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A nemzetgyűlés 
hosszú szünet után kedden újból 
megnyitja kapuit és az ország tör
vényhozói ismét összeülnek az or
szág törvényhozó házában bizo
nyára azzal a szándékkal, hogy ezt 
a földresujtott országot talpraállít
sák. Vájjon ez fog-e történni a du- 
naparti palota csúcsíves boltozatai 
alatt, nem tudjuk, s ha egészen 
ószinték akarunk lenni, nem is re
méljük. A politikai horoszkópium 
mást mutat. Azt mutatja, hogy a 
személyes és pártharcok viharai, 
mindent megsemmisítő orkánjai tá
madnak föl ismét és rettenetes dü
börgéssel pusztítanak el megint 
minden jóindulatú akarást..

A politikai horizonton ott sötétlik 
az Ulain-ügy fekete felhője, amely
be bőszülten mennydörög bele a faj
védők harci lármája, a földreform- 
Dovelte körül is feketéllik az ég
boltozat és dermesztő, didergő tő 
csúnya szélvihart fuj arcunkba a 
fővárosi választások felgyülemlett 
szenvedélye is.

És ebben a morajló, dübörgő, fé
lelmetes viharban senki sem gondol 
a hivatottak közül arra, hogy a sze
mélyes csaták gyilkoló füzében, a 
pártharcok dúló förgetegében egyre 
crőtlenedik az ország, nő a nyomor 
és vaskos rendeket kaszál a pusztu
lás kaszája; nem gondol senki, hogy 
siilyedő hajónkat mentse, mert a 
pártpolitikái elvakultságnak elsőbb
rendű kérdés Ulain tisztára mosása, 
Nagyatádi reformterveinek érintet
lensége, vagy a hamis mentalitással 
uralmon lévő kurzusrendszer bizto
sítása, mint az ország és népének 
boldogulása,

De nem találunk biztató megmoz
dulást a kormány részéről sem. Az 

egységes gondolat, a korma ny- 
'■íishoz szükséges elhatározás, a meg- 
slkuvas nélküli tettrekészség nyo- 
toait nem adjuk föltalálni. Félnka- 
asok, ingadozó megmozdulások, 

xomproinisszimus megalkuvások sor- 
aszto tenyei tárulnak mindenün- 

,a szemünk ele. Ahol kettévág- 
l„j. , ,í! a csomót, ott lassít hibe- 

.bontogatni igyekezik, ha 
Ml í ,a,kar’,a kéz félúton megbé- 

e!tro képtelenné válik. Han- 
m,,a ■■|'RÍ!r<',t<'k,'4 hallunk a llberaliz- 
kuíhim"11 >'lejookraciáról, a nyugati 
Sftorokvesek felé való orientá- 
niem Sia valóságban dühöng a nu- 
2 a”lus; ^Ivókkal terhelt a 
' rv ín'r.nZa^a^ sz6.’ a Kondolat, mely 
v" aanils mentalitásnak nem ked- 

•»éiniek'’r.?ányzat"ak ™ kellett, esz- 
a ment F az "^nevezett kurzus 
<lor“ ‘'all,a8aval veszedelembe so- 
a tudnia kell, hogy
'zúliittie n.I!0 ‘ba forradalmik 
kra __ c;au 'y T S'ken,t a forrada- 
'.'í'otenie keh h^°lá8r,a képfs- Tehát 
'lünk-e ■ h°By forradalomban 
fa"adal”f|'( va?y, likvidáltuk n

‘"t i’ a sz(to"ÍypMTbu aenizetgyii. cok '“ófecsérióX helyett^ parthar-

Két nét tanúsítanak 
a bombamerényletté

Stéhly rendőrkapitányra báztéK uTS
Kétszáz lépésnyi Körzetben ®
Két rossz magyarsággal beszelő no Kereste a merénylet 
idején a francia követséget - Nagy razzia a fővárosban 

R francia ügyvivő reyllefikozata
— A Hétfői Napló tudósítójától. —

a merényletről

A francia követség Reviczky uc+ 
cai palotájának kapuja alá helye
zett bomba ügyében a rendőrség va
sárnapon is teljes apparátussal foly
tatta a nyomozást.

Már a kora reggeli órákban ta
nácskozásra gyűltek össze Andréka 
Károly főkapitányhelyettesnél a 
nyomozást vezető tisztviselők: Hor
váth Aulai főtanácsos, Benárd ta
nácsos és Stéhly dr. kapitány.

A tanácskozáson Vogcl József 
dr. rendőrkapitány, az ügy első 
referense már nem is vett részt.

Az utóbbi három esztendő alatt tőr
tátit hat kinyomozatlan bombame
rényletben tudvalévőén Vogel kapi
tány vezette a nyomozást és a Re
viczky uccai merényletet az első 
napon újból neki osztották ki. A fő
kapitány intézkedésére azonban va
sárnap elvették Vogcltól az ügy ak
táit és Stéhly kapitányt bízták meg 
a nyomozás további vezetésével.

Lóch Péter tüzérszázados, robban
tási szakértő, vasárnap készült el 
jelentésével, írásba azonban meg 
nem foglalhatta és egyelőre csuk te
lefonon tett megállapításáról jelen
tést a. főkapitányságnak. A Hétfői 
Napló tudósítójának értesülése sze
rint. a robbantási szakértő megálla
pította, hogy

a bomba régi, 7'/a centiméteres, 
külföldön készült srapnelhüvely, 
melyet primitív módon alakítot

tak át bombává.
A hüvely száját pléhlappal fedték 
le, amelyben középen szűk nyílást 
vágtak.

Ebbe a nyílásba kél paraftnos 
gyujtózsinór volt, erős fojtással, 
beleillesztve. A gyujtózsinór bá
nyákban használatos, robbanó,

J7 vasárnapi magánforgalom 
bizakodó és a szilárdsás jegyében bonyolódott le. (jzlclkiités nem igen 
történt de a spekuláció magasabb árfolyamok reményében az eg-sz 
vonalén vásárlóképpen lépett Ifi. A vasárnupi magánforgalom (axaciós 
árfolyamai közül a következőket említjük fel: Magyar Hitel 760,300, 
Osztrák Hitel 157.000. Leszámítoló 155.000. tflaszbauk 62.000. Kereske
delmi Bank 1,550.000. Salgó 700.000. Ált. Kőszén 3,100.000. Rima 115.0011. 
Viktória-maloni 455.005, Konknrdta 100.000, izzó 650.080. Ganz-Danubius 
6,600.008. Ganz-Villamos 3.10J.09 Sehliek 150.003. Ofr 710.90. Naslei 
265.000, Cukor 3.900.000. Mezőheryesi 4.100.600. Georgia S05.0M. őstermelő 
320.000, Béni 130000. Atlantika 76.033 Délivasut 125.000. MFTR 460.000, 
Államvasut 410.0110, Győri textil 47.000, Karton 136.000. Barofi ’tí.OíO, 
Műtrágya 270.000, Mérleg 16.000, Flóra 210.000, Üunaharaszti 32.000.

fekete puskaporral telített zsi
nór volt.

Belsű összetételére nézve
a bomba az utóbbi évek egyik 
legveszedelmesebb bombája volt.

EkrazUtal és antimónnal volt töltve 
és pedig olyan mennyiségűvel, hogy 

robbanás esetén kétszáz lépés
nyi körzetben óriási pusztítást 

vitt volna végbe.
A rendőrség természetesen min

dent elkövet, hogy a merénylet el
vetemült tetteseit * kézrekeríthesse. 
Eddig azonban a nyomozásnak 
semmi pozitív eredménye nincsen.

A nyomozást helyes irányba te
relni nem volt nehéz dolog. Kézen
fekvő, hogy a tetteseket ott kell ke
resni, ahonnan az előző hat bomba 
is útbaindult.

A rendőrségnek pontos adatai 
vannak hogy milyen politikai 
irányzat tájékán kell a tettese
ket keresni. Eddig azonban fél

úton megálltak.
Miután a merényletek elkövetőit 

nem tudták

személy szerint megállapítani, 
a nyomozási eredménytelenül 

befejezték.
A mostani merénylet kétségkívül 

politikai demonstrációnak készült.
Legvalószínűbb az a föltevés, hogy 

a népszövetségi delegációt akarták 
Magyarországgá 1 szemben kedvezőt - 
lenje hangolni és ellensúlyozni a 
kormány ama törekvését, hogy

az Ulain-féle puccs erélyes letö
résével jelét adhassa annak.

annak, hogy a kormány ura a 
helyzetnek.

Szombaton este a főkapitányság 
központi ügyeletén jelentkezett ngy 
fiatalember, aki elmondta, hogy,

pénteken este két, rossz ma- y 
gyarsággal beszélő nő érdeklő- . 
dőlt az Üllői utón, hogy merre 
van a francia követség. A nők i 
egyikénél barna papirosba búr- j 

költ csomag volt
Ezt a nyomot a rendőrség nem té

veszti szem elől, mert más oldalról 
is érkeztek olyan információk, me
lyek szerint

két nő helyezte el a Károlyi-pa
lota kapuja alá a bombát.

Szombaton éjszaka. Bailcr. Ernő

dr. rendőrkapitány vezetésével az 
ökrös. Hajdó és Babos politikai de- 
tek’tíycsoportok vasárnap hajnali 
négy óráig razziáztak az egész vá
rosban. Kilencvennégy külföldi, fő
ként németországi embert állítottak, 
elő, de egy sem volt közöttük, aki 
a bombamerénylet elkövetésével 
gya nusítható volna.

Vasárnap délben negyven delek- 
(ívvel erősítették meg a nyomozó 
politikai detektívcsoportokat és a 
fővárost újra körzetekre osztva

általános razziát tartottak.
A razziák az esti órákbon is bír

ta nak. eredményről azonban ezidoig 
jelentés nem érkezeti.

