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Sopronban nőit a beözönlőKüncheaíol—Budapestig 
.torták még egyszer lángba bori-| 
tsni a csendesen kéklo eg- , 
boltozatot, Münchentől, Budapestig 
íkirták még egyszer vérrel itatni 
, főidet polgárháború árán, csnk- 
Ujy megkaparintsa a hatalmat itt, 
nriat amott egy kisded csoport, 
Münchenben a lózan nemet bola- 
ús Budapesten a rendőrség eber- 
seré fojtotta el csirájában a forra
lni megmozdulást. Ulain Ferenc, . - - - - ...
Xdapesti ügyészség fogházában nmzter Sztrucáé. Gusztáv ..
TiriaFai bíróság Ítéletét. Hitler búj- ügyészt, az, ügyesség vezetojet,..n ebből ......... , .
. ____ n feltámadt nép- minisztertanács határozata alapjan szerzett volna. Mind a kelten is-
“liirác ciői meghatalmazta, hogy liláin Fe- moretlen nevüek, akik eddig sem-
,s i ’t zU.rat flcVáPc nH renc és társai puccsügyébcn az el-i miféle politikai bűncselekményben ±khaM‘l járást lefolytattok. Sztraeho az' ...............................................

horogkeresztesek főhadiszállása
fiz Uta!n~ligy uJabS? feílemfinyai — fiz ügyészség fenntartja a puccsisták további 

togvafartásái — A rcsüüörüSg folytatja a nyomozást
Nagy Emil drx igazságügyül!- j Gál és Vikár pénteken állíttattak I

’ - dr. fő- elő a rendőrségre, anélkül, hogy
a nyilvánosság tudomást

Okolva menekült a 
harag elől.

mellesleg egykoron a szabadkőmű
ves páholy tagja is volt, nagy utat 
ütött meg a tartalom nélküli jel

szavas politika berkein át. mig el
látott az ügyészség fogházáig. A 
nyugtalan vérü. zabolátlan ternpe- 
’amentumu és túlfűtött ambíciójú 
lon&tya a Tisza pörbeni kétes sze
replése, a nemzetgyűlésben vívott 
vádaskodó és rágalmazó fellépése 
után & másoknak ásott verembe 
bukott

Azok után, amit a rendőrség eb
ien m< ügyben felderített, nem 
ehet kétséges, hogy ennek a bete

ges hajlamú társaságnak mi volt 
i célja. Nem lehet kétség aziránt, 
íogy haaaáruló, felelőtlen külföldi 
alakulatoknak egy magyar illegi
tim akció céljaira történt kibére
lje, az azokkal való törvényelle
nes szövetkezés nem azért köttetett, 
nojpr eimek a sokat szenvedett, po
litikai jelszavakkal meggyötört és 
agyonkinzott országnak a közjavát 
colgalja. Nem lehet kétséges, hogy 
? beteges hajlamú forradalmi szel
em csupán egyesek pillanatnyi ér- 
vényesüleset szolgálta beláthatatlan 
következményekkel a csonkaország 
Kamara.

....... ........... _____________  _________ _____ nem vettek részt. Most azonban an- 
ol járás foganatosítására Mésznen nál jelentősebb szerep volt, kisze- 
Tivadar királyi ügyészt bízta meg, 1 melve a részükre az Ulain-puccs 
aki vasárnap reggel kiszállott a 
pestvidéki kir. ügyészség foghá
zába, ahol a letartóztatottak fog
ságban vannak, hogy Ulain Feren
cet. Szemere Bélát és Bobula Ti
tuszt kihallgassa. Ennek megtör
ténte után elrendelte mindhármuk
kal szemben a. rendőrség által fo
ganatosított előzetes letartóztatás
fen tartását.

Egyébként pedig a pestvidéki 
ügyészség fogháza ismét szaporo
dott három lakóval a mai nap fo
lyamán. A déli órákban megállóit 
a fogház kapuja előtt a rendőrség

I
.n loguuz Kapuja elun a rtmuurseg 
autója, amely ugyanebből az ügy
ből kifolyólag letartóztatott három

alkalmával.
Gál és Vikár ellen állítólag Sze* 

inere Béla dr. tett terhelő vallo
mást amikor az egész bűncselek
ményre vonatkozólag beismerő val
lomást tett Szrubián Dezső rendőr
kapitánynak. Még aznap Gált és 
Vikárt előállították a rendőrségre, 
ahol két napi vallatás után letartóz
tatták őket.

Mindkettőjüket

vasárnap délelőtt már áfkiscr- 
ték az ügyészség fogházába, do

ugyancsak az ügyészségre került 
tegnap Döhmel Frigyes is a 
bajor horogkeresztesek budapesti 

delegátusa.
Döhmel volt az, aki’ a készülő 

puncsot a rendőrségnek elmondta. 
Előbb azonban két előkelő kormány-- 
politikusnál jelentkezett, azonban 
egyik sem vette komolyan. Ezután 
ment csak a rendőrfőkapitány
helyetteshez, aki valószínűnek tar
totta Döhmel elbeszélését és ennek 
alapján megindította az eredmé
nyes nyomozást

A főkapitányságon jelenleg még 
öt fiatalember van őrizetben, 
akiknek a további fogvatartását 
illetőleg holnap fognak dön

teni.
A rendőrség a vizsgálafof fari 

mészeteten tovább folytatja.

B Biorogíkarssztessfe Sopronban 
OüSekeztakembert: Trenkó Józsefet, a „Cél** 

cimü folyóirat szerkesztőjét, Fáy 
Zoltánt, az „Amerika* cimü lop 
szerkesztőjét és Vorebély László 
máv. hivatalnokot szállította a fog
házba.

Vasárnap délelőtt a postvidéki 
ügyészség főutcai óo’"leto kőről 
négy rendőrposztot állítottak föl, 
akik minden gyanús embert eltá
volítanak a foghúz épületének kö
zeléből.
Vasárnap ulabb három 5tl- 
zetta t sittek az fisjgészső^rc

Vasárnap délelőtt a főkapitány
ságon fogva tartott fiatalembereket 
ismételten khhallgatták. Az illetők 
beismerték, hogy tudomásuk volt 
a készülő Utoin-puccsról, azonban 
abban aktív részt nem vettek.

A nyomozás adatai azonban ter
helőén bizonyítanak . két fiatal
ember ellen, akik tagjai az Ébredő 
Magyarok Egyesületének és akiket 
ma délelőtt előzetes letartóztatásba 
helyeztek.

Ezek Gál József és Vikár Béla, 
akik a vizsgálat szerint a ho- 
rogkeresztes roham csap átoknak 
a megszervezői lettek volna.

Wi, hogy gyászos tervüket vérrel 
1r,ral 18 megvalósították 

i .Icn sajtójuk hangja, 
»Eerb?rataik merészsége előre- 
Kí. lr.?5:?kat a7- elkövetkozen- 
érdekében UU°S °S örJÖngő céljaik 
toVal" r J“rsalk pue.eskisérleté- 
hJdo? H<Hk“"sak a tipikusan ka- 
“wf Lur “5 a szenilis Luden- 
leró>k™e“a VttUalkozásában egyet- 
találnf0? IU,oraentumo1; nem tudunk 
bár n víuely 8z‘mPátiánka.t, vagy 
terilhí?nd!'rCxTmiattl részvétünket 
SS*' vNrai találunk a na- 
Fütt csTk'1f-Ian!r.<>s árditozésa mü- '“riobb kJ“.,í>nKÓ ürességet, vagy 
"ián klnvnitóil a. .hatalom szóke 
kezeket• 2. Se ,,,,7'0'a’>r reszkető 
tonoenclóí „rca'ls terveket, komoly 
távolról sem Ors2Ílg megmentésére 
"lapjuk Pkva?±Uraknak ”™ erkölcsi 
^£ek

hatalom bűnös megszorzé- 

t»ay ha^eivi “endanunk az.t is, 
terradala5 'dökbiui ilyen 
í1 « oldáltóíKvii”j °,’í* áppen nr- 
bibá, a km-™, - kü,>dulhatott, abban 
M5a ls'.Mcly hflSR™ 
'“Portot n ún™'? C?.£re,to a7't a kifl kormány m^21i.>afkarjuk' hoirv a 
6í<'a » médiát^5 történtek 
?nr»cn Irhet„/!?na!t’ ko(fy végér- 

förradulm-^ ennó tegyen min- “rraoaiml Megmozdulást.

Sopron, november 11.
Az Ulain-íigy nyomozása során 

megállapították, hogy az utóbbi be
tekben Magyarországra szökött ba
jorok és németek nagyrésze a határ
menti községekben tartózkodik. 
Erre vonatkozólag több hatórmenti 
rendőrség és csendőrség kanolt táv
irati utasítást Budapestről, hogy 
a legszigorúbban nyomozzanak.

Sopron vármegyében és Sopron 
városában is razziákat tartottak.

A nyomozás megállapította, hogy 
Sopronban és környékén több bajor 
fiatalember tartózkodott az utóbbi 
napokban. Amikor azonban az 
Ulain-ügy nyilvánosságra került, 
eltűntek Sopronból.

Megállapították, hogy három hét
tel ezelőtt

négy Idegen fiatalember
érkezett Sopronba. A fiatalemberek 
munkát kerestek a városban s el
mondották, hogy a német katasz
trófa elől menekültek. Azért jöttek 
Magyarországba, hogy uj életet 
kezdjenek.

71 vasárnapi magánforgalom
ősén fellendült, minek bizonyítéka, 
s vételeket bonyolítottak le. A »P*- 
tekintettel mindenre pénzt tett, áru 
trageértékeket külföldi megbízatásra 
10-20%-kai magasabban. A magán- 

a következőket említjük fel: Ma- 
5,100 000, Osztrák Hitel 135.004), 

Kereskedelmi Bank 1,100.090, Pest?
Georgia 550.00), Őstermelő 232.090, 

00, Alt. .................... ' ~ '

szilárd és bizakodó. A vétolkcdv er 
hogy a magánforgalomban ténvlege 
kuláció az alacsony árfolyamokra 
igen kevés került a piacra. Az arbi 
keresik a pénteki árfolyamoknál 
forgalom taxációs árfolyamai közül 
gyár Hitel 649.W8, Ganz-Danublus 
Rima 192.9M, Ingatlanbank .125.609, 
Hazai 3.5M.OOO, Alt Takarék 150.000, „ _____ _____ .........
Olasz Bank 37.000. Lioyd Bank 15.5 00, Xít. Kőszén 2,45I).OÍI9. Salgó 
540.000, Urlkányl 1,550.000. Cukor 3.2,50.000 Viktória malom .750.050. Ilpesti 
Gőz 200 000, Leszámítoló 00.000, Lám Ipa 298.000, Mérleg 25.000. Pliöbus 
45.000. Nova 135.000, Dunaharaszti fa 20.000, Államvasut 368.000. Athc- 
nacum 350.000, Angol-Magyar 132.009.1

A németek sokszor beszéltek 
Hitler Adót fékről, valamint a 
horogkercsztesekről, akik alig 
várják a ptZZanotof. hogy Ma
gyarországon is a nacionalisták 
győzzenek. Elmondották, hogy 
Német országi) a n kát onatisztok
voltak, azonban a nyomorúságos 
viszonyok miatt lehetetlen hely

zetük volt.
A négy német közül kettő Buda

pest felé vette útját, inig a másik 
kettő Sopronban maradt, azzal, 
hogyha újabb „menekültek** érkez
nek, útbaigazítást adhassanak né
kik.

A Sopronban maradt kőt bajor az 
Erzsébet-kórházban vállalt ápolói 
állást.

Közben egyre-másra érkeztet 
külföldiek Sopronba, akik va
lamennyien fölkeresték a két 
ápolót, majd hosszabb-rövidebb 
ott tartózkodás után eltűntek.

A soproni rendőrség is tudott a 
két gyanús fiatalemberről és a Bu
dapestről érkezett távirati utasítás 
vétele után rögtön a két ápolót ke
resték, A kórházban azonban meg
tudták, hogy

fiatalemberek tegnap kiléptek: 
kórház szolgálatúból és el

utaztak.
igazgatónak azt mondották, 

"\atatlan, sürgős ügy- 
Budapestre kell utaz*

a 
a

Az ..... ............
h ogy hala sztha ta I la n,
ben. azonnal Budapci......... 
ni ok. Nyilvánvaló, hogy n két meg
bízott lllaip (irogatásának hírére 
tűnt le Sopronból.

Az itteni rendőrség távirati jelen
tést tett a két fiatalember gyanús 
szerepléséről a budapesti főkapi
tányságnak.

Mindebből a rendőrség azt kö
vetkezteti, hogy a horogkeresx-
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lesek főhadiszállása Sopronban 

volt.
Valószínűleg a két fiatalember 

volt a lömcgbizolt, akik

a náluk jelentkező bajor linrog- 
kereMzteacket különböző falvak
ban elrejtették és megbeszélt 
in (klón gyűjtötték volna össze 
őket a szükséges pillanatban.

A soproni rendőrség a nyomozás 
eredményéről távirati jelentést tett 
<i budapesti főkapitányságnak,

A halállista
Különböző lapok fantasztikum hí

reket közöllek, hogy I luinéknél 
listákat találtak azok névsorával, 
akiket a puccs sikere e :etén eltesz
nek láb alól. Más lapok megcáfol
ták a listák létezését. E listákról a 
Hétfői Napló) munkatársa autenti
kus helyről a következő információt 
szerezte:

— 'fény az. hogy a lefoglalt iromá
nyok közölt listákat találtak, melye
ken előkelő politikusok, bankvezé
rek és közéleti férfiak nevei szere
peltek. Hogy milyen célból állítot
tuk össze <> névsorokat, az nem de
rül ki belőlük. Az őrizetbe vett 
puccsisták kihallgatásuk során ke
reken tagadták, hogy a listán sze
replőket meg a kúriák volna gyilkol
ni és nevPÍréges flgyrénuu k mondot
ták, hogy azok halállisták lettek 
Volna,

■— Lagvaló? ziniibb nz, hogy ITlai-, 
nék a listákon szereplő politikai el
lenfeleiket a puccs idejére őrizetbe 
akarták vonni, nehogy mcghlusíf- 
eák nz akciót. Egyszóval lény, hogy 
listák voltak a lefoglalt; Írások kö
zött, do azok rendelk fésűről pozití
vumot ezldcig még nem tudnak.

A rendőrség 
folytatja a nyomozást

, Az ügyészséghez átszállított hat 
terhelt J*»1nitóztatásúval a rendőr
ség munkája még nem ért végei, 
Ardréka főkapitánybclyetíes sze
mélyes vezető se mellett a nyomozás 
1cváJ»b folyik és csak akkor fog vé
get érni, ha a fegyvere^ puccskísér
let minden részlete fel lesz derítve.

A rendőrség elsősorban is a Sze- 
nn rv-kör mükötlrs/á tisztázza. Ez a 
kór ’Ai? í íloi-nt , 14. számú házban 
y’i • Trenh'o Józan f bútorkereskedő 
lakáfuibfin. Annyi máris tény, hogy

a Szemere-köriiek semmiféle
alnpszabnlya vagy szervezete 

nem volt.
\ köri egy szép napon megalaki- 

tot.uk, íngokai vettek föl. tagdíja
kat s/rdtek, vezetőségei választól* 
lak, nnőlkid, hpgy bármilyen hiva
talos fórumn.'k bejelentél lék volna. 
Vng.v engedőin kértek volna.
' Ebben a helyiségben folytak a 

titkos megbeszélések és ha 
H. Sándor detekfivfeliigvelőnek 
nem sikerült volna bajor őr- 
mesterként szerepelve bejutnia, 
akkor az iitloiuti háznak épp 
olyan helye jutott volna a törté
nelemben. mint amilyen a viseg
rádi utcai lm -/nak a komníiin 

tört énei ébeu.

