban győzött 

a svéde fölött
Al svédeit sűlja az első nercben esett — 
FI magyap sjóCokat Eissenüoffep iStte

Magyarország válogatott csapata ma 
délután találkozott hetedszer * svéd 
Válogatottakkal. A gyengdíizü október 
mintegy 35.000 főnyi kí>: önséget csalt 
ki n fcrencvúroBi pólyára; autók sor- 
laki <•« fogatok Jio rz.u láncolnia vetle 
körül n pályát, ember-ember hálán to
longott. hogy >< tawi-AZi Wesí-llum mér
kőzés óta legérdekfej’zitőhbiiek ígérkező 
kiizdeloniih'k tanúja lehessen. A svéd 
himnusz akkordjai melleit lép n vendég 
<>npnt a közönség elé h abban a pilla
natban. nmint. a zene áthullámzik a 
pályán, 11 Mlrgndresws fin kemény 
..vigyázz" álliiwl.'a vágja magát. Pár 
perccel később ifíorthy ^Miklós •’/ror- 
mdniró ./ó főherceg I; iséretrhcn 
tnegjelcnilr a: FTC klubházrínak ter- 
rosszán. A zene ismét felhangzik és 
35.00(1 ember levett knlnppal, egy érzés
ben és gondolatban forr össze a magyar i 
’iiiiintHsznl. Ezután a magyar tizenegy | 
lép a porondra, Schmicger bíró sipjele | 
felhangzik: a játék megkezdődik.

A küzdelmet megnyertük. Orkánszerii 
taps nem hangzott fel, n lelkesedés 
extázisn sem fo;tn át a sziveket, vala
hogyan azt. éreztük, hogy ettől a mér
kőzéstől szebbel, többet vártunk. Bíz
tunk n jó összcallitásii magyar csapni 
sikerében, a hazai föld supalta erőben, 

ugyanekkor i:om beerliltiik le n své
dek nngysziTÜ technikáját és lelkesedé- 
-ét, elszánt küzdelemre számítottunk, 
izgalmas támadásokrn, fanatikus véde
lemre. X nmes lefolyása azonban keve
sebbet adott 
gtizntlnn, 
út. élet, 
küzdőin 
fel egy 
közönség 
i mérésé v 
líin-külön 
pltány. 
lenben 
footbnlt Játszott 
halfsorból 
»,árn.v pedig néha » 
•Inkadvn olvadt bel. 
tóba. Braun és ’f- 
K értés.: II és Orth n 
mog.'tldsáv'il dolgozott, 
pontján ;.í's ó Patakit Eissenhoffcrf 
n habzóké Snt'jf foglalkoztatta. 
nldnli fmlezet pontién Blum 
nkl ezen n mör’íőzé'-nn ismét 
formáját játszi,!fn ki s n közönség pár 
tatlnn rlisiic'i é* ével találkozott. Mánál 
é< Itvnfihr II a n hátvédek szerepét jól 
töltiittek he s néni rajtuk múlott, hogv 
Fehér k.jtus a- első percben esett gólt 
nem tudta kivé.!<■•>).

A i, \ < Iában tényleg voszc- 
delmes volt n l <-t «•.»* .'kötö, Karlson
' •* /■'■ < fi.-.-A-,'/ jrifsco módszerü1:
kiliinürn /!. •-•// számos magyar ak
ció azért h - • il meg n «.ved kapu élőt', 
n * n esni , . < nz.egy heek miatt mind 
nr.ta’-n of>-id helyzetbe kerüllek. X 

k’ ’-d ’■ i’tm <•<•'h< ;<•. ion kifutásaival esn-
• ' ‘.y; kinn megnehezítette, 

"«"-k tulajdoni thii'ö. A 
' -n és eh.-hiilan védelmez
ik i' i. r. • ó é”de,nük. hogy n 

r . ' töl)» góllal r'in terhrl-
•g bn-Hijnkat.

dél n a • véd támadással kéz-

annál, limit váriunk. Ta- 
•’'t játék foly: 9(1 percen 

lendület nem volt a két csapat 
ívben, c?:ik néha nóba csillant 
egy o’.vr.ii momentum, amely a 

tapsckb.in ir.ognyilxúnuló el- 
"> találkozott. .Játékosa'"ik kü- 

megfeleltek a szövet sági ka- 
hiznlmának. az ÖNszjútékbnii ci
nem találtak egymásra: külön 

jobbi "árny, külön a 
táplálkozó közép-, a bal- 

ilkorcfcn, de sokszor 
' a magyar 11 játé-; 
/•’őr n jobboldalon, 

centerfedezet tó- 
még a center 

ég
X bal- 

működöt!, 
legjobb

mindé- '
hátvédek
'ók háló 
magyar 
héttő u<

A l.ü 
dödötl.