A francia ügyvivő 
nem tulajdonit fontosságot 

a msrénytetawk
A Magyar Távirati Iroda jelenti: 

Hobiev "róf francia ügyvivő a Re
viczky arcúban talált bomba ügyé
ben kijelentette a Magyar Távirati 
Iroda munkatársa előtt, hogy a 
francia követség u merényletet

egy őrült vagy fanatikus de 
mindenesetre egyedülálló égvén 

tettének tekinti
s az egész ügynek nem tulajdonit 
semmi fontosságot. A követség nem 
is tett távirati jelentést az ügyről u 
francia kormánynak, hanem csupán 
rendes napi jelentésében emlékezik 
meg az esetről. Egyébiránt ma
gyar kormány és az állam rendőrség 

■ megbízót tűi megjelentek a francia 
ÍF- vétségén és sajnálkozásuknak 

. adtak kifejezést az eset fölött. A kő- 
I vétség ezzel az ügyet a maga ceaie
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Vasárnap délután n lassan per
metező esőben impozáns tömeg gyü
lekezett a kerepes: úti temclőbüu, 
hogy megmljii az utolsó tisztességet 
az elhunyt Gicsswein Sándor pápai 
p iletiiH, nemzetgyűlési képviselő 
jick.
, A politikai óh társadalmi világ ér
den.éhez jiiérlen áldozott a köztisz 
.leletben állolt (iicss/rein Sándor, ke 
gyclctcs emlékónck es az eső dacára 
crlóal embertömeg gyűlt össze, hogy 
rí kísérje útjára a tudós főpapot, á 
nemesszívü emberi, a tisztán látó 
politikust, akinek elmúlása szinte 
potolimla'lun veszít sejre a nemzet
nek. A temetési ii világnézeti kü
lönbség nélkül megjelentek mind
azon társadalmi és politikai cgyc- 
biilelek képviselői, melyek életében 
(licssivein Sándor vezető szerepet 
piti, melyeket lamogatott. A nem- 
yofgyűléaj Reformpárt, nevében Hu- 
Z-'ert Rezső, a Lifontaine-társas<ág 
aioxébcn l'diuócr.?/ Adrienné, az Ek- 
pera utó-Egyesé int nevében espe- 
j.’into nyelven Nagy-Molnár Tstván, 
a keresztényszociuliste szakszerve- 
%< ű’k nevében Székely aános volt 
államtitkár, a Külügyi Társaság nc- 
A‘ l en PőltalPí■ ry Béla és még szá
mosán beszéllek, sőt a szociáldemo
krata munkásság képviseletében 
l'anezák János nemzetgyűlési kép
viselő is clbúc.HÍzte tt.i a szocialista 
lemeté ,en Huszár ^úroly, Bat- 
^emetésen Huszár Károly, Ballhyá- 
Ihyány Tivadar gr.. Szterényi .József 
bái ó. ÍQwztírik János érseki hely
nők. **monyi-Sániadum Sándor és 
jr sokan.

Fontban 3 órakor vonult a virá- I 
gokkal és koszorúkkal ellmlmozott 
)avatni elé a gyászszertartást végző .i 
Mihály fi Ákos dr. díszes ornátns- 
ban. Az absolutió megadása után 
ivégcláthatatlnn sorban megindult a 
jncnol a főváros által adományozóit 
díszsírbolyhoz., ahol az elhnntolús 
Altén még (>gy h Ik imával búcsúz- 
lak el a nagy halottól.

í o öltönyök 
g raglánolt
| tóÜkabálok
I városi bundák
■ bekecsek 

Eíbn^öFTzfirm^aitárűií

W 2 öltönyök
■ * 0 kS tílikaöátok
■ I W1 kosztümök

Női ruhák 
kosztümök 
kabátok

CIPŐK
Különös gondot fordítunk mér- 
féft(fs*ííVryunFtr*a, a melyben 
a legkényesebb igényeknek meg

telelő ruhákat készítjük.
Vcv&ltiftnak a l^gjoitbat 
a l«g/iifáii^oiaí>b dr>on f 

NEUMANN M. 
ruhaóruhtz, Muacum-httrut 1

Egységes fronton 
a főoáros polgári pártjai 

UJolfék ellen
A fővárosi választások ügyében a 

kormány a liberális pártokkal leg
utóbb is megbeszéléseket folytatott 
s beszámolhatunk torról, hogy teljes 
megegyezés Jött létre. Eszerint a fő
városi választások a tavasszal lösz
nél: a legutolsó nemzetgyűlési vá
lasztók Öszeírása alapján.

A választás titkos
A megegyezés szerint a .választandó 
törvényhatósági tagok száma 240 
marad. Ebből a számból minden /re- 
rülcl kap 10—10 tagot, amíg a fen- 
marndó további bizottsági, tagságo
kat a kerületek nagyságának (irá
nyában osztják fel.

Informáriónk szerint a kormány 
es a liberális párt közt a megegye- 
zé> teljes s éppen ez a körülmény

megegyezésre késztette a fővá
ros liberális frakcióit is.

Mint értesülünk, a főváros liberális 
frakcióiban megvan a készség arra, 
ji'.gv közös erővel vegyél: fel a 7» or
rot IVpl ff ékkai szemben. Ennek első I 
j’ w » v lUUUNIlUK IVgUlOIJD I , . - ’ ,
mondott békülékeny hangú beszéde,' Tcntartassal kell nezni a
melyben kijelentette, hogy őszbrte\W°™én™ résén leszünk, hogy
lojalitással kész a fővárosi válasz
tási harcban felvenni a harcot Űzte- 
ré nyi, ’k, f ra ke iájával.
Ehelyütt említjük meg, hogy Buda- 
'•e«t 50 éves fennállásinak szívből 
fakadó jubileumát a főváros polgár
sága, hanem is hivatalosan, de an
nál bensőbben — vasárnap szándé
kozik megünnepelni impozáns gyű
lés keretében, ahol méltó ünneplpés- 
bcy részesíti a. főváros polgársága 
azokat, akiknek igazi érdemei van
nak Budapest naggy át ételében.

Munkatársunk egyrészt a 
politika jövő alakulását 
kérdést intézett a főváros 
bizottsági tagjához.

Pakots József
nemzetgyűlési képviselő a Hétfői \ v utüutijj’ rníwssut, a acmouraia 
Vap'ó munkatársának a következő- párt vezérével meg fogom beszélni 
kot mondotta: , értesüléseimet és attól függ az ál-

— A múlt héten az a riasztó hír lásfoglaásunlc az uj helyzetet illc- 
jelentkezeit, hogy a kormány azzal főleg.

n diabolikus tervvel foglalkozik a 
községi választásokat illetőleg, 
hogy a választásokat nyílt szava
zással fogja megejteni.

Nyilvánvaló volt már az első 
percben is, hogy ezzel a hírrel Wol ff 
úrék .jámbor óhajukat röpítették 
világgá. Nyomon követte ezt egy 
(lodonai színezetű belügyi kormány
nyilatkozat, mely szerint az előké
születek a községi választásokat il
letőleg még nem jutottak ilyen 
konkrétumokig. A belügyminiszter 
nem is cáfolta meg kategórikusan 
ezt a hiób hírt, mi azonban ezt meg- 
cáfoltnak, tekintjük, mert, mégis 
képtelenség feltételezni a. kormány
ról, hogy amikor egész Európában 
titkos szavazás formájúban nyilvá
nul meg a népakarat, egy „modern4* 
ország fővárosában erre a merény
letre határozná el magát Már az 
elmúlt évi nemzetgyűlési választá
sok vegyes szavazói rendszere 'is 
merénylet volt a demokrata gondo
lat ellen. Ml bármennyire lehetet-» rr </<■//erv/tut vzemuCH. ILilJIlCK ('ISO , ’ , T-'y”...........................................-..k-.v.

jele Vázsonyi^ Vilmosnak Jegmtóbb | ^fu/c sz“?™.ast2
i/cMuvaun,y nuugil bcBZd'UV, ’ •; , , -------7* •
kijelentette. hogy őszinte \^oblétlla1 clv és résén le.
,1 z-zJe-/ cl ne lekéssen alkudni

fővárosi 
illetően 

kőt régi

cl ne lehessen alkudni akár egy 
reakciós községi törvénnyel akár 
ravaszul kieszelt kerületi beosztással 
azoknak a választó jogát, kik szeren
csésen keresztül jutottak Wolff urék 
válaszlójcftyzékének relortáján. A 
községi választásnál történő politi
kai elendezésről — akár pártok sze
rint vagy szövetség formájában — 
korai még beszélni. Minden kiderül 
abban a pillanatban, ahogy megis
merkedünk az nj községi törvénnyel.

Benedek János 
nemzetgyűlési képviselő igy nyilat
kozott :

— Nagy dolgok küszöbén állunk 
és az ügy érdekében indiszkréció 
volna telem bármit is mondani. 
Vázsonyi Vilmossal, a demokrata

értesüléseimet és attól függ az ál-

Agent-provokatfir voH-e DöhmeS — Nagyatádé nem 
enged a földreformban — A katholikus képviselők 
koalíciója — Fal^omllk a párionklvüHeh csoportja

— A Hétfői Napló tudósítójának jelentése —
' nisztcrclnök teszi szóvá a kérdési 
'minden bejelentést megelőzően. Il
letékes helyről nyert információnk

I szerint azonban

Bethlen István gróf egyáltalán 
nem látja szükségét annak, hogy 

i az Ulaln-iiggyel a mentelmi hl- 
' zottság ülése előtt foglalkozzék 
s igy az. Ulnin-ügy valóságban sem- 
.ninemü hivatalos formában mm 
fon a keddi ülésen szóba kerülni.

Politikai körökben azonban biz
tosra veszik, hogy maguk a fajvé
dők rángatják elő az ügyet. Infor
mációnk szerint, lia másmódon nem 
volna lehetséges, úgy

Eckhardt Tibor a napirendi vita 
során teszi szóvá nz ügyel s 
kérni fogja a nemzetgyűlést, 
hogy követelje a szerdal ülésre 
a mentelmi bizottság döntését.

Eckhardt felszólalása, hir szerint. 
nem lesz hiányában a politikai pi
kantériáknak. Mint megbízható 
helyről informáltak. Eckhardt az! 
akarja bebizonyítani, hogy Diihmel 
..bajor delegátus" bizonyos politikai 
körök agent wrovocatcur-jc roll. 

Ebben nz ügyben egyik ellenzéki 
politikus a következő információt 
adta:

— Gömbösek nz! az információin , 
kát akarják politikailag gyümöl- ! 
csörtetni, hogy Dölimel beszélt a I 
belügyminiszterrel és Vázsonyivcl.l

A több mint nyolchetes kényszer
szünet után a nemzetgyűlés kedden 
délelőtt ül össze ismét, hogy meg
kezdje őszi, kampányát, illetve foly
tassa és befejezze a félbenmaradt 
a utótö r vény ja va sl a tat.

t\ keddi ülés hivatalosan formális 
ülés lenne csupán, amely n nemzet
gyűlés továbi munkarendjét álla
pítja meg, de a jelek szerint aligha
nem viharos jelenetek színhelye lesz 
már ez alkalommal a nemzetgyűlés 
ülésterme.