A rendőrség most, állítja össze 
kor tagjainak névjegyzékéi. 
| c ti v ze k «> sj- ■„(' i rá s a 
munka, mert a ve 
berek megi- veszte 

irt be é.......
"élkü! a listába, 

közéletben előkelő 
vak

mandátumától meg kell 
fosztani.

Állítólag ilyen természetű végső 
bírói ítélet előtti mandálitmfosztás-

n
A HCV- 

jiagyon nehéz 
íő«óg ;i naiv Pili

se céljából olyan 
önhatalmúlag és az 

.. n/r/A-
. .. szerepet jdlsza-

" : ,J s. na 'y csodálkozás
t(,l ertesülm /■'. hagy milyen dologba

h
I

egyórás 
n 

meg

Üt el ti S 
gyéhként s 
1. sem jogi

‘Hek. Imrénk

I Iáin tévedésen mull 
szabaillábra jutása lohfán 
kompromittáló Iratokat 

nem senimlsifették.
, A puccskísérlettől függetlenül rE 
9o ras indul meg mosf a frör r, 
«♦/;< ellen alap^ibálynelkiili mJ. 
ködesért.

I

Meglepő /irattat fizetek 
viselt fépjir*ufiáfi&pt 
V»jthslacr. Qr. Sicb> n. . .

Ulaint megfosztjáK 
mandátumától?

mentáim! bizottság rövidesen lotárgyalía Ulaln letarII mentáim! bizottság rövidesen letárgsialía Ulaln letar
tóztatását — Az ellenzék mulasztással vádolja a kor
mányt a pucskísárlet ügyében — Horn hívják össze a 

namzetsyüíést az Ulain ügyben

őz1, e’.rniényeí, a 
medrét túl lépte 

jelentőségűvé

körök élénk 
a nyomozás 
Ezidőszcrint

Az a puccskísérlet, amely napok 
óta foglalkoztatja a rendőrséget s 
izgatja az ország közvéleményéi, a 
rendőri nyomozás 1„ 
s ma már politikai 
lett.

A magyar poliíikai 
érdek 1 ődésse 1 ki sórik 
minden egyes fázisát. ____ ...____
a fajvédők kisded csoportját leszá
mítva, a politikai körökben az az 
általános vélemény, hogy

a tettenérés kétségtelen
s igy Ulaln letartóztatása és fogva- 
f (irtása teljesen jogosult. Eltérők 
csupán abban a vélemények, hogy 
'■gyesek szerint szükség volna a 
Ház összehívására, hogy a nemzet
gyűlés, mint egyetlen szuverén 
döntsön a további eljárás felett, 
viszont kormánykörökből nyert in
formációnk szerint teljesen elég.-é- 
ges. hogy a miniszterelnök az esetet 
a Ház elnökségének bejelentette, 
kérve az ügynek a mentelmi bizott
ság elé utalását,

információnk szerint a házéi nők 
meg is tette már a szükséges intéz
kedéseket a mentelmi bizottság ösz- 
szehivására s mire az letárgyalja 
nz ügyet, előreláthatóan a nemzet- 
gyűlés is együtt lesz, hogy a plé- 
num is foglal kozhass© k az ominó
zus mentelmi üggyel.

A mentelmi bizottság tárgyalásá
tól függetlenül politikai körökben 
az a vélemény, hogy az Ulain- 
félc puccskísérlet tipikus politikai 
bűncselekmény, amelynek politikai 
következményei is kell hogy legye
nek, Politikai körökben az n hír 
járja, hogy már az eddigi nyomozás 
alapján

Ulaint

ra már van precedens. Arról !s be
szélnek, hogy

a barcsi kerületben már is moz
galom indult meg, hogy (Jlaint 
mandátumának letevésére szó

lítsák fel.
A f.-jvédöknek az a kísérlete, 

hogy u Házat ösxzehivassák, teljes 
csőddel végződött A liberális ellen
zék és a szocialisták nem akarnak 
aktive befolyni az eseményekbe 
mert azon az állásponton vannak* 
hogy

a kormány bizonyos mulasztáso
kat követett el a múltban, ami
kor tudva bizonyos megmozdít* 
lápokról, nem állta azoknak út

ját.
Az ellenzéken egyenesen hangsú
lyozzák, hogy a kormány mega is 
hibás ezekben a dolgokban, jAvat
koznak arra, hogy annakidején 
többször szóvá telt az ellenzék bizo
nyos megmozdulásokat, söl leg
utóbb Rassay és Vázsonyi konkrét 
adatokat szolgáltattak a belügy
miniszternek. aki azonban akkor 
jónak látta, ezeket a. dolgokat éppen 
a liberálisok és a szocialisták ellen 
kihasználni. Hir szerint ezeket a 
kérdéseket a. Ház legközelebbi ülé
sén, mikor bizonyára szó esik az 
L'lain-iigyről, szóvá is fogják tenni.

Az mindenesetre bizonyosnak lát
szik, hogy a legközelebb összeülő
11 cmzetgyülésen nagy viharokat fog 
kiváltani a puccskísérlet ügye, mert
a fajvédők rajta lesznek, hogy is
mert a agresszivitásukkal a kérdést 
nemcsak Ulain megmentés© érdeké
ben. de a kormány ellen is kihasz
nálják.

Az ügy politikai részétől függet
lenül úgy az ügyészség, mint á 
rendőrség a nyomozást tovább foly
tatja s annak menetéről külön cikk
ben számolunk be.

az Ulain-puccsFől
Nagyatádi ás Ktebelsberg gróf Éfin Kálmán 

besxámoidfán
— J Ilélföi Napló ttiMsitójdlől.

Vasúrniip dúliitún tarlottii í/m , i1(>gy ft kormány nem lőtt moi 
Kulinun egységes parti képviselő |( ’ ’ . ..................
bőszé mólóját Csurgón, amelyre több 
egységospárli képviselő kiséretóbon 
leutazott nagyatádi {Szabó István 
földművelésügyi ós Klobolsborg 
Kunó gróf kultut-zminiszíer.

A beszámolóval kapcsolatosan dél
előtt leleplezték a hősök emlékszol)- 
rát, mely után délben bankett volt, 
ahol a főispán üdvözlő szavára 
Nagyatádi válaszolt, aki kijelen
tette. hogy „ezekben a rettenetes 
időkben meg kell keresnünk a mó
dot, hogy a magyar nemzet mindon 
rendű, rangú és vallúsu lia együtt 
működjék. Klobolsborg gróf knltusz- 
minlszler felköszöntőjében azt mon
dót fa, hogy létünk vagy nemlétünk 
fiigg attól, hogy meg hidunk o ma
radni Kelet Európa legműveltebb 
népének.

A beszámoló óéi után 3 órakor volt. 
hun Kálmán beszámoló beszédében 
résziek sen foglalkozott a kül- ős 
belpolitikai helyzettel. Kámutatott 
arra, hogy az országban rend és 
nyugalom van. lia kedvezően diil el 
az u két kérdés, amely most a kor
mányt foglalkoztál in: -a külföldi 
kölcsön es a földreform novella, 
akkor u'l.p ^en moggjógynl az or
szág. Azzal fejezte be beszédet, hogy 
a neme inek ossz.' kell fogni a 
nemes és Igaz értelmében a liberó- 
lizmus, a demokrácia, a jog és tör- 
vény tisztelet érdekében.

Mnj'l uagyntádi S,abá IslV1;B 
.Il<lniuvrl<-|>1|B5-1 miniszter beszéd,-- 

beu .vlsszauUudtotiu azt u vádat,

liogy n kormány nem tett mejr min
ijén lehetőt a földrcforxnnovella ér
dekében. Boulnlkozik azokknl a vá
dakkal is, amelyekkel az ellenzék 
szokta illetni, majd Így folytatja:

— Kijelentem, hogyha n kor
mányzat — arait nem hiszek —

akár feudális, akár zsidó, akár 
niás olyan irányba terelődne, 
amit mi jónak nem tartunk, 
azonnal ott hagynám azt az 

irányzatot ós pártot.
Semmiféle külön megkötöttségem 
nincsen és nem is lesz; csak egv 
lesz: nz ország ír n nemzet érdeké.

Ezután Klrbrlsbrra Kunó gróf 
kultuszminiszter mondott beszédet, 
anielybcn elitélte azokat a szemé-’ 
lyés harcokat, amelyek a nenizcl- 
gyiilésen legújabban divatosakká 
lettek. Majd nz Illain-íiggycl kap
csolatos eseményekre térve, ezeket 
mondotta:

— Mi történt volna Mngvaror.- 
gnl. lm szövetkeztek volna'azokkal a 
bajor tényezőkkel, amelyek lo van
nak győzve. Teljesen egyedül áll- 
nánk kifelé, magunkra volnánk ha
gyatva.

Belsőleg lenne egy korináuvunk, 
mely Idegen fegyverekkel és 
nem alkot niúuyos módon jutott 
volna uralomra. Volna-e egyet
len ember, tiki ezt .a polillút 

nem tartaná dőreségnek? 
,oz-a I,uí?ln1I«e, a katasztrófák 

rid1!eTó%noli,i,SÍ,alkkel,r’ig "
i— Ne aggasszon senkit' az, líogy.

Badaperf, n;3

Ily kilengések vannak, ez n z > 
természetében rejlik á, Jn
v.ek  és Másér/etek "'TZ 
OOJCÍ nemzet betcOst„é,ír.,t „ ’■
Aki nyitott szemmel néz köri 
útja, hogy hol vagyunk K 
trí? i? voltunk három é “íi 
előtt. Meg vagyok győződve I,,' 
/ia valamennyi n iisszcfooiié' . 
cspletes noloári munkára?tik 
megint emelni ezt az orszámt

A tetszéssel fogadott beszéd’ »r 
meg- Könyves Lajos, Lovász 
es^Készé István mondottak

Végül a helybeli pírlelnők. Vw... 
Dezső református leiből ’
Bernien István gróf miniszter^-' 
táviratát, amelyben kimerni r í 
létét. Indítványozta, a r 
néz, hogy táviratilag f,.T,....,í(. 
ragaszkodásukat és rz, 
^(■üen István gróf miniszteXb

A miniszterek esio nvole 
visszaindullak Budapestre.

Széíjesfgliéi’ö’árati

fc-s a tsmoSöben

— A Hétfői Napló tudósítójától. ~
Őszi veröfény ragyogta be az ős- 

iíoronuzo varos utcáit, talán t> s;í. 
lukként. “ a szimbó.

Alá délelőtt féltiz órakor kezdő- 
(lőtt a zsidó templomban az ekw 
.székesfehérvári zsidó hősök emlő- 
KcncK ünnepe, mely ünnepe volt 
a varos egye lemének is, melvpt 
most különbség nélkül ecvbt. 
lorrusztolt a hősi halottak oinfee. 

‘•t'n,ldomot zsúfolásig megtol-

I
L-rZ ----- /...axoiusig luegwi-
, . t,e ,a ,vi>i-os szine-java folekeat: 
i cs politikai különbség nélkül. \ 
hadsereg részéről ott volt fiié: 
Aa!iíl Iái liadseregfőparancsiiok 
‘y/óo.s’ Gyida. tábornok és a lielyőr- 
seg részéről tisztikara élén Cseren 
\ Jlmos huszárezredes, a megye 
H^tikara, Issekutz Aurél rendőr- 
főkapitány, az evangélikus egyház 
képviselő1 es a zsidó egyesületek.

Y^z<-‘ke£«’y<d kezdődött az isten- 
tisztelet, melyet a kórus, énekelt 
orgonakisérct mellett. Majd Hevesi 
bereuc dr. főrabbi mondott szár
nyaló, tartulmas beszédet arról, 
hogy nem gyászünnepet tartanak, 
csak le akarják róni a kegyeletet 
a zsidó hősi halottak iránt, kiket 
mint, a hazafiasság és a kötelesség
tudás mntaképét állította a közön- 
seg elé. Ezután leplezték le az. 
emléktáblát, melyre ál zsidó Iw 
nerc van vésve.

Grüner Bernát zsoltárai után 
Csercy Vilmos huszá.rezredes bo- 
s , ,, f’ffyszcrüen és tömören. Ezek 
a hősök — mondotta Cserey 
Aagymagyarországcrt haltak meg 
(‘s ezeknek vére visszakéri azt, 
amiért vérükkel áldoztak. Minden
kinek kötelessége tehát ezért küz
deni. Majd Krausz Zsigmond dr. 
a bajtársak nevében és Sípos Gyula 
tábornok a vitéz 17 es honvédők 
nevében lépett a szószékre. Lű”.’ 
Károly dr. hitközségi elnök átv'-tie 
az emléktáblát megőrzés végett.

Az ünnepély délután a zsidó tA- 
metőbon folytatódott, hol Rrui-é' 
Béla építész által tervezeti és ( 
Dezső szobrászművész által mi>d< ■ 
ziott remek crnlónigüvct és fald..1 
leplezték le. Ezen az emlék áhb 
15 zsidó hősi halott reve láili.'” 
Hevesi főrabbi. Cserey Imszán'-/’-” 
dós és Lúnczos Andor iic. ' I '' 
szódéi után a lélekemelő ünnepén 
a Himnusz eléneldésévcl végződd'.

5 BesW GlrSs 
é » a világhír il 
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Letartóztattak 
eCV házasságszédelgő 

8y fiatalembert
// ffét/ói Napló tudósitójától.) Né- 

nappal ezelőtt három felmentés 
Szett a főkapitányságra, amelyek 
XSytt® e&y maffát Várko'1^ ^Ia‘ 
SU fiatalember ellen emelnek pa- 
nít? báMsságsaédeigés címen. A fel- 
uSők mindegyike nő. Kettő közülük 
S Mária és P- Irén leányok, a harmadik 
r Zoltánné, elvált asszony.

A három feljelentés, amelyek egymás
ai[teljesen függetlenek, majdnom toke- 
vtesen megegyezik. Mind a három nő 
■nróhirdetée xitján ismerkedett meg Vár- 
to-vi Bélával, aki mint egy nagy ma- 
ránoég oégvezetöje mutatkozott be. A 
£ fellépésű, elegáns fiatalember hetekig 
ídvarolt a nőknek, majd mindegyiknek 
házassági ajánlatot tott. amit a nők pot- 
gie boldog beleegyezéssel fogadtak. Vár- 
konyi Béla mind a három nővel el is je- 
nezte magút, még pedig mind a három 
tivel egy napon, hogy jegygyűrűjébe 
Mymait a dátumot vezethesse be.

Vdrkonyi Bála menyasszonyai előtt 
több ízben említette, hogy huszonöt mil
lió koronával játszik a tőzsdén, még pe
dig nagy szerencsével, úgy, hogy vagyo
nát valószínűleg sikerülni fog mogsok- 
Bo'rozni. Közben bekövetkezett a tőzsdei 
bessz. Vdrkonyi ekkor panaszkodni kez
dett menyasszonyainak, hogy több fede- 
ícÜot papírja van, amedyekot ki kellene 
fizetnie, mórt ellenkező esotben a mos
tani alacsony árfolyamon eladják azokat.

— Pedig ha sikerül megvárni a hosszt, 
B papírokkal milliókat nyerhetnék, — 
mondotta.