A center olőrcadoU labdáját Kertész 
elhibázza, minek s\é«l lefutás nz 
eredni'• i' >. \. hátvédek csnk komor
ra tudják tisztázni helyzetet. A 
jobbszélsö bea.l.sa Karínon halüM- 

sxoküiu Fehér hálójába fejd'.
V első p ■ h'u e< ti goi ngy a kö

zönség, mint n játékosok között kínos

Az osztrák bajnok 
csapatot legyőzték
Bécsi tudósítónk jelenti: A DFC 

(Prága) és a TFíetter Sportklub kö
zötti fotballniérkőzés 2 :1 eredmény
nyel végződött a prágai csapat ja
vára.
A Rapid került ismét az osztrák bajnok

ság élére.
Bécsi tudósítónk jelentése szerint 25000 

néző előtt ütközött össze a Rap*d a 
Vicnndval ép erős küzdelem után 3:1 
(2:1) arányban legyőzte. Evvel a győze
lemmel a Rapid visszaszerezte vezető 
pozícióját.

Káposztásmegi éri 
versenyeit 

tlfíovasofs Szövetkezete 
Hatodik nap.

I. Kcassay Karoljj-emlékvcrscny. 1850 
in. Babuczi ugrik cl legjobban, mögötte 
Ferrario és Elsőm. A dombnál Ferrario 
jön a könnyen kivédi Elsőm támadását. 
Pannikám a start előtt elragadta s le
dobta lovasát ki azonban csak köny- 
nyebb zuzódóst szenvedett. 1. Ferrario 
(2 Binder), 2. Elsőm (3 Csernovits), 3. 
I’irouzch (4 Selmeczy). F. m.: Babuczi 
és Pour 1‘aniour. Tót. 5000:11.000; Hely 
5000:7500, 10.000.

II. Ergo gátverseny-handicap. 2800 m. 
Helyrelány ugrik el s számtalan hoszr 
szál vezet. Mögötte Jenő és Vaskalapos, 
leghátul váráéra lovagolva Rel&che, 1000 
méter után Helyreleány visszaesik és 
Vaskalapos és .Jenő vezetnek szorosan 
egymás mellett. Az utolsó gátat Vaska
lapos és Rclachö egyszerre veszik; itt 
Vaskalapos rumplert csinál, ami által 
Ilelache félhossz előnyre tesz szert és 
azt szívósan védve, meg is tartja. 1. Rc- 
tachc (2 Binder), 2. Vaskalapos (% l’a- 
Izák), 3. Helyreleány (IX Csernovits). 
F.m .: Jenő. Tót. 5000:19.000.

ILI. Alagi őszi nagy akadály verseny. 
(i-ÍOO in. A nap főversenyo is Binder szá
zados jól megérdemelt jutalma lett, 
amennyiben remek beosztással lovagolta 
a favorit Napvilágot. A 
vetkezőképpen folyt le. 
liba sorba nyúlt mezőny 
nyolcasba forduló után 
nagy fövényt rcfuzálta s 
bői kiesett, bár hátrányát némileg 
hozta, de sí vizes árok ugrását ismét 
megtagadta. Pető is kitört az egyik sö
vénynél s így különben nyerő sanszát 
elvosztette. Marci meglepően jól futott, 
az egész nehéz verseny alatt uralta a 
helyzetet és csak az egyenesbe való for
duló után előzte meg Napvilágot. 1. 
Napvilág (p. Binder), 2. Marci (10 Bryk) 
3. Asszonyfaló (0 Adda). F. m.: Pető. 
No-zk. Tót. 5000:8500. Hely: 5000:7000, 
15.000.