Hir szerint
a fajvédők mindjárt az első ülé
sen megragadják az alkalmai, 
hogy a kormány elleni akcióju
kat a leghevesebb formában 

megindítsák
Erre az attakra módot ad az Ulain- 
űgy. A fajvédők körében ebben a 
pillanatban még nem döntöttek a 
követendő taktikáról. Eredetileg azt 
gondolták, hogy nz ügyészség meg
keresése Vlnin mentelmi jogának 
f?l függeszt ősére idejében érkezik 

•i Ház elnökségéin z. a mentelmi bi
zottság letárgyalhatja s mindjárt a 
keddi ülés plénuma foglalkozhatott 
volna vele s ennek kapcsán indítot
ták volna meg Gömbösék akcióju
kat. Ez a terv ínehukott azon, hogy 

a mentelmi bizottság hétfőn neiu 
foglalkozik nz Flnln-üggyel.

Remélték azt is. hogy a készülő 
ihar ellensúlyozására maga a rni-i

I

I

I

| Az egész iisy ha.1Esulya aztln 
bán nem itt van. hanem .a?"' hney liláin Peremnél meefe 
tak-e annak a szerződésűéi “ ’

csön8sen tói ’,ík *
Ha ez igaz, akkor véleményem sw. 
nnt a tettenérés esete ténvíei/r 
áll s ebben az esetben az; 1? m”? 
nyos, hogy « fajvédők akeléjM" 
nem számíthatnak az ellenzék? 
pótlójára. v ' fW1,

U| «nyo<,3Ema!» a 
földreform körül

Ismeretes, hogy a földreform-,,,,, 
yella bizottsági tárgyalás,, sotól, 
foldnnvelésugyi minisztert a bízni 
Ságban leszavazták aki emiatt dr- 
zogott is s csak másnap békiilt m,.» 
amikor »mfliöérté/ú lwau m omí),; 
zus kérdésnél a plénumban az C(l» 
séges párt vigyázni fog a szavazás 
nál s a miniszter szándékának 
lemében fogja megszavazni a javra, 
latot. Ezzel az ígérettel a fölülni-.,, 
lésügyi miniszter meg is eléged-', 
s a bizottság fennakadás nélkül 
folytatta és tárgyalta le a javalato:

Értesülésünk szerint azonban a 
kérdés semmi esetre sincs elin^vo 
s a plénum tárgyalása alkalmával 
még az egységes párt részéről is 
nehézségeket, fognak támasztani. A 
katolikus képviselők ugyanis a na
pokban Wolff Károly elnöklésével 
újólag értekezletet tartottak, ame
lyen

egyhangúlag elhatározták, hogy 
a pártfegyelem rovására is el
lene szegülnek annak a törek
vésnek, mely a katolikus egyhá
zak, főpapok és más katolikus 
vallás- és tanulmányi alapok in
gatlanainak sértetlenségét akar

ná megbolygatni.
Az értekezlet egyhangúan megál

lapodott abban, hogy az értekezle
ten megjelentek a novella kritikus 
szakasza ellen offenzivába lépnek s 
akár rábeszéléssel, akár nyílt parla
menti csatával a szakasz törlését 
keresztülviszik.

Másrészről viszont bizonyosra ve
szik, hogy

a katolikus képviselők eme koa
líciójával szemben Nagyatádi 
nem fog engedni álláspontjából 
amennyiben deferálni kellene, 

úgy megválik a tárcájától.
A földreform-novella tárgyalása 

tehát előreláthatóan nem lesz olyan 
sima lefolyású, mint azt a földmive- 
lésügyi miniszter reméli, sőt éppen 
a novella tárgyalásának elhúzódása 
teszi majd lehetetlenné azt. hogy a 
nemzetgyűlés idejében az indemnn 
tási javaslathoz hozzáfogjon s azt 
január 1-ig letárgyalja.

Alcsoportéi u lások 
a pártokban

Informátorunk szerint úgy a kormány, 
mint az egyes ellenzéki politikusok kö
rében is megindult as akció a heterogén 
elemek kiválasztására.

Ennek első lépéso hétfőn lesz, amikor 
a párlonkíviiUek csoportja előrelátha
tóan kimondja a feloszlást s visszaadja 
tagjn nak szabadságát. Hír szerint egye
sek belépnek az cgységespúrtba. Nevek
ről korai volna még írni, de bizonyosnak 
látszik, hogy az egységes párt clrendez- 
kedéso után fíeinrich és Szentnél!/ 
ván Huszár és lirnszt kis udvaruáka-. 
Ugrón Gábor és még néhány pártonW’ 
viili formailag is Bethlen István uioiw 
állanak.

Sok szó esett nz utóbbi időben hoíO 
Zichy János gróf pártot alakít és 
a volt Andrássy-púrt néhány m»ígn»f>“' 
val és n Wolff frakcióval. Teljesen lnteiu 
helyről úgy informállak minket, hogy 

ez a pártalakítás nem fog hekövíG 
kozni

s erről szó som volt. IFolfíél: 
volna, ha Zichy János gróf nevet a 1 
politikájukhoz, de Zichy egyáltalán 
mutatott hajlandóságot a IVol/f-felf ! 
litika alátámasztására. ...

Politikai körökben bizonyos^' v-':n’ 
hogy az őszi nemzetgyűlés eleje etr 
<lcződi'st hoz a politika! pártokban

s vannak, akik úgy tudják, horr 
ennek megtörténte után látja Bel * 
len István gró! elérkezettnek az 
arra, hogy januárban, esetleg 
már elején a nemsetgyillést fcHJ* 
ins‘a s tavaszra új válá«W*1M 

rendeljen eL
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A trónörökös visszaté
ve arcátlan merénylet 

a béke ellen“ t 
Poincaré elégtételt követel

Párizs, november. IS.
, > Pnincaré miniszterelnök

egy hadiemlék leleplezese 
Mcú',1''??”,^ ,ttrtott beszedeben a 
“',k? “ö®t ezeket mondotta: Mó- 
tobln KO^u t_|Aini arra, hogy Ae- 
Jot foí® í f1Zetésre kényszeresük. 
n,Pl?rSZS helyes ezt a tények iga- 
'nítlTNémetország titokban kísér- , 
f tett tiltott katonai alakulatok , 
*> ^'LSte^hoSya vLtó ' 

^'’^aki a háborús bűnösök lis- . 
az élén áll. visszatérhessen Vmetorsz'l^a. Mindez a szövetse- 

merész kihívása, a szerződés 
^..innetlen megsértése, arcatlan 
^M a béke ellen. Ez szankció
id kíván és nti alkalmazni fogjuk 
-tll El vagyunk tökélve, hogy lm 
Sím kapunk elégtételt, akkor omeg- 
.-iillott területeket nem ürítjük hl 
'Sódig, amíg a Versailles-bcn 
aljírt összes záradékokat teljesen 
i’-wrliil nem visszük és amíg 
j"hb támadási lehetőségek ellen 
mímyugtató módon biztosítva nem 
Snk. (MTI.)

Anglia fegyverkezik
London, november 18.

(Reuter.) Baldwin miniszterelnök vá
lasztási felhívásában bejelenti tizenhét 
könnyű cirkálónak és több kisebb hajó
nak közöli vízrebocsátúsát. (MTI.)

najiHBunglsígfi 

ókori oziistöt találtak
Vadászok szorencséje

- A Hétfői Napló tudósitójától. — 
Kaposvár, november 18.

Érdekes leletre bukkant egy v.adász- 
túrsaság az elmúlt napok egyikén. Va
dászat közben az egyik vadász. Újhelyi 
József kisgazda földjén észrevette, hogy 
a földön ezüstpénz hever, melyről kide
rült, hogy valami régi érem.

Odahívta a társait, túrni kezdték a 
földet s hatalmas agyagedényekre buk
kantak, amelyek szinültig voltak ezüst- 
pémzel. Nekiestek s kezdték telerakni 
zsebeiket. A föld tulajdonosa is előke
rült b a még megmaradt ozüstöt magá
hoz vette.

Mcrey Lajos szedrelielyi körjegyző 
utána nézett, hogy nem-e fantázia szülte 
ezt az egész mesoszerű pénztalálást, azon
ban Újhelyi Józsefnél tényleg talált 
ir.ég mintegy öt kilogram ezüstpénzt, 
amelyről kiderítették, hogy római ere
detű. Az egész mennyiséget lefoglalták 
és jelentést, tettek a felettes hatóságok
nak a talált pénzről.

A fennálló törvények értelmében a ta
lált ezüstérmek harmadrésze a találóé, 
harmada a földtulajdonosé és harmada 
a kincstáré. A környéken most kutatás 
mdn’t meg, hogy nincs e még más régi
ség is a földben.

Bűnvádi eljárás 
egy szász miniszter 

ellen

HÉTFŐI HHPT.Ó

Házfaitatást 
tartottak a kaposvári kisgazda 
párt heiytségeiben az Ullain- 

ügygyel kapcsolatban 
Detektívek ftevsslk a párt helybeli 

elnökét
keresték fel, akit nem találtak ott
hon, inért Budapesten tartózkodott. 

Á detektívek kijelentették a párt
elnök feleségének, hogy tudomásán 
van arról, liotri) férje a puccsistákkal 
volt összeköttetésben s most is nagy
atádi Szabó István minisztert ke
reste fel, liofi.u vele, Gömbössel es 
néhány fajvédővel tanácskozzék 
Budapesten. Ki asszony kijelen
tette, hogv igenis, férje a minisztert 
kereste fül, de azért, hogy a kapós- 
vári nagygyűlés rendezéséről be
széljenek. A detektívek mindezek el
lenére kutatást tartottak a lakás
ban, mert biztos információjuk volt 
afelől, hogy a helybeli kisgazdapárt 
vezetősége érintkezést tartott fönn. 
nagyatádi Szabó pár! el nők tudtával 
■— Eckhardtékkal és Gömbösékkel.

Kaposvárott politikai körökben 
nagy megütközést keltett, hogy 
nagyatádi Szabó István földmive- 
lésügyi miniszter nevét, a puccsügy-

Kaposvár, nov. 18. |
Az Ulain-iigyben a vidéken még; 

nem fejeződtek be a nyomozások s 
minden városban kutatnak a rend
őrhatóságok, hogy kik állottak ösz- 
szeköttetésben a puccsistákkal. Ka
posváron ezen a héten iöbb helyen 
házkutatást tartott a rendőrség, 
mert biztos értesülése volt, hogy 
Kaposvárott a helyi politikai pár
tok vezetői közül n szélsőséges faj
védők összeköttetésben állottak 
Ulainékkal.

A pénteki napon szenzációs fordu
latot hozott a nyomozás.

A kisgazdapárt kaposvári cso
portjának helyiségében pénte
ken este megjelent két nyomozó 

és házkutatásokat tartottak.