A menyasszonyok mindegyike felaján
lotta Várkonyinak, hogy mivel úgyis 
közős érdekük a meggazdagodás ők szí
vesen kifizetik a papírok lefedezésére 
luükséges összeget. Vdrkonyi kis ideig 
kóíette magáit, majd a három menyas?/- 
fionyától összesen huszonhét millió ko
ronát vett át, hogy papírjait kifizet
hesse. A pénzről a nőknek — bár azok 
vonakodtak ezt elfogadni — nyugtát is 
adott

A pénzei felvétele után Vdrkonyi még 
néhány napig jáTt menyasszonyai laká
sára, majd teljesen elmaradt. A nők gya- 
nut fogtak és keresték a Szentkirály ucca 
49. 6zám alatt, ahol állítólag kétszobás 
laktea volt Ebbem a házban azonban 
senki sem ismerte Vdrkonyit, aki soha
sem lakott ott. A megcsalt nők ekkor i 
feljoler. lést teltek a rendőrségen, ahol l 
tzonnal megkezdték a nyomoztat, ami 
azonban nem vezetett eredményre.

Tegnap az ügyben váratlanul érdekes 
fordulat állott be. Az egyik mecsalt nő, 
B. Zoltrxné hamarosan megvigasztaló
dott és ismét levelet írt egy házasulni 
kívánó „cégjegyzö" apróhirdetésére. A 
válaszul hozott levélben legnagyobb meg
lepetésére Vdrkonyi Béla írására ismert 
rá. Áronnal megjelent a levéllel a főka
pitányságon, ahol egy detektívet adtak 
melléje, akivel együtt mentek el a Lov- 
rana kávéházba, ahol randevút adott 
Várkonyinak.

Várkonyi, aki elegánson és pontosan 
Jelent meg a kávéházban a detektív le
tartóztatta és bekísérte a főkapitány
ságra. Vdrkonyi itt mindent bevallott és 
a kicsalt huszonhét millió egy részét 
vissza is szolgáltatta. A rendőrség letar
tóztatta.

Véres zavargások 
Németországban 

n Jobboldalt szervezetek Berlinben is puccsra 
készültek — Tisztogatások a Rufir vidéken — 

Mitalános nyomdászsztráfk Berlinben

Öt millió értékű 
fehérneműt loptak 

az Erzsébet szegényházból 
- 4 Hétfői Napló tudósítóidtól. -
. Krzscbet szegényház Igazgató
fsa följelentést tett a rondörsé- 
,?’■ nz intézetből apránként
l „1 ,In"Ji® korona értékű lepedőt 

*•; A lopással fi orvát Ist-
A>1?lót, gyanúsítják, aki mikor 

J3', h°gy az igazgatóság föl- 
1 4n^s! i*?!1 n rendőrségen, eltűnt, 
n ui ■ v.ek keresték Horvátot 
-|,„l “an és azokon a helyeken, 

fordulni, de sehol 
nÖEée mcft- Mln'!en valószl-
rffl A “ri?l megszökött Budapest- 
„ i, „„r7’'lor?ég most azt igyek- 
kesfteH?rtn‘P‘f11' hogy ho’ érié- 
mwt . “°-rTá,ha '*”»?“ holmit, 
ián m 7 m*nden lepedő-
festékii fbfcf,™ü'!lí!1 klmoshatatlnn

....- “*«.««.■ ".ssx ur i ‘tan

Ludendorffot szabadlábon hagyták- 
A tényállás azonban ez: Ludendorff 
úgynevezett becsületbeli fogságban 
van, vagyis tartózkodási helyét 
maga választhatta meg, de természe
tében szigorú felügyelet alatt áll.

München, november 11.
Az utcákon különösen az óváros

ban nagy embertömeg hullámzik. 
A Karlsplatzon és a környező ut
cákon folytonos csoportos olások 
vannak. A Königsplatzon délben 
nagy csoport diák gyűlt egybe, 
akik hazafias dalokat énekeltek. Az 
utóbbi napok eseményeit minden
felé élénken tárgyalják. A rend
őrségnek nem akadt, dolga. Mérték
adó helyről közük, hogy a főállam- 
biztos, a kormány és a birodalmi 
vódőrség egyetért a teendő intéz
kedésekről. Magától értetődik, hogy 
Rupprccht volt trónörökös a Hitlcr- 
pvecsot a leghatározottabban el
itéli.

A Residenzia előtt történt össze
ütközés áldozatait hétfőn temetik. 

Halle, november 11.
Stresemann birodalmi 

kancellár ma délután Jarres dr. 
belügyminiszter és Kempkcs ál
lamtitkár kíséretében ideérkezett. 

A német néppárt országos gyűlésé
nek keretében a kancellár beszédet 
mondott, melyben számos helyes
léstől megszakítva állást foglalt a 
függőben lévő bel- és külpolitikai 
kérdésekben. Foglalkozott különö
sen a rajnai és ruhrvldéki óriási 
munkanélküliséggel, amelyért a 
megszálló hatalmakat terheli a fe
lelősség. amiként végső elemzésben 
ők az okai a jobb és baloldali po
litikai zavaroknak és Németország 
gazdasági ínségének. A legéleseb
ben elítélte a berlini bankjegy
nyomdában kitört, sztrájkot, amely 
megbénítja az értékálló pénz elő- 

1 állítását és ezzel még súlyosabbá 
! teszi a birodalom helyzetét. A kor- 

ták“NáK7kavwadáS'tAmnd\'ame-|™“Dy szigora Intézkedéseket
i . ____ ,___ Z11_,.1S l fog tenni a sztrájk ellen es kímé

letlenül el fogja bocsátani azokat, 
akik holnap nem állanak munkába.

Berlin, november 11.
A Vorwarts jelentése szerint a 

birodalmi jobboldali szervezet még 
mindig parancsokat osztogat tag
jainak. Még pénteken Berlinből 
a jobboldal’ szervezetek tnnHr’t 
Schnoidemühlbe rendelte,, közöttük 
állami alkalmazottakat és tisztvi
selőket is. Berlin környékén is a 
legutóbbi napokban még előkészü
letek történtek puccs végrehajtá
sára, melynek a müncheni pucs- 
csal kapcsolatban kellett volna ki
törnie.
n pénznyomdák és az 

u)sáeüzdmeb beszüntet
ték a munkát

Boriin, november 10.
Tegnap este Bérlinbon a betűsze

dők és nyomdai segédmunkások 
gyűlést tartottak, amelyen elhatá
rozták, hogy amennyiben a mun
kaadók nem adják me? nekik az 
elmúlt hétre visszamenően n 35 
aranymárka bért, sztrájba lépnek. 
Miután az érdekelt munkásszerve- 
zetek erre a hétre 3% billióban ál
lapították meg a bért, ma az ösrzos 
könyv- és hirlapnyomdák bezárták 
üzemeiket A pénznyomdákban sem 
dolgoznak.

A nyomdatulajdonosok elfogad
ták a munkaminisztérium döntését 
és chez képest erre a hétre még pa- 
pirmárkAban fizetik a béreket a 
jövő héten azonban már 25 arany- 
márka lesz a bér. Ha a munkások 
legkésőbb ma estig nem állnak 
munkába, a munkaadók bezárják 
üzemeiket
St birodalmi csapatok 

bevonultak Jenába 
Jena, november 11.

(Wolff.) Tegnap reggel a birodal
mi védőrség bevonult Jenába éa 
elsősorban töbt házkutatást fogana
tosított. a t.ibbi között a kom
munista újság helyiségében. Többe
ket letartóztattak. A zárórát este 11 órára tűzték kL

Düsseldorf, november 11.
(Havas.) A Ruhrvidék több va

sában ma a munkanélküliek tünte
téseket rendeztek. Fosztogatástól 

tartva a kereskedők üzleteiket 
egész nap zárva tartották. A mé
szárszékek és fűszeresek hollandi 
forintért akarnak csupán árut 
adni, a német márkát visszauta
sítják.

Gelsenkirchenből és Wanneből 
fosztogatásokat jelentenek.

Dinslakeban a rendőrség lőfegy
verét használta. Három ember 
meghalt, sokan megsebesültek.

Á Thyssen-konzorcinm elbocsá
totta minden munkását, és csak 
azokat fogadja visza, akik hajlan
dók tízórai munkaidőt vállalni. A 
szakszervezetek tiltakoznak a 
nyolcórai munkaidő megszünte
tése ellen.

A gelseDkirchenyi Konsolidation- 
tárna munkásai hr. nyomultak az 
igazgatósági épületbe és bántál* 
mázták az igazgatókat. Az odasiető 
rendőrség lőfegyverét használta; 

hét ember meghalt, többen megse
besültek.

A francia-belga vasntigazgatáa 
és német kiküldöttek között tár
gyalások indultak meg a vasúti 
forgalom ujramegindtásáról.

t ftségza  vargilso ft 
Könfifsbepcben 

Königsberg, november 10.
Tegnap és ma Königsbergbeu az 

élelmiszerhiány miatt nagy tün
tetések voltak. A város több részé
ben tegnap délután óriási foszto
gatások voltak s a kór több száz
billió márka. Tegnap délután, ami
kor a szakszervezetek házában a 
munka nélküliek gyűlése véget ért 
és több száz ember özönlött az ut
cára, arra ment a védőrség egy 
szakasza zeneszó mellett, A mun- 
ka nélküliek a katonákat hangos j 
abcugolással és fütyüléssel fogad- ■ 
t«ik. *.-----------’k.. ----- .
lyet számos munkanélküli foszto
gatásra használt ki főkónn'm a 
mészáros és péküzletekct fosztot
ták ki. A rendőrségnek nagynehe- 
zen sikerült a rendet helyreállí
tani és több embert letartóztatott 
Ma megismétlődtek a fosztogatá
sok. Königsbergben a legtöbb üz
let zárva van.
Pfalzt/an proklamtflfM 
az autonóm kormányt

London, november 10.
A szeparati8ták tegnap este a 

francia csapatokra támaszkodva 
proklamálták Pfalz autonóm kormá
nyát. Az uj kabinet miniszterelnöke 
Heinz Orbis, Ottó Maicr népjóléti 
miniszter, Adolf Bloy gazdasági és 
közlokedésügyi miniszter, Josef 
Schrenk köztársasági miniszter. A 
megalakulás után magukhoz hivat
ták a lapok képviselőit és kénysze- 
ritették, hogy kormanyhü nyilatko
zatot. tegyenek közzé. Francia csa
patok vonulnak fel a város utcáin. 

München, november 11.
Megbizható magánforrásból a Dél

német Távirati Iroda a kövofkező 
értesülést kapja: A törvényellenes 
szervezetek feloszlatása a München
től délre lévő területen folyamatban 
van. Az erre vonatkozó parancsot 
védőrcsapatok nagy nyomatékkai 
hajtják végre.

Hitler tegnap estig egy Bosen- 
heim közelében lévő parasztházban 
tartózkodott. Azok a hírek, hogy 
az Erhardt-csapat emberei Rosen- 
heimhan Hitlerrel együtt műkődnek, 
valótlanok. Hitler nem sebesült 
meg, leesett és jobbválla kifica
modott.

A puccsszervezetekben, különösen 
az „Oberland“-ban belátják a puccs 
megismétlődésének kilátástalansá- 
gát. A zavar és csalódás a Barci 
szervezetekben igen nagy. Ezidő- 
8zcrint a puccsszervczetck azon fá- 

» “ radóznak, hogy vidéken lévő emb*- 
a*' retket uj akcióktól visszatartsák. 

Főleg az „Ober)and“-szövetség fuj 
‘ iknruuóí.

--- - - Általános feltűnést keltett, hogj

Berlin, november IL
A Forwarfs jelentése szerint a 

szociáldemokrata képviselők ked
den összeülnek a politikai helyzet 
megvitatására. Valószínű, hogy a 
birodalmi gyűlés összehívását fog
ják követelni.

A német trónörökös a holland 
kormány engedélyével lépte át 

a határt
Hága, november 11.

(Havas.) Hivatalos kommüniké 
megerősíti, hogy a német, ex trón
örökös a határt német, útlevéllel a 
hollandi kormány hozzájárulásává1 
átlépte és Németországba utazott. 
A kormány kijelentette, hogy nincs 
módjában egy idegent aki nincs el
fogva, Hollandia elhagyásában 
megakadályoznia.

PESTI
VII. kor., Er
zsébet körút 49

AB ÁRÉ

Igazgató:
Ujváry Ferenc
Royal szálló épület. Tol. József 119-28

Ma és minden este az úf miikor

MüDGYASZAY VILMA
vendé’tátéka feleseit u| magán'zámokkal

Az uj Inas Kurzusszerelem 
Irta: Mihályi István Irta: Stella Adoriárt 
Ha megversz Is... Aranyámbra

Irta: Köváry Gyu'a Irta: Erdödy Elek
Válópere. hölgyek

Irta : Köváry Gyu>a
Fogadja részvétem

Irta: Mihály István 
Zenei vezető Hetényi Hcldelberg A. 

Rendező: Kövary Gyula 
Fellépnek: Antal Erzsi, Betcgli Bóby, Fa
ragó Sári, Fehér Gizi, Fercnczy Kftroly, Ha- 
rusrty Mlci, Hotlh Bella, Kondor Ibolya, 
Köváry Gyula, Krajnlk Mari;:, Lukács Sári, 
Radó Sándor, Virágh Jenő Varnay Vilmos, 

fingó Lajos stb.
EfS-ttlAs keadete "/»9 órakor

Francia konyha — Vacsora 8 órától 
Jegyelővétel: Délután 5-ig Rárd és Színházi élet 

jegyirodákban. I únztamyitás 5 órakor.
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Fxpressionista előadás készül [ 
a Fővárosi Operett Színházban! 
George Kaiser „Gáz" clmli da. 

rabja „fiatalok" előadásában 
November 25-én lesz a bemutató

E$y volt bolgúr minisztert 
szökés közben lelőttek

Egy körút! kávéház pincéjében 
találkoztam először veink. JtJjfy árva 
' illanj lánifia i>: logoit a hon-zú 
ólujoA p.'nllójú terein egyik végén, 
hogy vakoi ;.o<lva emelték s/x műk 
hoz közelebb ; terepei. A terem 
túlnő végén beszédet is hallottam és 
h félhomályban egy mélyről jövő 
hang búgott a sötét árnyékok közé: 
Emberek!

& miniszter belehalt sérüléseiben

Mos! másodszor is odamentem. 
Négy ör-szerukott széken. n rögtön
zött színpadon egy ínital hölgy be
nzolt, g észt Ik illáit és most egy 
nzlnú istenné lelinagiisztosult szó
ban áramlott ki a hang: (láz.

Szófia, november 11.
(Bolgár Távirati Iroda.) Tegnap 

délután 3 órakor Duparinov volt 
mezőgazdasági miniszter, akit, mi
ntán p’cvsivi törvényszék hatévi 
fogházra Ítélte, egy altiszt és há
rom katona a személy vonaton 
Szófiába szállított, egy őrizetlen 
pillanatban kiugrott a vonatból és

i menekülni próbált. A vonatot vész
jellel azonnal megállították és a

' katonai kiséret, valamint az uta
sok üldözőbe vették a menekültet.

' Amikor Duparinov az őrség „meg-
■ állj'* parancsát figyelmen kívül 
hagyva folytatta szökését, a kato-

I nák rálőttek és súlyosan megsebe- 
I sít ették. Röviddel azután belehalt 
I sebeibe. (MTI.)

A magyar expresszionista irodal
mat ma. nálunk az Új Kultúra 
című folyóirat képviseli. E köré 
csoportosult egy igen értékes fiatal 
színészgárda, élükön Hegedűs Ti
borral, mely az expresszionista da
rabok b< mutatását tűzte ki legkö
zelebbi céljául. Georg Kaircr. a né- 
Jnet^ modernek vezérének a (láz 
című világsikert aratott darabját 
próbálják most. A Gáz egy háború
ellenes tendenciájú trilógia kö- 
yépso része, mit úgyszólván a világ 
minden jelentős városában már be
mutatlak. A Gáz lényegében nőm 
mond újat. PesNzirniszIIkus világ
felfogásával csak arra tanít, hogy 
fiz emberek inkább hajlanak a 
hosszra, mint a jóra, inkább akar
ják a háborút, mint a bekét. A Gáz 
nem zárul, Ily sötét felfogással, 
inért végső jelenetében mégis csak 
JiHzi a szerző, hogy a későbbi, az 
eljövendő generáció már emberibb 
lesz. Ez a felfogás a Gáz II. című 
darabjában jut érvényre.