IV. Kalonaliszli akadátyverseny-haii- 
dicap. 6100 m. Csacska vezet vadászga
loppban. Az annyira ominózus vizesárok 

( átugrásH után Marietto telbukik, lovasa 
' fölodja r. versenyt s Így Cacska ellenfél 
(nélkül besétál. 1. --------- ~

dér). Marietto (p.
A 11-ik xjUdö kétharmadré.,-/.e me- i Tót. 5000:7000 

zőnyjátókkal telik el, a magyar csannt I V. '/.árverseny. 1100 m. A start erfhe- 
domináló fölénybe kerül, de a szépen > tétlen okból kb. 20 percnyi várakozás 
tömörülő svéd védelemmel szemben to- • 
vábbl eredményt 
t< sz II. rámenős
•véd játékost ki 
Solti és Pataki] 
gül s nz utolsó 
túrija mci ___
formáját. A 20-ik percben a sv.’-dek egy 
ofseid-gőlt érnek cl. de a bíró nem ítéli 
meg. A vendég csapat láthatóan a ki
egyenlít i re törekszik. térL a ről azon
ban nehezen tudja a játékot a magyar . 
kr.pu elé terelni, s l.a ideuv-óráig sike
rül is ez. Ihtrgh í és Mondl keresztül- ‘ 
húzza terveiket.

A bíró kifogástalanul ver.ett" a mér
kőzést. egyetlen szabály(atanságot som1 
hagyott megtorlatinnul.

meglepetést kelt, z/r a közönség, amely 
eddig soha nem fukarkodott vendég
csapatának sikerét tapsokkal jutalmaz
ni, most elnémult ajakkal megdöbbenve 
figyel föl. A magyar csapat a gól után 
komoly támadásba megy át. aminek az 
nz eredménye, hogy a következő perc
ben a svéd kapusnak védenie kell. A 
6-ik percben Patakynak egy csodálato
san szép jelenetében gyönyörködik a 
közönség, nz FTC’ kitűnő centero köny- 
nyen a footbal-tcchnika minden stílu
sával átdolgozza magát a svéd vonalo
kon, a kapu előtt Braunnak átadja a 
labdát, aki azonban a kiegyenlítést nem 
tudja megszerezni. Az első negyed
órának legtöbbet foglalkoztatott embere 
Rraim, villúngyors berohanásai, cse
lezései minden cselben sikerülnek, de 
magas lövései miatt eredményt neiu tud 
elérni. Egymásután követik Orth előre- 
adúsnit E inén koffer és Solti akciói s 
n svéd közvetlen védelem egy pillana
tig sem szünetel.

a svéd balhátvéd 
a labda kikerül a 

Kertész II. Orthíink

A 10-lk percben 
fontolja Braunt, 
« pályáról, amit 
ad át. Orth pompás játékkal a közön* 
ség tapsai között minden ellenfelét 
kldrlblizl, a labdát ElsenholTernak 
adjaát . aki azt a kifutó kapus mellett 

az üres kapuba helyezi.

A küzön.-ég szűnni nem akaró tapes&l 
honorálja Orth és Eisscnhoffer mesteri 
írsz játék át, kiegyenlítés után föllélek- 
•zik n magyar csapat s ujult erővel veti 
magút a további küzdelembe. Braun 
Kerté;;: II. clőrcad.isiilt, Eissenhoffcr 
pedig Solti és Blum összjátékát villám
gyors lövésben fejezi be. Molnár kedvet
lenül, hibázva játszott, egyetlen fejoso 
volt, ami Braun beadásából a kapu 
mellé repült.

A 37-lk percben Kertész. Orth és SoJ. 
ti összjátékáhól a labda Patakyhoz 
kerül, nkl Elsenhoffert a svéd kapuig 
szökteti, n kapus Ismét klrohan, eb
ben a pillanatban Kertész II. éles 
kiáltása süvít át n pólyán:... egye- 
<lül! Elsenhoffcr n labdát nem is 
adja ki. s azt bnnibaszeril lövéssel a 

svéd kapuba juttatja.