A személyzetet kihallgatták, azon
ban a párt vezetői nem tartózkodtak 
a helyiségben.- neiyisegoen. , lehuny* '7

A nyomozók innen a párt elnöké*.'be vonjak a kaposvári hatóságok.

Két horegkerssztest 
fogtak el Baján 
KitoSoncoüák őket az országból

(A Hétfői Napló alkalmi tudósítójától.) 

Baja, nov. 18.
horogkeresztesek puccsa ügyé-
a yidéken megindított nyomo-

3
mert úgy a vevő, mint ne eladó ár
tatlanul és jóhiszemüleg került 

bajba.
Ezen a lehetetlen helyzeten a Deviza

központnak még hétfőn kell változtatnia. 
Sürgős rendelkezésben ki kell mondania, 
hogy az új számítás — amely ellen el
vileg senkinek kifogása nincsen — csak 
a jövő pénteken tehát, november 23-án 
lep életbe és addigra már úgy a 
vevők, mint az eladók kalkulálva fog
ják a rendes heti kiutalást várni. A ki
utalás utáni tnapon nem szabad és nem 
lehet pótárfolyamokat megállapítani, 
mert ez gazdasági és pénzügyi anarchiát 
teremtene, mintahogy az is keletke
zett szombaton, amikor mindenki ftihöz- 
fához kapkodott és senki som tudta, 
hogy mi az igazi érvényes árfolyam.

Reméljük, hogy a Devizaközpont ve
zetősége még a mai nap folyamán sür
gősen intézkedik aziránt, hogy a szom
baton nyilvánosságra került intézkedése 
csak e hó 2?-dn lép életbe.

Hét internált
bícísiWíí Zfesetswíl
Szombatról vasárnapra virradó 

éjjel a zalaegerszegi internálótabor 
drótsövénvét hét internált, átvágta 
és megszökött. A szökevények ne
vei: Ilii no Károly, Szász László, 
Iiruszt Zoltán, Keresztesi István, 
Milllcr Lipót. Kovács János es Boa- 
váll Ferenc. Miudcgyiküknek Buda
pest és környékén van a lakásuk, 
tehát, nagyon valószinti, hogy erre 
vették Útjukat Kézrckcritésiikre 
megindult a nyomozás.

társaikkal. A tegnapi nap folya
mán a bajai rendőrség őrizetbe 

vett két bajor katonatisztet, 
akik eddig — vallomásuk során — 
homályos magyarázatokkal ipar
kodtak ittartózkodásuk célját iga
zolni.

A rendőrség az őrizetbe vett em
bereket — mint a Hétfői Napló tu
dósítója értesül, — Budapestre vi- 
■ ” ’ onnan a többi német és 

~____ ...1, akiknek itt-
tartózkodása nem indokolt, kitolon
colják az országból. Báján különben 
attól tartanak, hogy a városban van 
még egy-két ember, aki újabban jött 
Bajára s ezért a razziák napirenden 
vannak, hogy a várost megtisztít
sák az idegen elemektől.

A 
beil u yiueB.ru illegiuuj vwi>i> ujumv 
ZÚs első eredményéről a Hétfői 
Napló számolt be legelőször tudósí
tásában. A nyomozások során meg
állapítást nyert, hogy a vidék több 
városában, így Szombathelyen, Sop
ronban és Egerben az utóbbi időben 
sok, Németországból ideszökött ka
tonatiszt ütött tanyát. Ezek az em
berek minden munkát elvállaltak, 
csakhogy a kritikus időben Magyar
országon tartózkodjanak.

A legújabb rendőri nyomozás 
megállapította, hogy

Baján is tartózkodtak bajorok, 
akik szintén összeköttetésben ál
lottak Budapesten tartózkodó

rjwuwvvvYVMVi vu*ri*ri*.* * a

Az ÚJ devizarendelet 
váratlan éleftbeSéptetése milliós 
differenciák és pórok esész soro

zatának az előidézője
— A Hétfői Napló tudósítójától. —

Szombaton délután hirteleniil és min-1 
den átmenet nélkül megtudta u nagykő-1 

! zönség, hogy a Devizaközpont "vezetősé-1 
I ge megváltoztatta a devizák árfolyamút, 
| és az új kliringbcn kiutalt devizákat, j 
, már az új árfolyamokon számit ja a ki- 
i utalások 75 százaléka erejéig. A /Zcf/ői 
1 Napló a múlt héten moii.ta, hogy jól 
í informáit helyen nyert megállapítása 
i szerint a Deviza központ a közel jövő- 
' ben a belföldi koronakurzu.son számított 
árfolyamokat fogja alapul venni, ellen
tétben nz eddigi hivatalos kurzusokkal. 
Már akkor megírtuk, hogy az eredeti 
terv szerint a jövőben b^mnyor. cikkek
nél fogják alkalmazni n hivatalos kur
zust, míg a többieknél az új. magasabb 
kurzust veszi számításba. Multheti oki
künkben megírtak, hogy ezt a kéiJést 
csak úgy lehetne egyszerűen és az dl 
{alános viszonyoknak megfelelően meg-

. oldani, ha 
uit.J « Dcv.zakG.pont a nyersanyagokra

- • eiltnéheu a megkegyelmezés i <IZ alacsonyabb 
cz.'kt-i0 a'att ^"kedte. Dr. Zcigner' drukra pedig

Seriül, november 18.
• lapok a Leipziger Neueste Nacbrlch- 

•- nyomán közUk, hogy a lipcsei ái- 
anp ugyÍ3Zlléfr e|jjirúst indított dr. Z ip- 

• • . '0,t ®7.áci7. ininJcr.terelnök ellen. Dr.
,f;llitólag igazságiigyininisztcr 

-an állását arra használta fel, hogy 
CLnílftÚT[?zté8,p fo«erMn elitéit 

1"'^ k'azi,fnz m6s

, ,\k.'l .“z,'ír^eklCl az ajándékokat 
?. „;•* ‘"•■•■■házha,., Sót az. uoeón vet-

, . ,' ,'"'.ós''n hl'atnlos útjait hozz- 
.. «•« njfajtu üzletelnek elintézésére,

íi' .* bótlóan Drezdából közük, 
igazságügyminiszter, valamint 

•il« npárt is vo’1’k&*loU a Zoig- 
** dlúl'úaíjn. Hnflrr.f l-nznl / r .

a kész
kurzus!

■I
I___ ____
| tett. hogy onnan a töl 
bajor állampolgárral, 
tartózkodása nem ind<

Esőben, 
szélben, 
hidegben

meghűlés, nátha, csúz, köszvény és 
reuma könnyen támadja meg az embert. 
Gondoskodjunk tehát idejében arról, 
hogy házunknál soha ki ne fogyjon a 
páratlan fájdalomcsillapító hatású

valódi

DIANA
sósborszesz

_____ J-’.i kurzust,
árukra pádig a v aga >bb 

venné alapul.
Ezzel el lehetett volna érni azt. hopry 

a kereskedők inkább magyar árut vasa 
róttak volna a drágább kiilf'-dl hAjieH 
é« fgv közvetve iparpártolúsi célja u 
leheteti, volna az új devlzarendelefmk,

i'iok Ara a brhrtzrt-

| hogy azt a gyárosok vagy a feldolgozó
I üzemek no használhatnák.
| A szombati új rendelkezés még egy 
; szempontból keltett igen kellemetlen rc- 
i .zenzusf az egész érdekeltség körében. 
Tudvalévőén azok a kereskedők és im
portőrök, akik hetenkint várva-várják 
a pénteki kiutalásokat, már a déli, de 
legkésőbb a délutáni órákban bankjaik-

' nál értesülnek a kiutalások nugyságá- 
, ról. így volt ez pénteken I', amikor 
már mindenki másvepra (szombatra) 
kalkulálta a hivatalos árfolyamon a ki- 
allfandó számlákat, sőt sokan n ír le is 
fedezték magukat, amennyiben ezer, a 
kurzuson előre fizették ki az áruk szám
láját. Nagy volt azonban a ;neg'm»e( 
amikor nz ártatlan importőr vagy ke
reskedő » sak a szombati déli lépőkből

\ értesült arról, hogy a részére kiuíiiit 
. összegek nem egyforma árfolyamon bo- 

C8áíalfak rendelkezésére, hanem kétféle 
árfolyamon, amellett m 'n a második ár
folyamot még nem is ismeri.

Itt a?.után természetesen kellemetlen es 
kínon bonyodalmak keletkeztek. A vevők 

űak a m -gbötö" n írthoz, míg 
az eladók — az importőrök és nagyke- 

( j. _ hivatkoztak a magasab.)
>'t viznkvrzusra és új árakat akartak 
megszabni.

Ebből természetesen egy csomó pör

mely bedörzsülésre, kenegetésre, boro
gatásra és toroköblitésre egyaránt 

nélkülözhetetlen I

1

1

1

kis üveg ára ... — — — O K 1.15 

közép üveg ára ..................OK 3.10
(megleld kb. 4 kis üveg tartalmának) 

nagy üveg ára ............... O K 6.20
(megfelel kb. 8 kis üveg tartalmának) 
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K>T’,íTsO2>á5O rc.rfónszám: 118-•33

I?»^scjdeon»xF

> PAtt is vonakodott a Zeig- .-.úV.é.-z* a ryerwok ára a kW E^lterm^z^r^^^  
‘llaras^a beavatkozni.. 'HT'j tálnál még nem lelt volna olyan magas. I keletkezik, asu -

yihMElfcl'IP VL kerület, Izabeite és Aradi 
** ucca sarok. TeletAn: IjO—*7 

Hetlölöi-bi«nl«-.T *ta**Í£^
Csatöftöktöl-szomhatip 
m.nnjü/í'nf.n "ff* ír P

v/rta és a kiférő ntisor

yiueB.ru
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Mit olvas 
a pesti pubdi^um 
jtrvereinck egy pesti könyv- 

kercitiediít
— A tUHöi Napló tudósítójától -

A pesti könyvkereskedők negyede 
— u Muzeuiű-KÖrut — kirakataiban 
antikvár és uj kiadású könyvek 
tarka összevisszaságban hirdetik, 
hogy az első hideg napokul meg
jött ti tuhudonl.ép.mni könyv--zezón, 
mikor mindenki ellátja magát ol
vasnivalóval.

Megkérdeztünk néhány könyv
kereskedőt, hogy init is vásfrol 
és mit olvas n pesti közönség.

A muzenmköruti Aczé' Testvérek 
cég hatalmas hojyiaégóben egyetlen 
ember: Aczél ur. a főnök.