A felépítésében hatásos és tartal
mában komoly és mély jelentőségű 
drámát, amelyet november hó 25 én, 
Vflí,;I* délelőtt matiné köretében 
a. I óvárosi Opera!.(.színházban fog
na’ bemutatni. Bács Imre fordí
totta marrvarri és Hegedűs Tibor 
rendezi. Toronyi Imre fogja a fő- 
nzenupdl.. játszani és int He.í.ü* szén 
szerepeket kanta k Szabados Pi
roska. Halmi Mnrglf, Horváth Éva. 
Ha i l’.oncdek festőművész díszle
teivel igyekszik’ <'gv jelentős értékű 
es komoly igvekezetű színószirirda 
munkáját dekorálni. (S. 7)

FSlmsiiíEftÉk 
a b^si felcsÉggyilííos 

gépészt
I I sx6i&bbRégg»| bÜT?js“-

noít mondta kg ax eskUdUzék

Zbfcs, november 10.
tárgyalta az esküdtszék 

Fr<; .* Art húr gépész bűnügyét, aki 
husz-'ves feleseget revolverlövéssel 
megölte, azután saját magára 
fo.ia a fegyvert és főhelőtlo ma
gái. ’■ rnn'. súlyos sebesüléséből 
1 c I < , .. 11 és hitvesg.\ i 1 k (»sságga I vá - 
(tolva állott ma az esküdtszék előtt 

A tárgy:’l.s bővelkedett drámai 
^‘'"■■letekben. A vádlott ineg-mog- 
.Ujuló ájulási rohamok között adta 
elő, hogy feleségével milyen bol
dogan élt két éven keresztül, míg . 
allm nélkül nem maradi. Ahogy 
áll' sál elvesztette, felesége rögtön 
faképnél hng\ta, anyjához költö

zött r. erkölcstelen életmódot kejs- 
dett. Néhány hói múlva Franz is
mét állásba jutott, fölkereste fele
ség* t és kérlelte, hogy térjen vissza 
hozzá.

— Nem .jövök vissia hozzád, — 
felelt az as* ,-ony. — nem kell többé 
férj! Majd eltart egy gazdag 
barát!

A gépész erro revolver! rántott, 
tálőtt m asszonyra, majd mikor 
látta, hogy felesége véresen esik 
össze. önmagával is végezni akart.

A túrgyal.i* n késő esti órákig I 
tartott. Az esküdtek másféléről ta
nácskozás után 11 szótöbbséggel 
..nem bűnösnek44 mondották ki 
rranzot, Érdekes, hogy az esküd
jek köxött két nő Is volt.

Pest környékének reléi
SorSüzet adtak Eq az őiiet <Hd$z€ detektEvekre

— J Hétfői Napló tudósítójától. —
Az utóbbi időben Újpesten, Kis

pesten, Rákospalotán és Pestújhe
lyen egymásután történtek betöré
sek. A betörők fel feszítették az üz
letek rollóit, behatoltak az üzle
tekbe, a legértékesebb árukat ösz- 
szeesomagoliák és megszöktek.

Sokáig folyt a nyomozás az igen 
ügyesen dolgozó betörőbanda után.

Tegnap reggel a rákospalotai 
vasúti pálya alagútjánál a detektí
vek egy társaságot, mely csomago
kat cipelt, igazolásra szólítottak 
lel. A társaság erre eldobálta a 
csomagjait s futásnak eredt.

A deíektívek utánuk szaladtak s 
rájuk kiáltottak, hogy álljanak 
meg.

Erre a társaságból hárman re
volvert rántottak s hátrafordulva 
két sortüzet adtak le az őket üldöző 
kei detcklivre.

Szerencsére a golyók nem talál
tak. Hosszú ideig tartó üldözés 
után sikerült a társaságot, kik 
igen szívósan védekeztek, Újpest 
határában körülzárni és elfogni.

Négyen voltak a revolveres be
törők.

Molnár Sándor 28 éves lakatos, 
Oravetz István 29 éves szobafestő, 
Mayer László 20 éves lakatos, kik
nek állásuk nincs és Molnár Sán
dor 27 éves felesége.

Beismerték, hogy ők követték el 
az utóbbi idők betöréseit.

ük törtek be Újpesten Scbwartz 
Andor Gyár-utca 27. sz. alatti és 
Lehner Mór Templom-jitca 8. sz. 
alatti divatáruüzletébe.

Kispesten Steiner Gyula Sár
kány-utcai divatáruüzletét rabol
ták ki.

Á rablott holmiból kiöltözködtek, 
a többit eladták a piacokon, a ka
pott pénzt pedig elmulatták.

Az élelmezésükről is rablás utján 
gondoskodtak.

November 6-án' éjjel kifosztották 
Jánosik Mihály hentes üzletét Új
pesten a Lőrincz-utcúban, ahonnan 
másfélmillió korona értékű húst 
vittek el.

A betörések során, mintegy 50 
millió értékű holmit raboltak el 
az üzletből.

Az egész társaságot a főkapi
tányságon letartóztatták.

A kormány wlsazaállHja 
a szabad dmrizaforgataat 
Eiső lépésként a kiutalt devixákst ötven százalékos 

tartatik meg
A kormány fölhatalmazása folytán a 

Dcvi’zaközpont nz elmúlt héten fölszólí
tó! In nz importőröket, hogy jelentsék be, 
vnjjon reflektálnak-e a július 31-ig be
érkezett árukra igényelt dovizúkra. Ha 
igen, úgy megkapják azokat azzal a bi
zonyos M százalékos felárral, ami termé- 
bzotesen egyenlő a belföldi magyar ko
rona-kurzuson kiszámított devizával. 
Most dolgozzák föl az eddig beérkezett 
válaszokat és ha ezt az egész anyagot 
földolgozták, akkor a Devizaközpont 
újabb körlevélben arról fogja érdekel
teket értesíteni, hogy ugyanazt a pro
cedúrát fogja megcsinálni azoknál az 
igényléseknél, amr/j/ckcf augtifrhM Sl-ig 
nyújtottak be, illetve ismertek oh Ily-, 
módon a Devizaközpout hátraléka foko
zatosan megszűnik fa hótrainarad csu

pán a folyó devizaigénylések ügye.
Ezekre vonatkozólag úgy értesül a 

Hétfői Napló, hogy a pénzügyi kormány
zat teljesen meg akarja szüntetni a kül
földi és belföldi korona közötti különb
séget fa kizárólag egyféle kurzus alapján 
fogj* kiutalnia devizákat. Kivételt csak 
néhány igen fontos közszükségleti cikk- 
mél csinál. Ha a kormánynak ez a 
szándéka ténylog megvalósulna, akkor 
beléptünk tirinjdonkéiwn a szabad devi
zakereskedelem korszakába. Ha nincs 
különbség korona és korona között, leg
följebb csak annyi, hogy a Devizaköz
pont útján szerzett vaiula drgább, mint 
az, amit a magún forgalomban, jelenleg 
„zúgforgalomban" lobot kapni, akkor fö
lösleges a Devizaközpout egész intézmé
nye és újból be kclleno vezetni a bank-

iádén földrengésről készült 
egyetlen Hivatalos, eneAetl film felvételek 

eor mától
Itszáva a kOvetkezO morfiószlnházafr&an láthatók i

Carmen : ErrtcM-isna s. 

efiUiágói Istvánad 39. 

Diánái Visegrádi-utca 11a. 

Elité: Lipőtkürut 16,

Excelstopi Rádaiutca 31. 

Népi Külső Váciüt 7«. 

Phönixi KákóeH ut 76. 

Tündért Szondyutca 11, 

Winftter i Hungária-kimt 92Esti Irányi utca 2:

GaumémHl^, Párisi

kód reaWíarsalmirt. Itt a 
pont lertöljebb eUenírzi 
halna, hogy a devizákat <« *!'
tínylotr arra azornló karrakedük £ 
rosok bánhassák. Ha fen akarják 
a Dcvizaközpoaiot „ niai 
ben, akkor annak csak úgy VaK Jj!,'71’ 
ha az ott kapott deviza oicsóbb 
zúgforgólomban, nem, amint mondv? 
„nemzeti ajándék", mert a nyersanyag. 
után jogosan kiutalt devizáknak X? 
baknak is kellene lenniöl:, mint a reX 
Arucikkekero kapott devizáknak ifi 
amíg a nyersanyagból készáru lég? a? 
dig még sok retortán mogy keresztül m 
rengeteg forgalmi adót és egyéb í-n-J 
mesrterhelóHt kell űzetni, míg a kiiiföld 
ről behozott készáruk mindjárt forgat 
lomba is hozhatók.

A készülő devizn rendeletnél 
figyelembe a Devizaközpont azt a kii 
lönbséget, ami a készáru és a ny-rsanynn 
között fennáll és nem elegendő o?>e. 
dűl annak a fogalomnak a meghatáro' 
zása, hogy „csakis elsőrendű életsziik- 
ségleti cikkek után" lehet olcsó devizát 
kiadni.

Ha a kormány meg akarja szorítani a 
devizakiutalást ám jó, do tegyo ezt úgy 
hogy a nia.gyar földolgozó iparnak abból 
kára ne legyen. Mert, a nyersanyagba- 
szerzés rendkívül fontos probléma volt a 
múltban és marad a jövőben is.

9jlm és SFRozi
• Lagerlüf Zelma svéd írónő regénye 

után készült filmet, amelynek iram
szarvas csodája a címe, meg kell «A*?ií 
mindenkinek. A Star-fllmgyár szerezte 
meg óriási áldozatok árán őzt a nőm 
mindennapi filmalkotást, amelynek gyö
nyörű természeti szépségei, misztikus, 
rejtelmes legendái élénkítik az érdekes 
cselekményt, amelyet a legkiválóbb 
svéd művészek játszanak. A Kamara 
és Uránia mozgÓ8zínházak játszik máris 
táblás házak mellett-

• Az iramszarvas csodája — fllmle* 
genda a magas északról — az Urriuiábau 
5, ’/«7, ’/sD és 10.10 órakor.

• Mozgókép Otthon. A világ legizgal
masabb, hősies bravúrokkal telített 
liatfelvonásos kalandorregéuyo, az 
Aeroina, az épp oly gyönyörű, mint hős 
Emilly Sannon-nal a főszerepben és a 
Fliít című S folvonásos amerikai realisz
tikus élethüséggcl rajzolt, kedvességo 
mellett is izgalmas film, a remekei a 
mozgókópmű veszetnek. Zsúfolt házaki 
(4, 6, 8, 10 )

• Uránia — Az Iramazarvas csodája -• 
Lagerlöf Zelma híres regénye filmen 
5, %7, */í9 és 10.10 órakor.

• A „Szerelem vértanúja" (Parte gróf
nője befejező ré6ze) című filmregény 
mindkét része teljes egészében, raegcsou- 
kithatatlanul — minden ellenkező hí
reszteléssel szemben — pereg le naponta 
óriási sikerrel, zsúfolt házak mellett a 
fíoyal Apolló, Omnia és Corsó mozik 
vásznán.

• Az iramszarvas csodája — a világ 
legszebb filmje — az Urániában 5, :'*7I 
Vi9 és 10.10 órakor.

• Kelet: (Baross-tór, tel. J. 124—00) hét
főtől szordúig bnrleszk-esték Chaplin, 
Zigoto, Fatty, Fix és Fox, Harold 
Ilyd stb. felléptével. Csütörtöktől vasár
napig: Síron túl, a legújabb magyar 
film és a kísérő műsor. Előadások 5, 7, 
9, vasár- és ünnopnap 3, 5, 7, 9 órakor.

Ruhaszövetek 
Kabátbélések 

Perzsautánzatok 

TriKóselymeE 
Vásznak, sif fonok 
Csipkék, szalagok 

Függöny
anya goK 

Feltétlen Jutányos úraH! 

Kiéin Antal 
diDafírGházábsn.Kírálgc.őS
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hírek A namr TWalí irada kapta 
iiisá az első drőmőlkail teleiont

Natyarorszáeon
Működésben az első rarfSS telefonok — Sxaged, Deb
recen, Mjskoícx és Pécs kapott eddig radSOéSIomást

pasiét iöOti 
a jártósytórházhan
fovaru» : tünetek között az
W “/j^-kórházba szállítot- 

, Gvula budapesti szues- '“k Í^píeinber elején se-
“Í'ój’keríilt Budapestre, idokox- 
!'“1'...influenzás, tünetek
l'“ •'n ak rajta. Nagy Gyula ro- 
!l"'’*í akarta a könnyen ra- 
í3‘■‘ degw.t szeszélyé®*, kitenni 
pJo lwu„ , t Lászlo-korliaz 
'.á^rciü-osztályára való íelvéte- 

1;,.;,. Harminchárom napot 
;rt, á eiltt, - amint ő állítja: a 
kellemesebb körülmények kozott.

“ö k» azonban nem 
öltötle el örömmel, társai valami 
“ménytelen szerelem diagnózisát 
állapították meg rajta. Pár nappal 
wdótt éjféltájban felült agyúban, 
hssan körülnézett, eztán labujjhe- 
even a szoba középén levő asztal- 
hoz ment. Kis Gy. Júlia, a 
XVIIl-as pavilon föápolónője szo
bájában volt, a csücsinestor. korul 
levő ágyakon mindenki aludt, csak 
a közeli teremből hangzott ki ólen- 
kebb beszélgetés. Nagy Gyula az 
asztalhoz lépett, amelyen némi üveg 
vérsavó állolt. A beteg azt. gon
dolta. valamilyen altatószer; van az 
üvegben, s most nem tudott aludni, 
az egyik üveg tartalmát felhaj
totta. A difteria-szérumtól n.7X>tnnnl 
elveszítette eszméletét. Az előkerült 
inspokciós orvos megpróbálta a 
szücsmestert életre kelteni, ami csak 
hosszas fáradság .után , sikerült. 
Nagy Gyulán gyomormosást alkal
maztak, majd áfszállították az Új 
Szent János-kórházba. 1

- Ausztria és Magyarország kö- 
zölti liatárbejutás. Sopronból jelen- • 
tik: Szögyény György kövotségi ta
nácsos, a magyar határmegállapító ( 
központ vezetője tegnap Sopronba ( 
érkezeit. Innen ma elindult az uj 
határnak azon szakaszait megtekin
teni, amelyek Sopronmcgyébcn hu- J 
zódnak végig. A szövetségi tauá- ■ 
esőst T rác (jer. Ernő, a magv-ar- , 
osztrák határmegálapitó bizottság . 
magyar delegációjának vezetője és : 
ofakay Gyula műszaki tanácsos ki- : 
serte el. Később utánuk utazott Si- ; 
mon Elemér főispán is. A határ- : 
szemléről Szögűény György tanú- • 
esős jelentést fog tenni a magyar 
kormánynak.
. “ A fegyverszünet évfcrduló- 
ia rranciaországban. A fegyver- - 
Kz’’uft Ötödik évfordulója alkál
iból Parisban katonai jellegű 
ünnepségek voltak az ismeretlen ka- 
eua sírjánál, melyen a kuzlúrsa- 

,c,núk js megj jlent. A in unka s-
■ - ;■ ranciaország összes nagy vá- 
'■:?1Ln(a hóke mellett tüntetett.