2:1

verseny a kü
ld.nrci vezet a 
élén. Nosza a 
következő első 
így a verseny

be-

Csacska (IX r. Bin- 
Selmeczy) f elbukott.

iW..................  -- ______ ______ _ ___
I után történt. Borgo pehelysúlyával leg- 
: jobban ugrik cl s könnyön nyer Mikolt 
előtt. 1. Bongó (2 r. Biernáczkv), 2. Mi-

már nem ér el. Ke.r-
játékba kezd ég két ... .--------- . . _ . .

is visznek a pályáról, kelt (2 Gutái), 3. Nebiek (I Martinék), 
játéka kissé meggyen- ” — •
félórában egyik som 

az első félidőben mulatott

F. ni.: Embonn. Tót. 5000:8000.
VI. Kétéves nyeretlenek liandicapja. 

1000 ni. 1. Topa (p. Vondra). 2. Parislcn- 
no (2 Gutái), 3. Adut (3 Pafzák). F. m.: 
Malweib, Marinára, Lajos, Fruzsi. Szu- 
nlr. Boau Fox. Tót. 5000:9500. Ileiy: 
5000:5000. 5000:5300.

Meglepő árakat fizetek 
viselt főrflvufiáftiírt 

’.v-h’.:. nr. Gr. ..hv Jeni n. Tdofoa

A m rkoz.es elől a II. osztályú válo
gatottak játszottak a III. c-z*-ly•. ni ka'. 
Eredmény

1:0
a 111. osztályunk javara.

I

Óriási árakat fizetek
mindonftle <*« thztlriibMUil, í«h<*rne-
ir.ú'oSrl, as«tanebuii<Uk4rt,szőnyeff6rt. Blnme.i- 
cid útiét, Vili, ker .Népszínház accalLszim 
ülviiBi liiihot j.1vük. — Tcletón József

SZAKORVOSI ... ,.k
EZÜST SAEVARSAS-OITAS. - '.«u nan

Kákóci-ut 32. I. cm. 1. Rókucsal szemben.

m ,.UJSAauZ£M"k«n»»kl  «3íó^í»om!w>^«rtorrtrtpíinrR íkk 8il

KávépétléE a legjobb, 
leggazdaságosabb, 

tehát legolcsóbb!
Sem sárgarépát, sem gabonanemfit, sem 
hüvelyest nem tartalmaz, hanem csupán 

és kizárólag

100%-ban
nemesíteltcjKóí’iaáyöKérből

Készül

Belőle egyliarmaddal kevesebb kell, min: 
bármely más pótkávéból

Háziasszonyok!
Pénzének ellensége, aki nem kizárólag

oisniw
kávépótlékot használ

A Falu-Szövetség győri jubiláris kiállítá
sán az aranyéremmel kitüntetve

Minden üzletben kapható

CERCLE DES
ÉTRANGERS
VII, Erxsébet-k.Örut S3. ss. Teíofőni
Józs. 78-22. Igaxcató : Kádár MikWj

Borrys trió
utólcrhetetlcn orosz táncosok

2 Overbury 2

Charles Gibbs
amerikai zenefenomén

9 Stanger 9
női kerókpárversenyzök

Frőhlich
a Bárban nj •műsorával

Fcliérncmückct, lepedőké', á<r: i'u*9 _n‘ 
kát, törölközőket, rzőrmobundákat. nca 
ruhákat, diszk:rg? akut, régiségek’t. 1'^' 
collánszervizeket. ezüstöt. r-'P* "ri.'a 
tudja hol lehet, legmagasabb árban »■' 
kesiteni, hol fizetnek ezekért oly 'U^3' 
sabb árakat, hogy helybeli .
arra teljesen képtelen? Győződjön 
róla és forduljon kizárólag a 
Forgalmi Részvény társa*-.'ghoz. ' * ;
Kölcsey ucca 2.. Omnia mozgó mell • 
.Józoor-körut Rákóczy-téri villainosnieg- 
állónál.

Kiadja:
A „nftföt Napló" lupkludóvóim*'-

IV, Vármegye-utca 7. sz* 
Pénztári órák: 9-.1 óráig

UnmvuiH: Ountich arfw

bea.l.sa
rkoz.es