—■ Nem igen tarthatunk most al
kalmazót taf. — mondja. - Lehetet
len a rezsit kibírni. Azelőtt egy-kéi 
alkalmazott nem játszóit szerepet. 
De ina kérem, az ezer nyolcszázas 
szórzószám mellett megelégszünk 

meri meg kell elégedni — azzal 
a forgalommal, ami! sajnos egy 
ember is le tud bonyolítani. Ilogy 
mit olvas a közönség? A moderne
ket, kérem, csak a rnodernekot. Az 
új könyvek közöl mit keresnek? 
Bölschc: „Szerelem az élők világá
ban" nj kiadásúból alig adtunk el. 
ellenben Courts Mahler minden kö
tetére jut vevő.

Egy mellette levő könyvkereske
désben mintha folytatná azavát a 
főnök: , _

- Az újak közül leginkább Courts 
Mahler, Crocker, n. mindig elmarad
hatatlan újhelyi Nándor és termé- 
szetesen Mohair l’erenc a favorit. 
A magyar írónők közül mintha tel
jesen elfelejtették volna Kaffka 
Margit ni és Párnái Zsenit. Különö
sen feltűnő azonban, hogy Ady 
Endre könyvel iránt is megcsappant 
az érdeklődés. Például az utóbb 
Ady öccse tollúból megjelent Ady-l 
emlékiratokból még egy példányi 
som adtam <*1. Nincs pénze a pub
likumnak. uram, könyvre. Még 
ogy-egy egyetemi tankönyvből is 
ketlen tanulnak.

Az «gyik legrégibb pesti könyv
kereskedő — a Ruzicska utóda TI or
vát-cég ugyanígy panaszkodik.

— A közönség nem nélkülözheti 
azt n horribilis összeget, amibe ma 
•\gy könyv kerül. Az uj kiadások 
között alig van már 20.000 koronán 
aluli könyv. Inkább kölcsöukönyv- 
tárakba iratkozik mindenki, ahol 
mégis olcsóbban jut könyvhöz, ol
vasnivalóhoz az, aki ezt n legele
mibb szórakozást nem tudja nélkü
lözni.

Ennek 
lönben 
van. F/z 
tartozás

A 
Rókái 
bonlót hallunk,

— Leginkább a modern írókat ke 
rés! a közönség. Külföldiek közül 
Guido <le Kerona. Marf/uerit az 
elkobzott Lorhier kisasszony le- 
gényóleta Írójának — könyvei iránt 
érdeklődnek. Zola. Balzac és az oro
szok iránt már kevésbé. A magyar 
írók közül Móric? Zsigmond, Ba
bits Mihály és Mcrczcu Ferenc a 
legkeresettebbek. Sok nyelvtan köny
vet is adunk el, angolt, franciát. 
Verses könyvet azt lehet mondani: 
scihmit.

Igv fest a pesti könyvsiezón ezor- 
kilene-’.axhuszonhúrombuu. Panasz
kodnak az. írók, panaszkodunk n 
könyvkereskedők és végül ugyan
csak jogosan panaszkodik az olvasó- 
közönség is, aki nem is képzeli el, 
bőgj mennyi fáradságba, talán 
könnybe és tintába kerül, amíg a 
könyv eljut hozza. Vagy lm tudja 
is. nem kepes átértékelni ezcrnyolc- 
szá zus ssorzószá inra.

ILakására fövök
| rah*t, f«hdrr*«mUt clnOt, nlb Frlednar,
I W..Í.U Su.UdHCca 22 ni. IU. telefon F»*<‘

n könyvkereskedésnek kü- 
is szomorú nnveiete 
az üzlet az első, ahol 
miatt árverést tűztek ki.

Knmmcrmayer KAroly-utcni 
könyvkereskedésben is ha-

testvérgyilkos 
a főkapitányságon 
Konyán mondja el Menko János ■ nővére meg- 

gyilkoiását
- A Hétfői Napló hulősitójátől. —

Ol.-tóhc:- huszad lkán Zagyvnrékás köz-; 
ségben meggyilkolton találták Men&o 
Mária huszonkótévos leányt, A nyomo
zó.- megállapította, hogy a gyilkosságot!
a leány Öocse, Menko János követto el, 
aki a borzalmas tett után Budapcstro 
menekült Aa szeretője, Márna Katalin 
esek-iileúny Karpfonstbin uccui lakásá
ban rejtőzködött. Itt lógták cl pénteken 
a detektívek.

A te-ti•.'i/ryilkOH ott áll a detektív- 
szoba közepén. Ostobán, bárgyún tekint
het körül. Szint© megtiszteltetésnek érzi,

Vége a razziánuk.
A Körútra torkoló uocákou má. 

indul az élőt, lassan világosodik b™'2’ 
ros most ébred, a sztirkosí.gbra’ * ?’ 
most voRozte be idoget-teslot-ólö *. ' 
Jót egy kis emberesoport. Szótlanul'a'' 
mosna mennek hazafelé. Xletektivsk'

A legény nem felel, vállat von.
— Kinek jutott eszébe n gyilkosság?
— A Pistának.
— Ki az?
— A bátyám.
— Dogján követto el a gyilkosságot? 

Csak úgy. Megfojtottam.
— Nem védekezett a nővére? 

költött?
— Nem.
— Nem sajnálta? Hiszen az 

vére volt?
Ismét rándít egyet a vállán.

Nem si-

ódestest-

Nem le- 
l.ogy annyit foglalkoznak vele, hogy uz hét belől© egy órtélmes, összefüggő mon- 
érdeklődés közepében áll. Húsz éves. Ti
pikus parasztlogény a külseje. . ........... .....

• Hogy követto el a gyilkoló got? — dőr. A legény megremog. Tudja, hogy 
kérdik a detektívek. ‘ ”

— Megfojtottam.
«— Hogyan?
— Hát hogyan?... Hát hogyan? ....

Kendővel.
— A saját testvérét?! '
— Hát...
Olyan egykedvűen veti oda a szűk «za- 

bakat, mintha arról volna szó, hogy egy 
csirke nyakát vágta el.

— Hogy lehetett ily ont,?
— Hát csak.
— Do miért? Haragudott rá? Megbán

totta a nővére?
— Nem.
— Hát akkor mégis miért ölte meg?
— Hogy kovosobben legyünk.
— Micsoda? Hogy érti ezt?
— Hét. hogy elegen vugyuuk kettőn is.
— Micsoda kettőn?
-• Én meg a bátyám.
L- Mihez vaunak elegen kettőn 1
— Az Örökséghez.
— Szóval azért ölte meg a nővérét, 

hogy kettőn maradjanak az Örökséghoz.
— Igen.
— És Távitte a lelke erre?

datot kihúzni.
A szobába belép két kaknstollas csen

értő jöttek, viszik Zagyvarékúsra, a 
gyilkosság B7,íuholyéro.

Valahogyan most kezdi megérteni, 
hogy mit is követett el. Míg eddig olyan 
élettelenül állt ott, mint egy darab fa, 
most valami kétségbeesett félénkség vesz 
erőt rajta. Mélyen fölsóhajt, kezeit ide
gesen húzogatja végig homlokán.

—• Mellik az? — kérdik a csendőrök.
Hamu tatnak Menkóra.
— No gye ecsóm!
Az ogyik csendőr belenyúl a tarso

lyába és súlyos, csörgő láncot vesz élő.
— Tartsd a kezed!
A legény hűt rálép. Valami dacos ellen

állási vágy kél benne. Mintha neki i 
ak ama ugrani a csendőröknek. De csak 
egy másodpercig tart az egész. Érzi, 
hogy hiába volna minden, innen úgy
sem tudna szabadulni. Egy fájdalmas 

I torzmosoly húzódik végig arcán, azután 
lehajtja fejét és szótlanul nyújtja oda 
a kezeit.

Egy perc múlva megláncolva, buta 
egykedvűséggel lépked n két csendőr 
között.

-AAJWRJAA.il-> a nXAJVUtAJMa^j 

Lloyd George és Churchill 
a franciak ellen

I London, november 17
Lloyd George a választási moz ' *■ 

lommal kapcsolatban kerületében 
nagy beszédet tarlóit, amelynek ke 
rétében erős támadást iniczeti t 
kormány és az uralmon lévő kor- 
zcrvatiív párt ellen. Kijelentene 
hogy nem ogy éhező Németország
gal és nem a francia tcxtilgyárak- 
kaf szemben éreztesse erejét Anglia 
hanem a francia militárizmus nagy 
veszed címé vei szem ben.

Churchill beszédében kijelentette, 
hogy egy gyenge kormány tétleuiií 
nézte a ruhrvidéki eseményeket és 
ölhetett kézzel tűrte, hogy legfonto
sabb ipari központokat rabszolga
ságba siilyesztelték.

Párisién Orili
A fényes novemberi műsor:

aoele haioe
táncművésznő

Maria Nina 
eredeti ószláv és cigány táncával 

Geríy és Arno 
tánckreációk

tünk. Én IriUtom ezt n kit múzsát. Most 
már kvittek vagyunk.

A betoktív mosolyogva tolja fólró a 
berúgott embert, do ez. tovább beszól.

— Most már úriember leszek. Elég 
volt. Megnősülök. Lakatosmühdyt nyi
tok.

Az egész társaság hangosan nevet.
— A szép Lojzl nyitni fog — mond

ják. Tudniillik a nyitás műnyelven üzlet 
betörést jelent

A részog Lojzl elszégyoli magút, Leiil. 
A barátai tovább csúfolják.

Alig érünk ki. a pincéből, már sikol
tozás, üvogcsörömpölés veri fel az éj
szaka csöndjét

A sarokról két rendőr eznlad n cdká- 
gói pincébe rendet teremteni. Úgylát
szik, hogy a szép Lojzl duhajkodik.

Megint ogy szálloda. Csupa nyomor, 
piszok és födelem. Egy szikkadt, haj
lott hátú vöröses bajuszú férfi, állatiasan 
elnyúlva fekszik az egyik szoba kopott 
sezlonján. Ismerjük őt. Valaha jobb na
pokat látott. Angol katonatiszt volt. 
Megjárta Indiát is. Onnan hozott ma
gával ogy rettenetes botogségot. Morfl- 
nista. A morfium teljesen tönkretette az 
idegeit. Csak emberroncs ez a szeren
csétlen kisiklottja az életnek. A lépcső
kön egy borzas hajú nő ül. Kérdezik, 
hogy melyik szobában lakik. Nem felel, 
ensk nehezen nyögi ki, hogy hagyjuk 
ülni, mert, rosszul van.

Egyik detektív erősön nz arcába néz. 
Az asszony lesüti a szemét. Hiába, most 
már megismerték.4

— Ne tetesse magát — szól rá erélye
sen a detektív —. Jöjjön fel a szobájába.