.,T 7. petafl Társaság mai üléac. A Po- 
‘ \ -rsr.súp xv.a dóiéi ölt tartotta
■ '‘.vanos felölvasó-üiéfél Pckúr Gyula 1
.... ntatt. Ilövid elnöki megnyitója 
,\-r‘ Gyula főtitkár terjesztette

Ursr.!jáf? pályázati eredményét, 
szerint a gróf Viryázó-félo pólya- 

• í -M'zPek Sándor lett. Komd-
r fc!olv-da a „Buda alatr

cl’.’í'87/,1’s»ét. majd Sas Ede 
y^;..in ellj.- clmü művét ol.

n felolvasás után zűrt Ülés 
lí ó av’k?;en a Tars«si'g folyó ügyolt

I ’ a Wr-:° niogSyilkoJásnt.
Vc -kod7 ín i ?s’,Z!naflia egy családi
■ • 'onló tA felháborodásában
1,; ' A r ?Plvt’ f>ro«7 István vendég- 
k n • ■’íií: F- -ndamija volt Orosz 
í Irsc-f..;’- -5’,'70, n^'* ellen a bíróság
bti , ndl,Ilu párért é« «u 
v. r‘^ vizsgálati fogságban 
' » 1X H0?''’" " Wrís4« »snbnd-

-• * ";lkM r6*idök87- 
■■■■'' , . r,>,,;taxnlllaon p-dls

. Mn,t nioff. Elrendeltékclö-
> '• f-,'? detektív jrlra-
\'™w.l„v„U,"'reU,i,‘ helyre Uvowtfc

, . ■ fia rtlrköltkítvékeveríkek
. ‘‘ n naponta tríoe

■ F"y ”.-óbSv«rér-
rgér0U ’nt n70k ntólérhcfcthrn

(.-<■ 
íf.j

A modern technika új csudája: a drót
nélküli telefon, melyet az Egyesült Álla
mok, Anglia és Frnnciaország már ides
tova két esztendeje használ, mint szikra
távíró, illetve szikra (rádió) távbeszélő
intézményt, mint a Hétfői Napló munka
társa megbízható helyről értesül, ezen 
a liéleen megkezdte működéséi Magyar
országon is.

A Magyar Távirati Iroda, a kormány 
félhivatalos hirlaptudósító kőnyomatos 
lapja már napok óta kísérletezett a vá- 
rosház-uccai központjában fölállított rá
dióállomásával, hogy vidéki fiókjaival 
állandóan tudjon érintkezni. A MTI-nak 
tudniillik nyolc, fiókja és több expozitu- 
rúja (kirendeltsége) van vidéki városok
ban 8 ezek közül Szegeden, Debrecenben, 
Miskolcon és Pécsett a Távirati Iroda 
flókszerkesztűségyeiben rádiodllomdsokat 
szerettetett fel, amelyek azonban csak 
fclvevésro alkalmasak.

Ezek szerint a rádiótelefonok fölál
lítására és használatára jogosító pri
vilégiumot a Magyar Távirati Iroda 
kapta meg Magyarországon s ez nz 
egy intézmény szerelteti föl az egész 

országban az egyes állomásokat, 
úgyhogy fiókjainak szerkesztőségében 
állíttatja föl a fölvevő apparátust. A 
Magyar Távirati Iroda helyiségében tar
tott kísérletek eredményeseknek bizo
nyultak s most — mint értesültünk — 
csak napok kérdése, hogy a hírszolgálat 
teljességét rábízzák a drótnélküli tele
fonra.

A vidéki állomásokon a fölvevő készü
lék igen egyszerű s egy kis asztalra van 
helyezve. Az asztalka, illetve a gép élőit 
olt ül a :.szikrat-clcionista", vagis a 
fölvevő, aki gyorsírással, sől gépírással 
is fölvohetl az anyagot. A baj csupán 
az, hogy vihar idején a telefon nem Zsoinbok Zoltán.

— Apagyilkog eiftányleány. Cégié-1 
den pénteken éjjel Bóka Róza 24 
éves ciffányleány két készszurással 
megölte mostohán pját, Galambos 
János vályegvetö cigányt. A nyo
mozás során, megállapítást nyert, 
hogy az áldozat és felesége nagyon 
rossz családi életet éltek amiatt-, 
mert a gyilkosságra vetemedett 
leány nem akart dolgozni. A gyil
kosság napján a férj és feleség kö
zött rendkívül heves szóváltásra 
került a sor, amiből verekedés tá
madt. A verekedésbe a dologkor ülő 
leány is beleavatkozott és az asztal
ról felkapott konyhakéssel mos- 
tohaapjúrc, támadt és kétszer 
mellbcszurta. A második szúrásnál 
Galambos szivébe hatolt a hosszú 
konyhakés és azonnali halált oko
zott. A gyilkos leányt beismerő val- 
lamása után letartóztatták és átki- 
sérték a kecskeméti királyi ügyész
ség fogházába.

— Meggyilkolta szeretőjét egy 
i’zenhntéves legény. Szombaton éj-
jel a város szélen fekvő cigánykuny
hók egyikében a ftafacl Józseffel 
vad ház a ss ágban élő Rafael Borbála 
24 eves cigány asszony vértóesában 
fekvő holttestére bukkant a ceglédi 
rendőrség. A szerencsétlen véget ért 
asszony fejéből baltacsapásból ke
letkezett sebből patakzott a vér. 
Megállapították, hogy Rafael .Bor
bálával álmában végzett kegyetlen 
gyilkosa.. A nagy orcllyel megindult 
rendőri nyomozás során inég szom
baton kózrekerült a tettes Rafael 
Lajos ceglédi 16 éves cigánylcgény 
személyében, aki ugyan kezdetben 
konokul tagadott, hosszabb vallatás 
után azonban beismerte borzalmas 
tettét. A gyilkost letartóztatták.

— Életuntak. Balogh Erzsébot 25 éves 
ittezt visel őnő t súlyos morfiununérgozésl 
tünetek között találták Magtódl-út 4-ik 
szám alatti lakásán. A rendőri bizottság 
megállapította, hogy a tisztviselőnő ön
gyilkosságot követett el. Búcsúlevelet 
hagyott hátra, amelyben azt írja, hogy 
nagy nyomora va kétségbeesése miatt 
akart megválni az élctttől. A mentők bn- 
raállították n Rókus-kórházba. — Vasár
nap délután néR-y árakor a Lujza-uccn 
14. szám alatti lakásán Varga Hcrmiu

— ZotSnyt Csukás Géza nyug. főgim
názium! tanár temetése, a vasárnapi la
pok híradásával w.oinbcn, nem hétfőn, 
hanem kedden délután három órakor j 
lesz Kispesten nz Aladúr-ueca 7. számú ■ 
gyászházból.

— Elfogtak egy sikkasztó nőt. A túr; 
kévéi readőrkapitúny'ág detektív jel 
szombaton letartóztat Iák Bozsúnyi Mar
git rendőri folügyolot alatt álló nőt, aki 
Püspökladányból pénteken 515 millió K 
elsikkaszlása után megszökött, 50 millió 
K készpénzt, 12 aranygyűrűt, 4 arany
fülbevalót, 4 aranyknrkötőt és ogy ezüst 
ridikült találtok nála megmotozásakor. 
A tolvaj nőt cöendörjárőr kísérte vissza 
Püspökladányba.

— Elfogott csaló. A rendőrség elfogta 
Serényi Ferenc <"0 éves szövőuiestert, 
a veszprémi királyi ügyészség csalás 
miatt körözött.

— VJahb villamosbaleset. A Maglód! 
utón Ke.zler György napszámos leugrott 

.M.1H H.aiu maminál r <*,„<. egy robogó villamosról és a kocsi kore-
27 éves ápolónő sznMlmáflnl m'‘gmér-> kel alá került. Súlyos sérülésével a 
gezte magát. A Rókusba .vitték - ^|Zita kórházba vitték,

'fizott kegyetlen 
elljél megindult

használható, mert a légköri zavarok 
uiegseinmisítik a beszélgetéseket. Ilyen
kor a készüléket külön bon sem használ
hatják, mert veszélyes. Salzburgban pél
dául megtörtént, hagy hóvihar alkalmá
val a fölvevöt agyonsújlotta a villám. 
A legújabb készülék azonban villánxliá- 
ritóvul vannak fölszerelvo.

Az első rádió-beszélgetés novcmlicr 
hatodlkán, kedden reggel nyolc óra
kor kezdődött és Budapest—Debre
cen—Miskolc—Pécs között folyt le.

Szegőd mellőzésével, mert Szeged körül 
esőzések voltak, amelyek az első boeezél- 
Rctéseket meghiúsították. Az első ösz- 
szeköltetés alkalmával kapták meg a 
városok a zürichi nyitást, amelyet 
nz Europrádiótól vett föl Budapest. 
Sorra mentek azután a távirati, híranya
gok és a lapok szemléjo. Ilyenformán, 
lia tíz órakor valami történik Parisban, 
Budapesten keresztül a vidéki lapok egy 
órán belül megkaphatják a hírt. A vi
déki állomások azonban közvotlonül is 
hallgathatják a külföldi beszélgttAseket, 
amelyek „iuor.sou-jelekkel történnek. így 
pl. Szeged pólósán hallhatja Paris, 
Róma, Belgrád, Bukarest és a többi | 
nagjrváros álloinásájiak jelentéseit is. i 
A városok bizonyos megállapított időben 
adják le jelentéseiket, hogy összo no tor-' 
lódjnnak. így pl. a párisi Eiffcl-lorony 
rádióállomása délelőtt tizenegykor be
szél.

Mint értesülünk, a drótnélküli telő 
fón rendszeres alkalmazása egy hótea) 
belül megtörtón’ik s egyelőro csak a hír
szolgálat veheti igénybe az intézményt 
s csak azután terjeszthetik kl a magán
beszélgetésekre, ami majd a posta és 
távbeszélő hivatal ügykörébe fog tar- 

| tozni.

—- Román katonákkal verette meg ha
ragosát. Löwingcr Jakab kocsis a dikta- 
tuura bukása után román katonákat vo- 
zoíctt M egy régi elhmségénok, Anna- 
bring Erzsi lakásába, hol Löwingcr biz- 
atásúra az egyik román katona addig 
iiiötto Annabring Erzsit, inig a korbá
csa darabokra foszlott. A kir. ügyéaz- 
r<g m agán lakser lós címén vádolta Lö- 
w ingert. A büntető törvén y.sz-?kcn szom
baton megtartott főtárgyaláson a 
ság hat hónapi börtönbüntetésre 
I.öwingorf.

— Aiitóelgázolús. Vasárnap 
gél a Közraktár-utcában ogy 
elütötte Fiilön Mihály G6 éves 
számost, aki lábát törte, azonkívül 
több sérülést szenvedett. A mentők 
a RókuE-kórházba szállították. A 
gázoló autó továbbrobogott anélkül, 
hogy számát valaki megjegyezhette 
volna.

A hét legrosszabb vicce:
— Hallotta, Ulain dr. nagytoeteg
— Ml baja!
— JobboSdBli ttldSpuccBhurut

— Horogkereszt. Pesti kép a hm 
rögkercszt napjaiból: a Körút mö
götti kis zugszálloda homályos km 
pufo.lyósója alatt két azélesvúUu. 
nagybajuszos férfi között egy 
nyurga vofaszakállas szökő thl áll. 
Bö, kockás ragián, sportsapka és 
tábszárvédő a ruházata, idegesen 
turkál a zsebében. A másik két férfi 
nyugodtan nézi, de csak nem akar 
előkerülni az, amit keres. Igazol
vány kellene a vofaszakállas szőké
nek. Nincs. Kiadlan dadog néhány 
szót, de vem használ. Talán nem is 
értik. Németül beszél. Zamatos sváb 
dialektusban recsegi, hogy ő német 
állampolgár és dolgozni jött Pestre. 
Hiába minden. Közrefogják és el
indulnak vele. Most — amint a két 
szélesvúllu ember közrefogja — 
szinte szánalmas figura ez a sze
gény bajor, akit a szabadalmazott 
álla m szerződés i. rész vé n y társaság
Importált tájvédelmi célokra vala
melyik müncheni sörcsarnokból. 
Szegény lézengő ritter! Elhitették 
vele, hogy jámbor sörivó hacken- 
krcutzler létére még fokosos, kari
kásostoros magyar fajvédőt fog 
csinálni belőle, a sokat emlegetett 
bajországi kék Isten.

— Megmérgezte magát. Balogh Eszter 
hivntalnoknő a Magna ucca 20. Bzám 
alat levő lakásán morfiummal és ar
zénnel megmérgezte magát Súlyos sé
rüléssel a Rókus kórházba vitték.

MARKA
még pedig értékes márka ma 

az egész világon a 
va'ódiDIANA

sősborszesz
melyet nemcsak idehaza, hanem a leg
távolabb; tengerentúli országokban is ott 
találunk mindenütt, ahol fájdalmat kell 
csillapítani. — Hatása csodálatos. 
Valóságos első segély a házban! 

Mindenütt Kapható
1
1

kis üveg ára............. ..  ... O K — .90
nagy üveg ára ................ O K 2.30

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

(megfelel kb. s kis üveg tartalmának) 

Jelenlegi szorzószám: 3700 i1

bíró-

briliiánst. ezíistfli, iéRÍ9égckct mindenkinél drá
gábban vesz n KÖZPONTI EKSZERBEVÁLTÓ 
ozset kürtit 17. s/.íjh Telelónszám: |ózse< 61
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Elaftrangú régi és modern festmények, 
nKMUnsitml. 

BííiMéM 
arany, ezüst és fémtárgyad, szőnye

gek és bútorok 
Elállítás: November 11-14-1/ 

Aukció : November 15-től naponként 
délután ’/»4 órakor 

Illusztrált katalógust Cs folvilAgciíttjt *<J n 
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Lassú szilárdíts Előli a fössde
A kOHőldi piacok megszilárdulása véget vetett a 
kontremin garázdálkcdósának — Helyreáll a tőzsde 

és a külső piac közötti áreltorlódás

I

Két Ijánap óta a súlyos válsággal 
küzdő tőzsdét agy nap alatt megjavítani, 
még a legnagyobb pénzügyi zseninek som 
eiknríithot. A rokonvalcaconciával küzdő 
■jagybctcgot csuk fokozol osan vezethet
jük viasza régi életmódjához, a türel- 
mctloneóg csak újabb bajokat zúdíthat a 
gyenge ós vérszegény piacra.

A tőzfido eleinte in est őrségen Injekciók
kal, utóbb a gyógyulás beállóval önma
gától a konszolidáció útjára lért h most 
ijnár

minden jel arra mutat, hogy a buda
pesti tőzsdén uralkodó egészségtelen 

állapotok rövidesen megszűnnek,

.Fe-lcslogos len no ismételten reá mutat
nunk arra, hogy csakis normálisan inü- 
ködő piacon elégi thotők ki azok a jrfmz- 
Jgónyck, molyokat úgy a patront/Aló 
púnálntónotek, mint maguk az iparváJla- 

, Íntok föltétlenül szükségesnek tartanak/ 
üzegnedk fenntartására óé ki szélesítésé re. 
Ha a Hzükséges tőkfk előteremtésében 
fennaknd/m történik, úgy az. egészségre 
gazd/tsági fojlődós útjába lendítünk mes
terséges akadályokat s ezzel egyidejűleg 
elgáncsoljuk az ország gazdasági fejlö- 

; dósét.
A?, elmúlt hét tőzsdei osoményoit vizs

gálva a legkülönösebb jelenségekre buk
kanhatunk, inolyckbőJ azt a tanulságot 
.vonhatjuk lo, hogy

a szélsőséges Irányzatok tirnlomraju- 
tásn a legnagyobb kórokat okozhatják 
az országnak s a plucnak egyaránt.

A kontremin hatalmának megrögzítése 
milyen károkkal Járt, őzt o pillanatban

A Jeryintózct új elnöke. Az el
múlt héten Ismét fölmerült az a 
hír, hogy Búd János közélelmezési 
miniszter lesz a Jegyintézet új el
nöke. Olyan helyen, ahöl ismerik 
a pénzügyi kormányzat terveit, 
tényleg lányién in e íj erősítik ezt a 
hírt ós hogy Btld hajlandó vállalni 
a Jegyintézxjt elnöki méltóságát. 
Popovics Sándor, mint ismeretes, 
már hetekkel ezelőtt mondott le 
állásáról és azóta csak igen keve
set jár be hivatalába. A legutóbbi 
napokban igen élénken rósztvett 
azokban a tárgyalásokban. umelye- 
Jíot a külföldi kiküldöttekkel a kor
mány t folytatott. Popovicsnak 
egyébként mellékfoglalkozása is 
,van: elnöke a MFTR-nak és na
ponkint. be. 1s jár szorgalmasan a 
hivutaJíihu. Nyugalomba vonulása 
után allghancttn teljesen a MFTR 
ügyelnek fogja magát szentelni.

F Régi bankból új. Még a l>6ke óvoiben 
nlakalt. Budapesten a Közgazdasági fli- 
talbank, amelyet atinakldcj5n a Pénzin- 
téeotl Központ kötadékébo is iölvettók. A 
Jiank azután hosszú ideig szünidőit, míg 
nemrégiben egy új érdekrl(«óg életre tá
masztotta. A luink íüapUikéjél. 2M milli
óra cmcllék fel elnökévé búró Ddnieí 
Gábort válaw.tották meg.

Sebest a Kolos egy hajóstársa- 
Míg élén. Hosszú hónapokon keresz
tül arról volt sz/i, ’ 
Kolos kincstári _________ v.
Ipnrlmnk volt vezérigazgatója, áí- 

iveszl a Nemzeti Hitrli-ntózet vezeté
sét Miután a tárgyalások a llltel- 
intézet a Fut ura ós u GaTxiabnnk 
között nem voeottek eredmény ri\ 
Sebcsta elfogadta az Unitcd Sta- 
tes Linie meghívását a magyar
országi ügyvewtő-lgnzgatÓi állásra, 
amelyet eddig Pókau-Pivny Béla 
töltött be. Sebcsta uj állását már 
el is foglalta. 

hogy Sebcsta 
főtanácsod, az

megállapítani nőin lehet, do bizonyos, 
hogy a magyar iparvállalatok fölfelé 
ívelő fejlődésére irtóztos csapást mért, 
amit csak hónapok hosszú és terhes 
miuikájával lehet majd jóvátenni.

Igen sok becsületes egzisztenciát is 
tönkro tett a nyolc hetes igazságtalan s 
Indokolatlan árlc-töré®, m lyct tisztán 
s egyedül a jól szervezett kontremin ter
hére írhatunk. Meri míg a tőzsdén az 
értékek napról-napra csökkenő tenden
ciát mutatnak, ugyanezen idő alatt a 
külső piacokon mindennek az ára felfelé 
lendült s így az értékpapír-tulajdonosok 
nemcsak kisebb pénzellen értéket kaplak 
részvényeikért, de ugyanakkor gyengébb 
vásárlóerejű koronákat kaptak vagyonu
kért. Ez a természobellonos gazdasági fo
lyamat, kihatott az ország egész gazda
sági életére, ahol a logszomorúbb deka
dencia jelei mutatkoztak.

Az elkövetkezendő tőzsdehétro már 
barátságosabb irányzatot remélnek a 
benfentesek. Az ármozgalmak termé
szetesen nem lesznek orrupclós jelle
gűek. ellenben *gy lassú, egészséges 
árfojlődésnek most már akadályokat 
támasztani a tőzsdén nem igen lehet.

Az árfejlődés elsősorban azoknál a 
részvényeknél fog kezdődni, ahonnan a 
kontremin első támadásai kiindultak.

Tehát legelőször Is a nehéz és arhit- 
rage-papírosok árfolyamai érik el az 

őket megillető árszintet

ezeknek az értékeknek árfejlődéso ma-8
gúvul ragadja a piac többi érdemes rész
vényeit is.

Újabb tőkeemelések előtt a piac. 
A tőzsdei irányzat megromlása 
igen sok tervbe vett, de elhalasz
tott tőkeemelést von maga után. 
Igy rövidesem a régóta halogatott 
Olasz Bank, tranzakciója áll elő
térben, melyet a vállalat igazgató
sága, most már maga Castiglioni 
elnök szorgalmazására rövidesen 
megvalógsit. A Guzdabank nov. 
20-án tartja tőkeemelési közgyűlé
sét, melyen alaptőkéjét 3 milliárdra 
emeli. Hír szerint egy regire két 
újat adnak, igen előnyös árfolya
mok mellett. Ugyancsak 20-ára 
tűzték ki a Cukoripar tőkeemelési 
közgyűlését is. Természetesen még 
ebben a hónapban igen sok tranz
akciót bonyolítanak le az ipari és 
kereskedelmi vállalatok, feltéve, 
ha a tőzsdo szilárd irányzata ma
radandóim k bizony.ul.

Részvénytársaság lesz a Zerkowitz- 
bankból. Tőzsdei hírek szerint u Magyar- 
-Amerikai Bank és Pénzváltó tízlet Zor- 
kowitz Emil éa társai n közeljövőben 
részvénytársasággá alakul át.

A Stefaneum alapiőkeamelése. Hír 
szerint a Stefaneum-nyomda, amely a 
iWagj/ar-Ainerikai bank érdekköréhez 
tartozik, legközelebb fölemeli alaptőké
jét. A vállalat jelenlegi alaptőkéje fit) 
miliő korona és ezt emelik föl 180 
millióra.

A Gottschllg-részvények bevezetése. 
A G ott Boltiig Ágoston Rt. tudvalevőleg 
az ország egyik legrégibb vállalata, 
u mennyi hon alapítása a múlt század 
hatvanas éveibe nyílik vissza. A társa
ságnak Kőbányán hatalmas gyártelepe 
van, ezenkívül a Václ-uccáhan is érté
kes, saját ingatlannal rendelkezik. A , 
szcssfeldolgozó iparban évtizedek óta ; 
vezető szerepet foglal el és jövedelmező
sége aranykoronában is állandó fejlő- ] 
dúst mutat, A vállalat legköze’ebb ké- ' 
rchnce.nl fogja részvényeinek a tőzsdén 1 
való lajstromozásút. (

A Transdanubla központi irodája 
Mint értesülünk a T ramsdanubia köz
ponti Irodát nyitott a Földhitelinézet épü
letében, ahol a malom érdekeltségéhez 
tartozó összes ügyeket központilag irá
nyítják.

Az értékpapírforgalmi adó ügyében 
szombaton igen fontos tárgyalások foly
tak a TÉBÉ-ben, amelynek az volt a cél
juk, hogy a pénzügyi kormányt a ren
deld megváltoztatására bírják.

A Tanítói Bank és Kereskedelmi 
Rész vény társaság téglagyár-alapítása. A 
Tanítói Bank és Kereskedelmi Részvény
társaság félmilliárd korona alaptőkével 
„Pcfithidogkúti Gőztégla, Mészégető és 
Agyagárugyár Részvénytársaság" címen 
a már üzemben lévő ipartelepet üzletkö
rébe vonta.

A Thók-részvények a hivatalos forga
lomban. A Thék Endre Bútor-, Zongora- 
és épületmunkák gyára részvényeit hét
főn vezette bo a hivatalos forgalomba 
az Anglo-Ausztrián Bank. Annak elle
nére, hogy a piac lanyha volt, 55—65 
ezer korona körüli kurzuson élénk üzlet 
fejlődött ki Thék-részvéuyekben. Szerdán 
ismét mozgalmas volt a Thék piaca e 
az általános bessz a papír kurzusát nem 
tudta kikezdeni. Látnivaló volt, hogy az 1 
ipari papírok piaca komoly értékkel 
gyarapodott.

A Magyar Hitel-részvények jogbe- 
nyujtűsa. A Magyar Hitel-részvényekben 
nem a rendes idvoeu lesz a jogbenyujtás, 
mert ezeknek a jogoknak a jegyzése a 
bécsi kasszához igazodik. A Hitelbank 
igazgatósága tárgyalást kezdőit a Zsíró 
igazgatóságával a jogbenyujtás ügyében 
és úgy állapodott meg vele, hogy a jog
benyujtás határideje kedden délelőtt 11 
órakor jár le. A Magyar Hitel jogbo- 
nyujlását a november 22-iki kasszana- 
pon bonyolítják le. A loszúmoló árfolya
mokat csak kedden, délelőtt állapítják 
meg.

Kivándorlási társaságok koncessziói. 
Ez év végén lejárnak a hajóstársaságok 
koncessziói. A belügyminisztériumban 
beadványokat és mint halljuk, az 1021. 
évre a minisztérium meg fogja hosszab
bítani az eddigi engedélyeket.

Új vaspapír a magánforgalomban. A 
Szász Oszkár vasipari és vadkereske
delmi r.-t. részvényei legközelebb a ma
gánforgalomba körűinek. A plaszirozást 
a Mecr éa Töraöry cég kapta meg. A 
100 millió korona alaptőkéjű vállalat 
részvényeinek nóvórtéke 2000 korona.

x A Magyar Általános Hitelbank Czt- 
ráky Antal gróf v. b. t t elnöklete alatt 
tartott rendkívüli közgyűlése elhatározta 
az intézet alaptőkéjének 153,334 darab, 
egyonkirt 400 K n. é., 1923. január 1-étől 
osztalék jogosult új részvény kibocsátása 
által 488.666,400 koronáról 550 millió 
koronára való fölemelését olykópen, hogy 
a kibocsátásra kerülő részvényekből —- 
a f. ó. június 16-iki rendkívüli közgyű
lésén nyert aíapszabályszerü felhatalma
zás alapján — 28,334 darab részvényt 
napi áron az intézettel túlnyomórészt 
régtől fogva szoros üzleti kapcsolatban 
álló legelsőrangú nyugateurópai cégek 
közvetlenül veszik át tartós befektetésre, 
inig a fennmaradó 125,000 részvényre az 
eddigi részvényeseknek 10 :1 arányban 
egyenkint 200,000 K ÚTon, elővételi joguk 
van, mely folyó hó 9-től 20-ig bezárólag 
gyakorolható. A tőkeemelési müvolet le
bonyolítása után az intézet kimutatott 
saját tőkéi (alaptőke és tartalékok) meg
közelítik az 50 milliárdos

x Az Angol-Magyar Búnk tőkeemelése. 
Az Angol-Magyar Bank igazgatósága lég. 
utóbb tartott ülésében elhatározta, hogy ( 
a november 24-úre egybehívandó rend- ’ 
kívüli közgyűlésen javasolni fogja az in- ! 
téwt alaptőkéjének 1300 millió koronáról 
2400 millió koronára való felemeléséit A 
javaslat szerint az intézet mindenekelőtt 
650,000 új részvényt hoosájtana ki, me
lyeket 2:1 arányban még megállapítandó 
árfolyamon a régi részvényeseknek ajánl 
fel. Ezenkívül 456,000 részvényt bocsát 
lei, melynek átvétele legolsőrendű angol 
és amerikai cégek által biztosíttatott Az 
új részvények kibocsátási árfolyamát a 
közgyűlést követő igazgatósági ülés 
fogja meghatározni és ez a régi részvé
nyesekre vonatkozólap a 25,000 koronás 
árfolyamot rcminireetro sem fogja meg
haladni, míg a szabadkézből eladott 
részvények eladási ára ennek az árfo
lyamnak többszörösét jelenti. E tőkeeme
lés révén a Angol-Magyar Bank saját 
kimutatott tőkéi körülbelül 40 milliárd- 
dal fognak szaporodni.

I

x Az ö»terrelchlsehe Zfnt..i - 
Credit Bank közli. hogy m *?««« 
önálló magyarországi 
„Iparbank Rószvénytársasá.." X “í’ 
tartotta alakuló közgyűlését báró r"’ 
nyai-Sehossborger Rozsa elnöklőt. , 
Az intézet teljesen beiiaotett w'i! tí’1 
3 milliárd korona. Igargatósá-i t b'k"z 
megválasztattak: Benteoh F«i 
Forrt Viktor (Wien), Frottd ™°a ' 
Horváth Zsigmond, Lovló Lajos 
les), Léb Lajos (ügyvéd 
loncfalvi Linzer Ármin, LMIo, L"’ 
Löttler Gyula (iitrywzotö igazgató)8'!’’ 
LofTlor Imro, dr. Mohr Béla, pfry D„d! 
gróf Ráday Gedeon, gróf SeoíriL S' 
Tibor Róbert (vezérigazgató), báró t0 ' 
nyiu-Sehossberger Rezső és dr. WiliZ 
Károly urak. Az elnöki állás ewel.S 
nem töltetett be. 'Síelőre

x Az Elsa Magyar Gyapjúmosó ft, n< 
zoinányi Rt. közli, hogy rendkívül' kö 
gyűlése alaptőkéjének 180.000 d.raí 
W24.es Bzelví-nnyol ellátott 101'0 K n 
szóló új részvény kibocsátása által'sni 
millió K-ra való fölemelését határozta el 
Az összes új részvények a régi részvá 
nyosoknek ajánltatnak föl 2:1 arányban, 
darabomként 15.000 K áron, melyben 
költségek és illett-kok bonnfoglaltatnoi. 
Az elővételi jog o hónap 12-től bezárólar
17-ig  a társaság pénztáránál (V., Kárpát 
ucca 9.) délelőtt 0—11-ig és délután 4- 
G-ip gyakorolható.

x A Viktória Bútor és Faárú Rt. kg^l 
hogy ma tartott közgyűlésének határo
zata alapján minden régi 200 K névér
tékű részvényt 1000 korona névértékű 
részvényre cserél át ingyen. Ugyanekkor 
minden egyes régi részvény alapján egy 
darab uj 1000 K névértékű részvény 
vehotő át darabonként 4000 K árfolyn- 
mon Bauer Jenő bankházában (IV., Szer- 
vita-tér 5.), e hónap 12-ótől 17-óig’bezá
rólag (délután 4—7 óráig).

x A Nasici osztaléka. Az Unión den 
Uciines et dcs Exploitatious Forestiérefi 
de Nasio f. é. október 27-iki közgyűléso 
589,401.58 svájci frank tiszta nyereséget 
és három svájci frank osztalékot állapí
tott meg az 1922—23. üzletóvro. A szel
vényeket a Banque do Paris ot do Pays- 
Bns genfi fiókja és a Hazai Bank Rt., 
Budapest váltja he a svájci szolvényadó 
levonásával.

x A Magyar Szalámigyár Részvénytár. 
sasiig VIL évi rendes közgyűlése jóvá
hagyta az igazgatóság évi jelentését és 
az eléje terjesztett mérleget, amely sze
rint az évi tiszta nyereség 222,309.257 K, 
ebből 120,000.000 K vagyis szelvényen
ként 160 K (40 százalék) osztalékra, 
19,000.000 K nz igazgatóság jutalékára, 
62,500.000 K tisztviselői segélyalapok do. 
tálasára, 14,000.000 K tisztviselői segély
alap létesítésére szolgál, a fenmarad'í 
összeg a jövő év számlájára vitetik éld. 
A szelvények beváltásának helyét és, 
idejét a táraság külön hirdetménnyel 
fogja közölni. A közgyűlés melegen ün
nepelte a vállalat alapítóját és elnökét, 
JUőhr Béla dr.-t, a tanácsterem számára 
megfestett arcképének leleplezése a lkai* 
mából.

HajdusRa, Dénes és Váiros
bank> és tözsdebizományosok 

Hunyadi-tér 1. az. Telefon? 81-40
Értékpapírok vétele és eladásai

KocztpénzUzletek 
előnyős lebonyolítása

SZAKORVOSI vér- és nemlbetejek

EZÜST SALVARFMI.0LTA8. - Rendelés egész Mp 
Rákóci-ut 23. I. em. 1. Rókus sál szemben.