A nőnek most már semmi baja nincs. 
Felkel. Fölsiet nz omol ölre és kinyitja a 
S7x>bája ajtaját. Nagy csomag értékes 
ruhanemű kerül elő az ágy alól. Vesze
delmes tolvajnő. Bosszankodva csóválja 
a fejét

— Éppen Ide kellett jönnöm aludni.
. Kint az uccán mindjobban szaporodik j 

évvel ezelőtt lefogott, ezért jóba iehe-1 ..sor".

a pesti éjszakán át
— A Hétfői Napló tudósítójától. —

A kerületi kapitányság komor, félel
metes csend osségíi udvaráról Indul ki a 
ruzziáxó csoport. Az uccán alig jár pár 
lélek, csuk egy-ogy éjjeli pillangó rebben 
inog ijedten ős tovasiet, hogy leadja a 
„drótot": jönn a razzia.

Gyorsan váltakozó képok. Szinte film
szerűen peregnek le. Kopott zúgszállók, 
ordítástól hangos lebújok, piiicckocs- 
mák sűrű füstjében roesaképü csirke
fogók, prostituáltuk mozognak, élnek n 
filmen.

ügy garniszálló kapufolyoíúja alatt a 
belépő detektívek mellett, ki akar eur- 
raimi egy embor. Barátságosan vissza
invitálják.

— Mi tetszik — kérdezi, 
Az egyik detektív ránéz.
— No a maga arca biztosan nem tet

szik,
Az alak vállat von.
Még egy-két szó, pár hamis Igazolvány 

és elÖkerü| a zsebből egy múzeumra való 
betöröazerazáin. Az uccán várakozó de
tektívek közó áll. Ez az első fogás.

A füstös calkágói pincében éppen nagy 
dínom-diuiomrn érkezünk. Az itteni tár
saság csupa ismerős. Jatwzok, linkek, 
még nagyobb stílű „vagányok*" is akad
nak. A tárauság dísze, lx>jzl, köznyelven 
a szép Lojzl. :*kl most szabadult ki. Kél 
évet ült, vagy amint mondja: két má
zsát nyomott. Az ő eznhndulását ünnep-’ 

Ilik. ..............................
talál a razzia. Most privát emberek let
tek egy éjszakám.

A szép Lojzl, nkt már alaposan be vnn 
csípve, oda le áll egyik detektív elé: kö
zében egy pohár bor é« kínálja:

— Tessék inni Sz. úr. Azért mert két

Ly Estra Fred
Budapest kedvencei

Szegedi Ica
a magyar Jackie Coogan

Dave Johnson
a legjobb stepp-táncos

Guido Galdini
fütty mű vész

Kornya János ,.Glóbus** nyomozóvái- 
lalata. Erzsébet körűt 1.1. Megfigyel, In
formál, nyomoz, helyben vidéken. Tele
lőn: József 19—08.

ni kivéteh'son mindönkit, rendben

Vevőktől átvett öltönyök, felöltök, téli
kabátok Jutányos árban kaphatók. Skalla 
Testvérek belvárosi szabócégnél, IV., 
Hajó ucca 3. Telelőn: 199-04.

® ■■%ZFOGöRVOSI LABORATÓRIUM készít fogtechnikái munkát

k^J|h W versenyen klvUli árakon-
I lk.1. UH JK? Kj Munkákat percnyi pontossággal hazaszállítjuk. Árajánlat kívánságra
I ■ M ■ W ■ÍV Ok Tal«fón> JéxMf10»-1X Budapest, VII. kur., Klsuxál-tér 10. srtm
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hírek Egy bankhivatalnok
„ . ... _i, eladta a főbérlője lakásberendezését,

Személyi változáson ^Ogy tőzsdei veszteségeit fedezni tudja
a főkapitányságon

Hírek Andreka Károly 
távozásáról

.( Wf/őí Napló tudósilójótól. — 

. f.u-miiánvságon napok óta ko- 
;'|V fórinábán beszélik, hogy a ( 

",o1 "1 v, z-,l<,‘éhrn a Iditdiovo-
’rrílfotásol: tihiénuek. 

■úíXban'a politikai osztály v«e- 
lésében áll be változás, amennyiben

.„dréka Károly fökapitányhe- 
j' if.-sl. o politikai osztaly ve- 
;.;5iói áthelyezik a beluffymi- 

nisztériiiinba

és íi helyébe két főki.pitányhelyci- 
t(Vközül választanának.

J'jryes verzió szerint dr. H(’létl)ji 
Tiiirö,' nz ulh-vólosztály vezetője^ ke
rülne Andréka örökébe. Iletenyi 
in.'ir több alkalommal megmutatta 

uiícvéloszíáryt és számos nyomo- 
‘ e is az <> nevéhez fűződik.

arról is, hogy 
hunom Nagy 

a tn- 
iuuvv<’"«"*.’ •-........ ismét
visza főkapitányságra, ahol átvenné 
a politikai osztály vezetését.

Ezonkivii] még több személyi vál
tozásról beszélnek, amelyek különö
sen oc utóbbi idők eredmény telin 
siimnozásaival raniuik öszefiiggés- 
ben. Ezek a hírek azonban egyelőre 
pozitív formában nem nyertek meg- 
erősitést.

— A Hétfői Napló tudósítójától.

Ilii! ..
riilne Andreka örökébe. 

kTvúirkóiK'^éféJ. #Ö szervezte nicg 

az <“•' 
zás sík

Szó van azonban
nem Hetényi Imre.
Kárcly fökapi í a n ylie 1 yettes, 
loncosztály vezetője jönne

Vadászkürt. A villanyfényes, paf- 
íöinprémcs pesti éjszakába megint 
belcrikoltott. egy halálos sikoly. A 
csöndes és clők'lo Belváros , szép 
emlékű Vadászhürt száll odójából 
szállt ki a jajszó egy tizennyolc
esztendős fiú szájából. Véren, kövy- 
tiyön át jutóit ez a szegény tizen- 
nyolcéves gyerek o borzalmas ha
lálig. És ijedten döbbentünk egy 
pillanatig a nagy rémre: az új 
tizennyolcévesek éjszakájára. Arra 
az éjszakára, amely már nem a 
kóbor, bohém fiatalok bársonytaka- 
rós illatos tündére, hanem a lövész- 

saiuuer iodu műn ároktól a szabadságiért nagy pénz- 
értéktárgyak palotáig vezető úton leselkedő, bt

ezt az összegei pedig a tő-.silei vt'*7Pw-\ görbíti tt kamui fekete boszorkány. 
Igeinek a fedezékére fordította. \ Most, hogy egy fiú eldobta magátó>
! Azzal a tervvel is foglalkozott, hogy nja széni, szép tizenyolc. esztendejét, 
I lakást eladja és .< pénzzel megszökik, ts , hiába keressük. J:i colt az oka. Az 
Iház. lakói azonban a történtekről értcsí- ez fakó, ólomszinü arcú, sokat szen- 

felutnzott Un-\ vedett, megkínzott életű asszony 
talán nem is (ehet semmiről. Nem ő 
fente élesre, a gyilkos borotvát, 
nem ö törte le a szédítő magas
ságból az áldozatot, aki talán nem 
is ment volna ebbe a szomorú bálba, 
ha nem vitte volna öt magával 
semmiken, tangókon és bárokon át 
halálos táncra az új tizennyolcesz- 
tedősök éjszakája, ezerkilcncszáz- 
huszonhárom fékeveszett. tobzódó, 
álcsillogású fényt húzódó éjszakája.

A Magyar faluban minden hétközna
pon <1. u. 4—7-ig uzsonna hangverseny. 
Szabad bemenet.

— Egy nyugalmazott főfelügyelő ön
gyilkossága. Ih\ Gsiliao Benő nyugal- 

| mázott járásbíró hasonló novü 67 éves 
‘ atyját, nyug, főfoliigyidőt, ma délután 

az Atlilln körút Hl. szám nlattl lakásán 
halva találták. Az öugyilkosságot dr. 
Csillag fedezte fel. A holttestet a tör
vényszéki orvostani intézetbe szállítot
ták.

-t- A pincébe zuhant két szerelő. A 
Gubacsi úton levő szák es fő városi Lóhús- 
iizem liftjét ma javítani akarták Smelcg 
Mihály és Tóth János szerelők. Nem vet
ték észre, hogy a Hft nz épület felső 
részében van és nz első emeleten belép
tek a liftkamrába. Mindketten a pin
cébe zul.antriK. Srneleg Mihályt életve
szélyes sérülésével a Rókusba szállítót- 
tók. Tóth János könnyen tféfÜlt.

— Elgázolta a vonat. Bodor István 
Máv. üzemvezető altisztet nm röggel So
roksáron a vonat elgázoltn. Életveszé
lyes sérülésével a Rókusba szállították, 
hol meghall.

— Vasúti lopás Gyoinán. Gyónta va
sútállomásán ismeretlen tettesek feltör
ték az ott veszteglő egyik vágóul, hon- 
nnn hét millió értékű ruha- és fehérne
műt. loptnk el. A fehérneműbe M. 1*. mo
nogram van hímezve. A nyomozás meg- 
i üdült.

A .Magyar Falu kitűnő konyhájáról 
nz egész főváros beszél.

— Tizenötmilliót lopott eg.v kocáin. 
Hódmezővásárhelyről jelentik: Dani .ró- 
zsof kocsiara 15 milliót, bíztak, hogy 
Orosházám vigye. A pénzzel a kocsis 
■meosziikött. Följelentették és Dorozs 
mán átkerült elfogni Bánit. A pénzből 
200.000 koronát elmulatott, a többit meg
találták. Letartóztatták.

— Havi huszonöt korona flietéa. Deb
receni tudósítónk közli velünk, hogy a 
város csecsemövédö-lntezetének alkat 
uinzottni fizetési mozgalmat indítottak. 
A szülésznők például szégyenletes fize

• téi»t iiúznuk, havi 25 (olvasd huszonöt) 
koronát. A szülésznők 130.000 korona fi 
zetést követelnek havonta.

A Meinl Gyula Rt. üzleteiben naponta 
friss minőségben és legolcsóbb áron 
kaphatók: Meinl nyers- é« pörköltkáré- 
keverék. indiai es kínai teakeverékok. 
Meinl filge-, pótkávé, legfinomabb főz"*- 
ós csemegeesoknládé, pralinéé, likőrök, 
rum. loglinomabb étclolaj, rizs, stb. sfb.

A Magyar Falú a főváros legnagyobb 
polgári ét termo, zene, tánc ég *n.okm>i 
sorral.