Óriási árakat fizetek 
mindenféle férfi- és tisstlrabákért, feliérne- 
mükórt. izörmebundákért,szőnyegért.
teld üzlet, Vili, kér.. Népszínház ucca 21. szám 
Hívásra házhoz Jöví'k — Telelőn József iB-48

minden hirde' 
tett árnál <hi' 
gAbban veszek- 
Platinát, ara- 
nynt, ezüstöt.

Namislflsol^.. 

S Gross Antalun>u árun. •» . .
Jóasef k8rufc hu«aonhArom,<éle«"e,::t

Máshoz ne tévedjen i

„ÁSBŰtor 150.000K-5ÓÍ
^'.v.%¥.hA;riAy..^k

Bk B B FOGORVOSI LABORATÓRIUM készít fogtechnikai munkát 

Ircll M versenyen kívüli árakon.
M Munkákat percnyi pontossággal hazaszállítjuk. Árajánlat kívánságra

■ ■ ■ ■ W W4V Vk Teleién: József 108—IX Budapest, VII. kér., Klauzól-tér 10. szán
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színházi hét
Nagyol szívott angol pipájából a 

tér és folytatta mondanivalóit:
— Hát azt tudja-c, hogy a szál

longó hírek, szerint Fedák minden 
vasárnapját Becsben tölti. Szomba
ton utazik és hétfőn kora reggel 
már megjelenik a Pomnadur pró
báján a Fővárosi Operettszínház
ban. Most küldtem ki detektív emel, 
hogy nyomozzon az ügyben. Eddig 
csak annyi derült ki, hogy Zsuzsa 
minden vasárnap este a Thealer an 
dér Wien előadásában gyönyörkö
dik és lelkesen tapsol osztrák 
primadonna-társának és a fess né
met bonvivánnak. Ugyancsak ide
tartozik az is, hogy a. táncos lábú 
primadonna beadta a válópert férje 
ellen. Ok: engesztelhetetlen gyűlö
let. Persze csak a törvény miatt 
kellett az engesztelhetetlen gyűlö
letet felhozni, különben a legjobb 
barátságban vannak.

flies-Mister Smoking 
detektív, mivdio

° wllihrnte ki a hosszú tengeri utat. De
Marsunknak sikerült bejutni
.mester hosszabb róbeszcU’s után 

, annak bodor
'/S míiíül a kBvatkezölted mondotta: | 

Ttot na.són volna azt /maii, JtajDl'

Karáeson’ii Hl nemcsak .látszotta, . 
énekelte is a francia ktraln- 

rómrem't. Karácsonyi Hl umian- 
'.Skedt ós helyette - ann mai 
'oha sem történt, mén . — a kórus 

“.Mt. Emszer a prím, másszor 
de sohasem a szereplő, 

aki eperpiros ajkaival, csak némán 
/■ítírfe « kóristák dalat. 8 ami a 
inérdekcscbb a ftözönseo észre sem 
telte a máit változást.

A mester Ut clbóbiskolt, de rövid szil- 
nct után folytatta:

'Ami pedig a l'árosi Színház 
néntek esti „Falu rossza" előadását 
illeti, ott is baj volt, csakhogy meg
fordítva. A Városi Szivház színpa
don a főszereplők énekelték a kórus 
helyett. A kóristák ugyanis a Nem
zeti Színház Városiban rendezett 
előadásáért külön díjat kértek, mint 
02 operaiak. A Városi azonban nem 
tolt hajlandó külön fizetni saját , 
tagjainak, tehát a négy-öt opera-1 
házi kardalosoii kívül nem völt több I 
kóristája a Falu rosszá-nak. De se
baj. Nagy Izabella meg Kiss Feri 
énekeltek a kórus helyett. Ök szc-énekeltek a kórus helyett. Ök 
jenesére győzik hanggal,

— Jobb hírt mester, jobb hírt — 
serényen munkatársunk.

— Épen iKündam akartam.— Épen mondani akartain, kár, 
volt szólni, llát képzelje csak a 
Belvárosi Színházban nagy baj 
van. Nem tudják, hogy mit csinál
janak a Nagy bariton bemutatója 
után. Két olyan darabjuk is van, 
amit színrehozhatnának. de egy har
madik, aminek „Mihályiné két 
leánya1* n 'címe, jeles és kiváló szer
zője pedig reggeltől estig az Unió 
irodájában ül és várja a bemutatót. 
Most már tehát két ut állott Beöthy 
méf dött: színre hozni a Jjíi- 
hályiné két leányá'*-!, vagy pedig 
továbbra r is ülni hagyni a szerzőt 
az Unió irodájában, A vezér a két 
út Imzül a kényelmesebbet válasz
tatta és ^határozta, hogy színre- 
háttá a ^Mihályiné Ivét leányá,,-t, 
amuíl is inkább, . mert nem kell 
félnie, hogy a másik két darab szer-

ül majd akkor, várakozva az 
irodájában. rAz egyik szerző 
tiayani8 Fefneuill, a másik pedig 
rcydóü.

— Hál aztán képzelje "csak, édes 
egy öcsém uram, milyen baj tör-

a Nemzeti . Színház 
kíiltuszminisz- 

‘^"ályal eladták idegenekének. 
Regény jó kultiíszminiszterünk 

nwijedt, amikor. ^aUMU ba 63 M Cm <dC- 

,I€H' buktam

a Htkárnnk. 
oki sűrít bocsánatkérésck között ki 

ifit „
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uta- 
nyo- 
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RÖVID HÍREK
BUKTÁN KÁROLY írt az Opera

háznak, hogy ha szükség van 
rá, decemberben eljön Buda
pestre vendégszerepelni.

PILINSZKY ZSIGMOND,
Opera ház tagja, aki — : 
ismeretes — Amerikába 
zott, Hamburgban a 
morgó német színészek 
vára hangversenyt adott. 

STOLZ RÓBERT új operettje a „Dér 
nampelmann" nagy sikert aratott 
a bécsi ZfomörfíenJio.us-bau.
VÁLÓPERES HÖLGY"-ET Vajda 
Ernő szímfivét megvásárolta a bécsi 
Burgtheatcr.

„JÓL KEZDŐDIK A HÉT" címmel Ka
rinthy Frigyes új háromfelvonúsos 
vígjátékot írt

FEJES TERI a Fővárosi Oporettszinhúz 
szubrettje felbontotta szerződését a 
színházzal.

GUTHI SOMA
„Mádi zsidó" cimü életképét zsú
folt házak mellett játszók az ame
rikai színházak, óriási sikerrel. Itt 
említjük meg, hogy a kiváló hu
morista 
körútra 
letekre, 
kapott-

legközelebb felolvasási 
indul a megszállott 1orú- 
ahonnan számos ajánlatot

•
Egy színésznő, aki szintén játszik, de 
nőm a tőzsdén, nem a lóversenyen, 
hanem a színpadon. A színésznő 
neve: Füredi Ella. Neve nem ismeretlen, 
azok közé tartozik, akik Rákosi Szidi 
megbecsülhetetlen utasításait hozták — 
szépségük mellett — a színpadra.

Füredi Ella ismét játszik, ezúttal nem 
a Városi Színházban, — ahol a Búcsú - 
keringőboli Hannuskája, valamint a 
Oülbaba és „üldöz a pénz" főszerepei 
tették emlékezetessé nevét, — hanem a 
Fővárosi Opcrettszinházbap, ahol a leg
közelebbi szonzAciós operettujdonságban, 
a Pompadurban szép kis szerepet játszk. 
A Pompádat próbái serényen folynak 
és serényen próbál Füredi Ella is, akit 
az éleslátása Tapolcai direktor fedezett 
fel és szerződtette le nagy gázsival tag
jainak sorába.

Egy színésznő, aki ismét játszik, 
ismét sikert fog aratni és ismételten 
bebizonyítja, hogy értékes nyereséget 
jelent mindazon színháznak, ahová sike
rült a szinházdircktornak szerződtetnie.

(g. oy.)
• Forgács Rózsi kamaraszínházának 

premierje. Vasárnap délelőtt a Kis Ko
média helyiségében három egy fel voná
sod mutatott he Forgács Rózsi kama- 
ratársulato. Csehov Medve cimü vígjá
tékét, Georg Kaizer Juanna és Svind- 
berg ismert drámáját, Júlia kisasszonyt 
mutatták be. Mind a húrom darab fő
szerepét Forgács Rózsi játszotta. A kö
zönség minden dar«b után lelkesen ün
nepelte őt.

• A Vígszínház c hetét az Orvos dilem
mái* és ZrjNjhe váltakozva töltik be. 
A nagyhatású két újdonság minden ed
digi előadására az utolsó helyig megtolt 
a nézőtér. Vasárnap délelőtt Ady-ünnc- 
pélyl rendeznek, délután pedig az Első 
csöngetést játsszák.

• A Három grácia 159—165-ször kerül 
Bzínrc a jövő héten a Fővárosi Operett
színházban. Vasárnap délután a Ma
rinka, a táncosnőt adják.

• Orphéus a pokolban. A következő 
háton kedden, csütörtökön, szombaton és 
vasárnap este adják a Városi Színház
ban Offcnbacli klasszikus operettjét, az

Egy színésznő, aki Ismét játszik ...

„Orpliou8t“-t a bemutató kitűnő szerep- 
osztásával. Zsúfolt házak ünnepük a 
pompás előadást. Követ koző hétfőn a 
„Bolond Istók", Sns Edo és Szabados 
Béla vidám, regényes, zenés játéka van 
műsoron.

• 41—IS előadása lesz a jövő héten Mol
nár Ferenc páratlan sikerű színjátéká
nak, A vörös malomnak a Magyar-Szín
házban, amelynek előadásaira most is 
állandóan egy héttel előre kelnek cl az 
összes jegyek. Az esti előadásokon 
állandóan Darvas Lili, Pécsi Blanka, 
Horváthy Elvira, Somlay, Gellórt és 
T*rnay játsszék a főszerepeket, míg a 
darab vasárnap délutáni mérsékelt 
helyárú előadásain Mima szerepében 
Karzab Anna lép fel.

* A „Lila úkác" ötször kerül színre a 
jövő héten a Kenaissance Színházban. 
Szép Ernő poétikos pesti vigjátéka eddig 
minden este elővételben eladott házakkal 
került színre s így a Ilenaifisauco Szín
háznak a jövő héten már ötször kellett 
kitűzni a pesti közönségnek ezt a darab
ját. Csütörtökön és vasárnap Cromme- 
lynok remekműve, ,.A csodaszarvas" ke
rül színre, vasárnap délután mérsékelt 
helyárakkal „A trónörökös".

• Csortos, Báthory Glzn, Berky Lili. 
Bótli Klári játsszák a főszerepeit a Bel
városi Színház ma esti újdonságának, 
„A nagy baritonénak, melyet a jövő hé
ten hétfőn, szerdán, péoiekcn és jövő

; vasárnap este ismétel a színház. Kedden 
és szombaton a kitűnő Zilaehy-bohózat, 
„A jégcsap" kerül színre, csütörtökön a 
nagyhírű Wcdokind-tragódiát, a „Tavasz 
ébredését" játsszák. Vasárnap délután 
Fodor László mulatságos vígjátékát, a 
„Xavarral Marglt“-ot adják első ízben 
délutáni olőadúsul 3 órakor* mérsékelt 
helyárakkal.

* Melvena Passmore, a csikágól nagy 
opera hire3 művésznője vendégszerepel 
a Városi Színház hétfői „Rigolotto" elő
adásán. Szerdán „Trubadúr", pénteken 
„Tosca", vasárnap délután „Mignon" 
kerül színre Aquila Adlcr Adellnával.

* Kilencedik hétbe fordul Faragó—Nán
dor Elsslcr Fanny című daljátéka a 
jövő héten a Király-Színházban, ahol 
minden eato hálás közönség élvezi a da
rab szépségeit. 
Kacsoh—Bakonyi 
daljátékét, a János vitézt ismétlik 3 
órakor, mérsékelt helyárakkal.

• Elhalasztották a Hasis bemutatóját. 
A Városi Színház 13-áról 20-úra halasz
totta nagyszabású pantomimjének, a 
„Hasis"-nak bemutatóját, miután az 
előadás jelmezei és díszletei nem érkez
tek meg idejében.

• A szezón legnagyobb sikerű darabjai, 
nak egyike „A rózsalány", melynek min
den előadására a legelőkelőbb közönség 
napokkal előre váltja meg jegyét a Blaha 
Lujza-szinházban. Az elmés és fülbe
mászó muzsikájú darab a jövő héten is 
minden este színre kerül. Vasárnap dél
után pedig a népszerű „Fi-fi“-t adják 3 
órakor mérsékelt helyárakkal.

• 75-ödször játsszák jövő pénteken azt 
Andrássy-utij Színházban a kitűnő sikerű 
októberi műsor darabjait, tréfáit és ma
gánszámait, melyekben a színház legki
válóbb művészeinek minden este meg
újuló nagy sikerük van. Ugyanezt a mű
sort ismétlik vasárnap délután is 3>j 
órakor mérsékelt helyárakkal.

* Medgyasozny Vilma és még öt pri
madonna a Pesti Kabaréban. Ujváry 
Ferenc igzgató Medgyasszay Vilmán, 
a világhírű dizőzön kívül még öt prl- 
madononát vendégszercpeltet a Pesti 
Kabaré szerdán bemutatásra kerülő új 
műsorán. Antal Erzsi, Betegh Bóby, 
Harasztby Miéi, Kondor ibolya és Lu
kács Sári tréfákban és 
bán Épnek fel. Rajtuk kiviil Faragó 
Sári, Fehér Gizi. Horth Holla, Krajnik

j Mária, Forenczy Károly, Kőváry 
i Gyula, Radó Sándor, Viragh Jenő és 
mások játsszák Kőváry Gyula. Mihály 
István és Stella Adorján tréfáit. Er- 
dődy Elek és Harmatit Imre szólói*. 
Zenei vezető Hetényi Heidolborg. Ren
dező: Kőváry Gyula. Előadás kezdete: 
háromnegyed 9 órakor.

* Az Apolló Színpad humoristái. A no
vember 17-én az eskütéri Helikonban 
megnyíló Apolló Színpad olyan kiváló 
humoristákkal rendelkezik, amilyenro 
még alig volt példa. A közönség legnép
szerűbb humoristái fognak egy műsor

• keretében fellépni, még pedig: Békeffl 
[László, Sarkad! Aladár, Szőke Szakáll, 

Radó Sándor, Sándor József, Szentiványi 
I Kálmán.

magánszúmok*

HRIÖüSBÉliSZEHBEVA[>TfiS
IV. VARMEGYE U. 7 

PÉNZTÁRI ÓRAK 9—5 
(a Vártnegye ucca a Semmelweis 

uccának első mellékuccAJa)

Jobb vagyok, 
mint a szerepem 

Elmondta : Berky Lili
Bizonyisten, nem olyan va

gyok, mint amilyennek látszom 
a Nagy bariton-ban. Én nem te
hetek róla, hogy ott folytono
san plety Ráznom kell, húszon 
úgyis tudom, hogj’ Mister, 
Diefrichstein csak azért írta le 
a színésznőt olyan pletykázú- 
nak. mert bizonyára sok baja 
volt már amerikai kolleganőink
kel. De bizony én is megcibál- 
nám a haját, ha itt volna a kö
zelemben.

No de no vicceljünk. Nagyon- 
nagyon hálás vagyok direkto
romnak, aki ezt a szerepet rám- 
bíztn. Mert hát akármennyit 
plctykázoin, intrikálok is ott a 
darabban, ugy-e mindenki tudja, 
hogy az életben jobb vagyok. 
Mondta is nz uram. Gőzön, 
amikor a főpróbáról hazamen
tünk:

— Asszony, megvernélek, 
amúgy istenigazában, ha a való
ságban is olyan lennél, mint a 
színpadon.