’Sloinék elutaztok a birtokukra és azt az 
•időt Valdner felhasvnúita arra, hogy a 
• lakás értékes bútordarabjait eladjn.
I Igen sok festmányt, szobrot, perzsa 
■szőnyeget adott el. majd n bútordarn- 
íbokra is fior korült. Valduer több mint 
130 milliót kapott az

A főkapitányság körözőlevclet adott ki 
Valdner Ernő 24 éves bankhivatalnok 
ellen, aki a rokonainak u lakóiját, amíg 
uzok távol voltak, teljesen kifosztotta, a 
lakiis berendezését eladta, a lakást pedig 
szintén el akarta adni. Erre azonban már 
nem volt ideje, mórt a főbérlők közben 
hazaérkeztek, Valdner pedig megszökött.

Valdner nagy tételekben játszott, a 
tőzsdén, ahol tekintélyes összegű vesz
teségei voltak. A fedezetlen tétek miatt 
sok kosztpénzt kellett fizetnie, a szüksé
ges összegeket azonban a jövedelméből telték Slolnf, nki sietv< 
nem intim otó.<-> emteni. Jdaposlre. Valdner időközben megszökött

A bankhivatalnok a testvérbútyjaval,, és a detektívek mindeddig nem tudtak 
Stein Albert földbirtokossal lakott a'ráakadni. Lehetséges, hogy Bées felé 
Gsengery necában. Stoinnek halszobás! vatta menekülési útját A rendőrség kö- 
lakósn van ós ebből egyet X aldnernck rözi. 
adott a llrér le tbc. Két héttel ezelőtt 1

— Beszámoló. Vasárnap délelőtt 
tartotta beszámolóját. ltíádny Gyula 
nemzetgyűlési képviselő kerülete 
székhelyén. Hajdúnánáson. A beszá
molóra elkísérték Kószó István ál
lamtitkár, továbbá Szabó Zoltán* 
Szabó Sándor, és Szomjas Gusztáv 
nemzetgyűlési képviselők. A város
házán Pénzes Mihály dr. polgármes
ter,. a város képvselőtesülete és tisz
tikara nevében üdvözölte az állam
titkárt és a vendégeket. Az üdvöz
lésre adott válasz után Kószó Ist
ván államtitkár megtekintette a 
rendőrségi laktanyát, majd a képvi
selőkkel együtt részt vett, a város 
által adott villásreggeliu. A népgyu- 
lés, melyet Márk imra fögimnu- 
ziiimi igazgató nyitott meg, fel 11 
órakor kezdődött mintegy három
ezer főnyi közönség jelenlétében. 
Máday Gyula nemzetgyűlési képvi
selő beszámolójában rámutatott 
azokra a feladatokra és teendőkre, 
amelyek az egységes párt és a kor
mány előtt állanak, amely-eket el 
kell végezni az ország kulturális ős 
gazdasági újjáépítése érdekében. A 
nagy tetszéssel kísért beszámoló 
után a közönség kívánságára Kószó 
István államtitkár, majd Szabó 
Sándor; és Szabó Zoltán nemzetgyű
lési képviselők szólaltak fel. Az el
nök indítványára a népgyűlés üd
vözölte Bethlen István gróf minisz
terelnököt. Délben a város az állam
titkár és a képviselő tiszteletére 
ebédet a dót tű A vendégek délután 
visszautaztak Budapestre.
- A Bazilika felszentelésének évfor

dulója. Vasárnap ünnepelte meg a lipót
városi .Szent István Bazilika felszentelé
sének 18. évfordulóját. Ebből az alka
lomból délelőtt 10 órakor dr. Kováts 
Kálmán apát-plébános ünnepi nagymisét 
pontifikáit, amely alatt a templom ének
es zenekara Domény Dezső pápai kama
rás Szent Erzsébct-miséjét adta elő a 
szerző vezetésével.

A Magyar Faluban egész Budapest 
találkozik. Vasárnap kivételével a zár
óra naponta reggel 5 órakor.

t'ívsíicny pomiKa űinrta- — Egy koroskedőnő 40 milliós flzetős- 
11 hangoztatta. A hercegprímás ki- képtelensége. A füzesabonyi cscndőrség 

J’ne.te válaszában, hogy a kérész- az egri ügyészség rendoletéro lntnrtóz- 
rSt ’-----

án és Csiliétjj Amb

— I. Ferenc József halálának év
fordulója. November 21-én lesz I. 
Ferenc József apostoli király halá
lának hetedik évfordulója. Ebből az 
alkalomból a budavári koronázó fő
templomban szerdán délelőtt, 10 óra
kor hivatalos gyászistentisztelet 
lesz, amelyeu a kormány, a katonai 
és polgári hatóságok képviselői hi
vatalosan vesznek reszt. Az ünnepi 
gyászistentiszteletet Csernoch János 
dr. bíboros-hercegprímást fogja vé
gezni.

— A Belváros új plébánosát a her
cegprímás iktatta be a belvárosi 
plébániában vasárnap délelőtt ik
tatta he ünnepélyesen Csernoch Já
nos bíboros-hercegprímás a tör
vény hatóság által megválasztott új 
plébánost, Bernárz Kóbert dr. nd-

káplánt. A szertartásra óriási 
Közönség- gyűlt össze a belvárosi 
templomban. A szertartást a herceg- 
■'"iinas lendületes beszédével nyi
totta meg a Voni Sancte hangjai 
"'un. imijd Bernárz Hóbort dr. iin- 
nepelyesen letette, a X. Pius pápa 
'J.'htl előírt a n ti modern ista 'esküt, 
v-zutjin a hercegprímás átadta az új 
Plébánosnak a hivatalát jelképező 
icniinonikulcsof és az evangéliomos 
"'".‘•yvet. Délben a Sas-körben dísz
ebed volt melyen Wolff Károly az 

\<'rcsztén.v politika dindn- 
nneíte

!*«■>■_ ttthorban kell 1
m. r el köszöntőt mondottak 

István és Csillétjj

\7a!?ippvéry ^lemérné temetése, 

ki’ nnk *iK az ország részvéte mel- 
''<ipn.r2íl p,'zt<!^ ö™k nynaralomra 
k m^rne*- Ezrekre menő
•fii/hi íLi íí a n kerepeslútl 
'ónban f'.i"ift’.h,17íl VavU'
>5 rovatait. A «yá-
’ bornrinv'l'"!1/ s"ra,'11, nwriébnt 
Kiinó képviselő Blebcrsbcrg 
IM-dig Hu' 0- ,,On^?2^yrészéről, 
•'o ró ■/' "i’Wíra karoly, a fövá- 
Weirnílf r Fnlk'.‘sl"íz’l tajoa nl- 

fníjan szó > tf,®1"')<lor RiÍ8Pt>k >ncg- 
''rÜ<op(,r,z! „ .as,zk<’Kze,'f' után az 
'•ura ‘nrrila iskolák Ifjú-
n" " frirsen han-k,“’ ifiiiuó J • 'i A- sn'nal az egye- ÍWkogvot* t,ne.^»ra elénekelte a 
u*‘áu Halfa v .KVészbeazédek
(,'átonák Icájával lebo-— \ . kopopff<‘t a sírba.

, “S1»ol Szent• “ti hói Tan,*« ünnepe. A 
..^'‘■^■>1 adózottl ,,gyhátí *J-
. \ ’^ntté ‘ ,.zcn.t Tárnán hatesás 
cn'J Tbökölv úti ? jubill®n®ának a

• “<i templomában.

fatla Schwartz Adél torménykerookedő- 
nőt, aki az agyúk banknak volt a gabona
vásárlója, de a mnga részére is foglal
kozott torménykereskedéssel. Az a vád 
ellene, hogy 40 millió koronával nőm 
tud elszámolni. Differenciája önnön ered, 
hogy több gazdától vásárolt hitelbe és 
tartozásfii. nem egyenlít ette ki. bár az 
átvett terményeket érékesítette. A vizs
gált megindult annak kiderítésére, hogy 
Schvrartz. Adél kiket károsított meg.

— Elfogtak egT' veszedelmes be- 
[örőbandát, A Fazekas-(. söpört de- 
tektivjei vuaárnap délelőtt letten- , 
érték egy Dióst József nevű 19 éven 
lietörőt, aki egy királyuccai házban 
n.3Ryobb ékszurlopást akart elkö
vetni. Hosszabb vallatás után be
ismerte, hogy nagyobb bűnszövetke
zet tagja. Ezek közül a rendőrség 
Francsi.cs Tűire 25 éves napszámost, 
Máhr István 25 éves Iftkatossegédet 
ós Mihalek Ferenc 26 éves gyáfl 
munkás, többször büntetett betörő
ket letartóztatta. Sikerült az orgaz
dájukat, Máhr Istvánnét Is kézre- 
keríteni, aki szintén n rendőrség 
erizetében van. A lotartóztatotl be-! 
tő.rők bevallották, hogy a József 
körúton és a Losbnczl uccuban kö
vettek el betöréseket. A bűnszövet
kezet többi tagját keresik.

— Újpesti csendélet. Vasárnap éj
jel két óra tájban Újpesten, a Ver- 
bÖczy uccában feltűnt, egy kisebb 
csoport, amelynek tagjai a járóke
lők közül a munkáskülsójíí enibere- 
ket megszólították s igazoltatták 
őket. Az igazoltatások során tettleg 
bántalmazták Hőmmel Géza 28 éves 
cipészsegédet, akinek fejsérülését aj 
mentők kötözték be. K vizsgálat 
megindult.

— Az Ifjúsági Vöröskereszt országos 
kongresszusa. A a Ifjúsági Vöröskereszt 
vasárnap délelőtt 9 órakor tartotta meg 
első országos kungresszusút a régi kép
viselőház nagytermében. A kongresszu
son megjelent Horthy Miklós kormányzó, 
a Vöröskereszt fővédnöke, Albrecht kir. 
herceg, az ifjúsági Vöröskereszt tiszte
letből! elnöke és számos közéleti és kül
földi előkelőség. Széchenyi Emil gróf 
beszédet tartott az Ifjúsági Vöröskereszt 
céljairól, ismertette feladatait ,iuely fő
ként az ifjúság testi és lelki nevelését 
tartja szóm előtt. Albrech* kir. herceg 
több kitüntot/st osztott ki az ifjúság kö
zött, majd a különböző jelentések meg
tétele után Széchenyi Emil gróf záró
szavával ért véget a kongresszus.

A Magyar Fáin n főváros egyetlen 
csnláfF, mfjsörös étterme. Minden va
sárnap d. u. is van előadás.