ÍTABARIN
Í Vili, Rákóczi út 63. sz.
} Telefón: József 21-16.
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fiz UTE eldQntfftlenSI mérkőzött a MTK-val 
hároiii ponttal wiezat a balnekság étón — Varga UTE kapust

Icgúzoltak a renrföriovak
KcUemoa időben mintegy Aarm/nc 

ezer főnyi közönség jeln ni.”tőben 
csaptak össze a bajnokság favorit- 
jui az őszi forduló utolsó találko
zásán. Az MTK helyzetét nem 
érintette a mérkőzés, csak pent- 
a zárna jöhetett tekintetbe, ellenben 
ílz l'TE és az FTC mai szereplése 
tulajdonképpen a bajnokság máso
dik helyének a megszerzéséért folyt. 
Jobb gólarányúval az UTE ketült 
ez MTK mögé, az FTC ismét a har
madik helyre szorult. A múlt évben 
kieséssel küzdő BTC az idén nagy
szerű formát mutatott. Két ponttal 
maradt el a harmadik helytől. Az 
UTSE a kilencedik a bajnokságban, 
mig n II. osztályból felkerült 33-sok 
az ötödik helyen állanak. Utána a 
Vasas, III. kor. TVK és a Törekvés 
következik. Az FTC ma a 10-ik hely
re szorult KAC-ra 3 gólt vert. A 
Zugló és a VÁC csapata az utolsó 
helyen áll.

Az őszi fordulóban az MTK meg
érdemelten került nz I. osztály 
élére. ~................   * -------
Állandó

Ellenfelei, az FTC ós UTE 
• balszore nősével küzdöttek.

MTK-UTE 1:1 (8:0)
i csapata az. utolsó őszi mérkő- 

lcgklválóbb magyar csapat 
............................. Ki-

Újpest 
zésen a 
egyenrangú ellenfelének bizonyult. 
Jenöven porcon keresztül lelkes játékkal, 
győzni akarással állta útját az MTK. tá- 
madásainak, do hagyományos hulszoren- 
a»ÓJo miatt a megérdemelt sikorbou nőm 
lehetett része. A más fél órás küzdelem 
háromnogyodo n MTK térfalán az UTE 
fölényével tolt el. A 30.000 főnyi közön
ség mindvégig élvezettel figyelto a két 
csapat küzdelmét a az újpesti fiuk mai 
nagyszerű játékában határozott élvező- 
tót talált. Az UTE minden Játótyosa ki
tett magáért, cllonben az MTK sok jó 
helyzetet Kertész, Opata és Molnár ré
vén elhibázott

Az I. félidő nem is hozott eredményt, 
bár Orth és Jrny ambicionálták a Test
gyakorlók győzelmét. Különösen Orth 
káprázatos játéka ragadta magával a 
közönséget, de mellette megtapsolta 
Voyl 11. lelkca és önfeláldozó védelmét. 
Csontos és J eszméé akciói mindig ve
szélyesek voltak, különösen Jcssmds 
villámszerű lövései tartották állandóan 
Izgalomban az MTK-ért rajongók tábo
rét. Az MTK technikája és az l’TE lel- 
kosvdéae kiegyenlítették egymást, emiatt 
nz első félidőben egyik csapat sem tu
dott gólhoz jutni.

A második félidőben rövid UTE-fölény 
utón az MTK nagyszerű kombinációkba 
fog mintegy tíz percig szobbnél-ssebb 
jelenetekben gyönyörködteti a közönsé
get. Orth brillíroz, Senkcy clűreadáaai 
uz UTE-Wdclmot foglalkoztatják és 
Braun gyors lcrohanáaal az elkövetke
zendő MTK-slkernok sejtető!.

A 22-lk percben kavarodás támad 
Varga kapuja előtt. Végi II. faultol, 
mire a bíró a .16'ról szabadrúgást 
ítél. Sípjel után Molnár crőlcljcs lö
vése az l'TE hálójában akad fenn.

A Test gyakorlók a vezető gól után 
Molnárhoz rohannak és ösazccsőkolják. 
A ftó-lk percben az MTK kapuja elölt 
támad kavarodás. Kropacsek kivédett 
labdájával elbukik, többen rárohannak 
és Kroparsckct súlyosan megrug'ák. A | 
kapust a mentők viszik ki. dr »sdr 0 
Második perc bon visszatér a pályára,

A mérkőzés 43-lk percében Csontos 
Joasmáshoz tolja a labdát, aki lóul 
akar. d« a tömörülő MTI< véd-lem 
miatt Szid önhöz panszol. Szldun sza
badon áll éa Kropacaok mögött véd- 

betétién gólt lő.
Az nbdaó rerook szintén oz UTE fölé

hofer nehéz helyzetből belövi. (3:0) i6000, 6500. 
Az FTC csapatából Bium hiányzott, 

BTC—VÁC 4:2 (3:0)

,..A BTC mindjárt a kezdés után nagy 
folénybo korül és az első percben két 
gólt ér ol Horváth in. és Tiehowszky 
révén. Ezután változatos játék követko- 
«lk. A 35-ik percben a BTC korúért ér 
el. Ilajdu beadását Brauchler fejőit 

A második fólidőbon a VÁC támad, 
do a BTC védelme mindent lőszerei, 
lehichovazky kicsolozvo n VÁC védői
met, a 15-lk nercben védhetetlen gólt 
lő. A bíró Weisz conterhalfot kiállítja, 
mert a haíárbirót megsértette. A BTC 
hnndsot vét, mire Lóbi 18 méterről szép 
gólt lő. A 31. percben a BTC egyik hát
védje a 16-os vonalon belül kézzel érinti 
n labdát, A megítélt 11-ost Lébl belövi. í 
A VÁC további túmadásai oredmónyto-' 
lenek maradnak. |

83 FC-Vaiu 1:1 (1:»)

A 33-asok mai győzelmükkel a Vasa
sok eló, nz ötödik helyre kerültek. Némi I 
Vasas fölény jegyébon lefolyt hullámzó 
Játék után Újvári és Tomeeskó küzdel
mének bevébon utóbbi öngólt vét, ami 
csapatának vereségét eredményezi.

III. kér. TVB-UTSE 2:8 (2:8)

A III. kerületiek heves támadása 
nyhja meg a mérkőzést, eredménye a 
li-ik percbon van, amikor Mengl beadá
sából Horváth megzzenl a vezetést. Az 
utolsó percben Wagnor faultja miatt 
'<zabadruguat Ítél a bíró, amit Horváth 

inuk vírot. MértóV.' | "Ja a “v‘L . I —
Memolkc-1
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Az MTK

csapatot ölelgetni kezdte, de ekkor 
olyan valami törtéut, ami a magyar 
sportpályákon még nem fordult elő.

fa ügyeletes rendőrtiszt viselő in
tézkedésére két lovasreudur vágta
tott a pályára és rohamukkal a mit- 
sem sejtő közönséget valósággal le
tiporta. Nők és férfiak vegyesen ke
rültek a lovak patái alá. Varga, az 
UTE kapusa Is az attak áldozata 
Jött, társai összetaposva vittük 
pályáról.

így végződött he a magyar 
buli-bajnokság őszi fordulója 
november 11-én,

FTC—Zugló 3:0 (1:0)
A mérkőzés az FTC támadásával kez

dődik. Pataky szökteti Potyát, aki a ka
pu ínelló lő. Az FTC védelmének hibá
jából veszélyos helyzet kelotkezik, de 
Amsei résen van. Pataky hossza beadá
sával Iléger lefut, do közelről a kapu 
mellé lő. Az FTC csatársorai sok jó 
helyzetet hagynak kihasználatlanul. Pa
taky szép lövését Bindl csak nehezen 
fogja. A Zugló szabadrúgást é> el, a 
biztosnak látszó gólt Takács lábbal védi 
ki. Potya kiszökik, de melló lő.

A 35. percben Potya szöktet! Pata- 
kyt aki a kifutó . apus mellett a 

kapuba gurítja a labdát. (1:0)
A második félidőben Eiscnhofor nehéz 

helyzetből lő, do a kapus fogja. A 6. 
porcben Zwolenszky Patakyt gáncsolja,

a megítélt szabadrúgásból Pataky 
vódhctotlen gyönyörű gólt lő. (3:0)

Azután Zugló veszélyesen támad, Ellin- 
ger hosszú lövése a kapufáról pattan 
vissza. Majd az FTC vezet szép táma
dást, de Hégort loszcrelik. Potya Bzép 
beadását Eisenhofer bombaszerű lövés
sel küldi a kapura, azonban Bindl szé
pen menti a biztosnak látszó gólt. A 
Zug’ó is támad, de a védelem leszereli 
a csatárokat. Neumayer egyedül fut le, 
Amsei kifutással ment. Az FTC táma
dása komcrrel végződik, Pataky a 
kapu fölé fejel.

A 34. percben Potya beadását Elsen-

tá- 
há-

Törekvés—KAC 4:0 (1:1) 
zelmévcl alaposan rácáfolt.

Félórái lélek nélküli játék után a 
”»sutas csapat fölónyo bontakozik ki, 
első gólját a 85-ik porcben Szántó lövi.

A II félidőben n Törekvés fölénye 
még jobban megszilárdul. Úrik érvény
telen offsld-gólja után vehemensen 
madnak és Szántó meg Úrik még 
rom gólt érnek al.

Másodosztályú mérkőzések:
TTC—MAFC 2:0 (1:0). 
MAC—KAOE 0:0. 
Ékszerész—ETC 0:0.
Huscsok—EMTK 1:0 (0:0). 
NSC—BAK 3:2 (2.0).

Boxotás
S'rk—Rózsa és Órája—Máthé mérkőzés 

lesz Budapesten.
A Fővárosi Cirkuszban rendezett bir- 

kózóversenyeket a jövő héten sorra ke
rülő boxmcrkőaés fejezi bo. A szimpati
kus fim? birkózó Síró Rózsa JenŐvol fog 

I párharcot vívni. A haimadik Czája- 
flvér, Gusztáv, Máthé Károlyt tizenöt- 

[ menetes mérkőzésre hívta ki. Máthé
1 kiáll a nehézsúlya és félolmea boxoló 
hírében álló Czája ellen. Értesülésünk 
szeriut üorváthot is foglalkoztatni 
fogja a rendezőség.

Káposxtásmeav ei»i vensenyek
I. Akadály verseny handicap. 4000 m. 

Start a tribün mögött. Amint a mezőny 
látható, Asszonyfaló és Borbély II. van
nak az éjen. Az első kör utón a tribün
gátnál Nosza mAludik helyre nyomrl s 
az egyenesbo fordulóba az élro áll b 
könnyen nyer Asszonyfaló és Borbély 
ellen. L Nosza (l‘/»r) Patzák, 2. Asszony
faló (l‘/i) Binder, 3. Borbély II. (6) 
Gölloi. F. m. Tátra, 4 hossz, rossz har
madik. Tót: 5000-8500.

II. Kétévesek eladó-versenye 1100 m. 
L Facetté (2) Steczák, 2. Mussolini (12) 
Izminál, 3. Jumper (8) Horváth. F. m. 
Beán Fos, Lajos, Pörgettyű, Morinda, 
Szívtelen. •/• hossz, ’/» hossz. Tót.: 5000: 
5500, hely: 5000:8000, 40.000, 9000.

III. llandieap. 1400 m. 1. Borgó (l’/«r) 
Gutái, 2. Babuczi (2*/«) Horváth, 3. Pour 
1‘amour (3) Szokolai. F. m. Torán. 5 h.,
2 hossz. Tót.: 5000-8500.

IV. Gálverseny-handicap. 2400 ra. — 
Holyreleány vezet az indításnál s igen 
erős iramot diktál. mögötte Peggy s 
leghátul váráéra lovagolva a favorit 
Bollandist Az egyenesbe fordulóig Vpa- 
kalapos, majd az egyenesbo Bollandist 
hagyják maguk mögött a vozotőt s nz 
utolsó gátat együtt veszik. Itt Bollandist 
előretör és biztosan nyer. L Bollandist 
(p) Biuder, 2. Vaskalapos (2) Patzák, 3. 
Peggy (4) Eperjessy. F. m. Helyrelány, 
amolynok lovasa az utolsó gát ugrásá
nál lemaradt a nyeregből. 1 hossz, 5 h. 
Tót. 5000:9500.

V. Nyeretlen kétévesek handieapja. 
900 m. L Marmara (1%) Gutái, 2. Mal- 
woib (2) Martinok, 8. Muskotály (12) 
Rajesik. F. m. Talisman óa Baldur. ’/» 
h., nyakhoews. Tót 5000—9500, hely: 5000:

i 
I

VT. Welter hahdicap. 1000 m. 1. Del- 
; martino (l’/«) Gutái, 2. Sláger (4) Hor
váth, 3. Melia (3) Paksi. F. m. Integri
tás, Kafla, Préda. Tót, 5000-H.500, hely 
5000:3000, 13.000.

ÜgetöversenyeK
Novemberi menting. Harmadik nap.
L Kétévesek versenye. 1300 m. 1. 

Hosa ttevelstoke Czeloth, 2. Sark&ntyus 
| (Zwillinger, 8. Bajtárs Wampotlch. F. 
' m. Sikkes, Wolfpasslng, Roland, Irma, 
Birego, Ki 1 imán. Csak előre mint má- 

! sodlk diszk vall Ilkáivá. Tót, 100:690, II. 
100:670, hely 100:160, 210, 260.

I II. Futam. 2100 m. L Marianne gróf 
Sonnyey, 2. Dl se őrsi Brown, 8. Gullottln 
Novák. F. m. Lenke, Eltoll, Pali, Zsan- 
dár, Hontalan, Jóaúg, Páva. Vera. Töt 
100-150, II. 100:360, hely 100:140, 2x0, 210.

III. Futam. 1900 m. L Katicsa Benkő,
2. Anton Konrád Maszár, 8. Sara Vorst 
F. m. Búzavirág, Szépocaém, Mskaes, 
Lobogó, Vitéz, Nagysád, Ferkó. Tót 
100:220, II. 100:350, hely 100:140, 130, 200.

IV. Futam. 2100 m. 1. Pancsi Casso- 
llni, 2. rilius Novák. 3. Rézangyal Ma
szár. F. m. ' Léda III, Baboeea, Drótos, 
Bankár éa Samu. Tót 100:170, IL 100; 
420, hely 100.110, J20, 110.

V. őszi díj. 2500 m. 1. Bajnok gróf 
Sonnyey, 2. Leleményesség lov. Wacht- 
ler. F. m. Lady Diana, Peczkás. Tot_ 
100—180, n. 100:810.

VI. AmateHr-hajtds. 2100 m. 1. Róbert 
negedüs. 2. Jobban Deák, 8. Arvalegény 
Wampotioh. F. m. Picikém. Hontalan, 
Rota, Rendetlen. Adoma.

Kiadja: 
.Hétfői NapM" lapkiadásán alat

ÉS
J

angol és francia 
divatkelme és selymek 

nagy árúháza

IV, Váci u. 26
Alapítva:

1895
Értesítjük a t. vevő- 
közönséget, hogy a 
kockás és csikós 
occasio eladásunk
ból visszamaradt:

többszáz 
maradékot a 

napiár 
alatt

15-20’al-M

Ezen árasitás ke
retében eladásra 
kerülnek az angol 
és francia kreációk 
legújabb termékei 
aljakra, ruhákra 
és kosztümökre

Tisztelt vevőkőzömégünk 
általánosan megnyilvánult 

óhajára

maradék
árusításunkat

november 
hú 15 ig

meg
hosszabbítjuk!