— Életuntak. Haitik Erzsébet 22 éves 
varrónő a Folsőerdősor ucca 12. sz. ház
ban levő lakásán morfiummal megmér- 
gezte magát. Lakásadónője szerint 
anyagi gondok kényszerítették az ön
gyilkosságra. A mentők életvoszélyeo ál
lapotban a Rókus-kórhúzba szállították. 
— A Vári út •». nr. alatti szolgálati he
lyén Csordás Mária 17 éves háztartási 
alkalmazott gázzal inegmérgezto magát. 
A Rókus-kórházbu szállították. — Kreis- 
ler Andrásné 30 éves háztartásbeli nő 
Német ucca 18. szánni lakásán marólúg
gal juegmérgezte magát — Kius Juli
anna 15 éves mindenes leány Némot ucca 
16. számú szolgálati helyén lugkőoldatot 
ivott. A Rókus-kórliúzba vitték. Állapota 
súlyos.

— Az alkuk.*)* f'űrdötolvaj. Ma délu
tán a Kirúly-fürdőhon a felügyelő ész
rovotté. hogy egy fiatalember álkulcosul 
próbálja felnyitni a kabinok ajtaját. A ■ 
fürdő főfelügyelő lefogta és út akarta 
adni a rendőrnők a gyanús egyént, aki 
azonban, mikor az arcúra értek, futásnak 
eredt. Valóságos hajsza fejlődött ki a 
tolvaj után, akit a Murgit hídfőnél dr. 
Pászfain János rendőrfőtanúcsos fogott 
el. A tolvajt megbilincsolvo bevitték n 
legközelebbi főkapitányságra, ahol ki
derült róla, hogy Patak Lajos 32 éves 
álláanélkül villanyszerelő, aki már 
többször volt büntetve lopás miatt. A 
rendőrség Patnkol őrizetbe vette.

— Furfangos betörök. Az éjjel a Mar 
githfd budai oldalán poaatoló rendőr két 
gyanús alakra lett figyelmes. Igazolásra 
szólította őket, mikor mind kettőn fu
tásnak eredtek, A rendőrnek sikerült 

egyiket elfognia. A gyanns egyénnél 
egy csomagot találtak, amelyben több 
értékos fehérnomü és egy függöny volt. 
A rendőrségen kiderült, hogy n gyanú
sított Párkány Kálmán 30 éves állásnél
küli napszámos, skl nn éjszaka a Had
nagy ucca 6. számú házban két ablakot 
lenyomott és egy hosszú drót segtMgé- 
vel kihúzta a fehérnernfiókét nz asztal
ról. Beismerte, hogy n lopfishnn bftu- 
társa Is volt, Kovács Lajos snzslersogéd 
személyében. A rendőrség Sárkányt le
tartóztatta, Kovácsot pedig körözik.

A Magyar Faluban színház -lőtt és 
színház után, sőt. hajnalban Is mindig 

I friss vacsorát kap.

I

I

kis Komédia Telefon szánj: 14—22.
Rótt *» Stolnhorm fettéptőval i Ax eré
ny e^y.mn ilkn és Wenn esfáulet 'Kezdete S ómkor
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Nagy hossz bIöíí a tőzsde
Ax Arklrobbanááokat már nem lehet mayalkadályoxnl 
Ax értékpapírok Igazi áiérSákelődése megkezdődött

Legutóbbi tőzsdei elemzésünk alkal
mából nyomatékosan rcámutaUiink a 
kétértékű magyar korona tarthatatlan
ságára k már akkor Jelo/Jiik. hogy rö
videsen Ih> kell következnie annak a ler- 
mÓHzetos folyamatnak, mely k1e.gyen.-ni- 
!yoz«a a külső fa a tőzsdopíac közölt isi
dig tátongó űrt.

Megemlítettük hogy az útért ékelési 
folyamat a tőzsdén már az elmúlt héten 
megkezdődik n lassú árfolyamemelkedé- 
eekkei érik majd cl a részvények azt az 
árazinlot, mely őket méltán mogilloti.

Prognózíennk teljes egészében bevált, 
egyedül az átértékelési folyamat tem
pója volt gyoraabh. mint azt mi remél
tük. Lnnék oka pedig abban rejlett, 
hogy a tnrrofazeteH átértékelést folyama
tot oicttotto az i imtÚHOs intervenció, 
mely úgy a pénzintézeten. mint a kor
mány Illetékes szerveiből indult ki. Ezek 
erőteljes vásárjáéul azután magával ra
gadták az egfaz, egószHégos apekuhíclót.

/ndr gyorsabb tempóban bonyoló- 
(lii; le.

Hiszen a mai árfolyamok még mindig 
.lévai alatta maradtak az annak idején 
nagyobb váHúrláxi erejű magyar koro
nánál mutatkozó kurzusoknak s így a 
felfelé tendálásnnk még igen erős lati
tűd jei állanak fenn.

A külföldi számlára történő hatalmas 
vásárlások különösen az arbitrázs érté
keket animálják s ígyo spekuláció első
sorban ezekre az értékekre veti majd 
magát, úgy hogy a Magyar hitel. Oszt
rák hitel, Salgó, II ima, a kél Ganz-papi- 
ros. a szén- és bányaértékeknek erőtel
jes úreliramodúsára számíthatunk. A he
lyi piac értékeit oz a hosszirányzat ter
mészet csőn magú' al fogja ragadni s

a robbanásszerű árfolyamcmelkedé- 
seknek úgyszólván csak most érke

zett el az ideje.
Igen olcsók in ég mindig az Izzó, a Hi

telbank fa Angol-Ma gyár bank kon- 
ccrnjéhez tartozó vállalatok részvényei, 
de nagy fantázia van a kitünően ínana- 
zsált zlfhen/zeum, Baráti fa Viktória fa 
részvényekben is. A malompiac majd 
mindon érték© felette aláértékeltck s a 
fapiac is meglehetősen alacsony árfolya
mokkal szerénykedik. Előnyös tranzak
ciók lüréro a Kereskedelmi bank rész
vényei állanak ugrásra készen, a Gcor- 
gia és Mezőhegy esi cukor inág igen sok 
kellemes meglepetést tartogat boldog 
részvénytulajdonosaiknak. A többi érté
kek természetesen nőm nézik majd tét
lenül a nagy hossz kirobbanását, ellen
ben sietni fognak a már beérkezett rész
vények árfolyamaihoz igazodni.

Az elkövetkező tőzsdei periódus így 
igen mozgalmasnak ígérkezik s rövidé

iben valóra váltja mindazon reménysé
geket, melyek eddig, ,érthetetlen módon 

'nem tiidtak megvalósulni.

zí szilár du lúg ifolyamatot most már 
a külpolitika zavaros eseményei sem 
dilit hatják meg útjában, mert a szi
lárd irányzó, halaimat hőgörgctc.gc 
minden kant remin erőlködést elsöpör 

áljából.
A szilárd irányzatot mindeneset ro alá

támasztotta az a körülmény is. hogy a 
külföldi koronajegyzés megkezdte azt a 
nivelláló utal, mely a korona belső vd- 
sd-rMsi ereje .« a külföldi jegyzések kö
zött eddig fennállott h így' a spekuláció 
átértékelési számításait megkönnyí
tette. A külföldi fizetési eszközök hir
telen drágulása így nem maradhatott 
hu fást nlan h az értékpapírpiac most már 
erősebben roagúl ezekre a lényegen mo- 
menuinokra.

Az eiköeetkezö tőzsdei periódus igy 
a szilárduld s jegyében fog megin
dulni * a: átértékelési folyamat most

—
A Francia-Magyar Bank estélye 

Roynald szenátor tiszteletére. Va
sárnap este n Francia-Magyar Bank 
igazgatósága estélyt adott a RHz- 
szálló trrrasztennében az itt. időző 
Rcynald francin szenátor tisztele
tére. Az estélyen n Frnncin-Mngyar 
Bank igazgatósága teljes számban, 
niig a budapesti francia kolónia 
legkiválóbb reprezentánsai vettek 
részt.

Madnrassy-Beck Gyula báró, a 
.jelzálog - Hitelbank tranzakciója 
ügyében fíécsben tárgyal az osztrák 
érdekeltekkel.

Nagy spekuláció fejlődött ki e. h6- 
ten a Nóvóban arra hírre, hogy 
minden Aova-tulajdonos kedvezmé
nyes áron egy-egy Brodi-részvényt 
kap. A Broait valószínűleg a jövő 
héten vezetik be a tőzsdére és rövi
den a vasplnc egyik kedvelt papírja 
lesz.

x A« Amerikai-Magyar Bank rész
vényei n hlvntuloH forgalomban. Mint 
Jól értesült helyről közllk velünk, nz 
Amerikai-Magyar Bank részvényeit de
cember • én vezetik be a tőzsdei hivata
los forgalom hm

Az Angol-Magyar Bank-részvé
nyekben a műit hét végén nagy szi- 
lárdulást vártak, ehelyett azonban a 
részvények csak az általános hossz
nak megfelelő értékemelkedést ér
tek el. Az Angol Magyar a legutóbbi 
hnsH’. végén túlhaladta a 2011-as kur
zust és akkor a kedvező tőkeemelés 
hírére további áremelkedést vártak. 
Időközben azonban beütött a bessz 
cs az Angol Magyar árfolyama alá 
cs mzott, ahonnan 
lépÓNokkel érte el 
lyaniát.

Pnaperii Ferenc

I

r.

Fkapere Ferenc kormány főtaná
csos, n Föblhitelbank elnök-vezér- 
Igazgatója, múr huzamosabb i«15 óta 
tárgyéi a külföldön, hogv bankja 
tervezett tranzakcióit végrehajtsa. 
jPutiprra vinnwiérkenéeét n nnpokhan 
vArtAk. úgylátaalk kötbejött valami, 
mert bar/uSrkozMénok időpontja le! 
jváéit bixónvtolnn.

Építés] és 
millió ko- 
emeli fel. 

1 új rész- 
6000 koro- 
Angol-Ma- 

délutún

Gyógyszer- és Táp
október 27-én még
is özgy ülésén elliatá-

útjáa 1050,000.000 koronára növoltessék. 
A kibocsátásra korülő új résvényekből 
101.000 darabra az elővételi jog 1:1 
arányban és 12.001) korona átvételi ár
ban a jelenlog! részvénytulajdonosoknak 
bizfo.-íttatik.

1 x A Gróf Csák.v László Prakfalvi 
: ás- fa Acélgyár Ki. rendkívüli köz
gyűlése elhatározta a vállalat ulapíőkó-

I jenek 210 millió K ra való fölemelését. 
I Az pöivétell Jo-.. 1:1 arányban 6000 K-ás 
i ároi! november hó 19-től 24-i.' délután 
Ll—6-ig lesz a I’ii'iapos*-lipót városi fnka- 
pékpciiztár Rt. nál gyakorolható. A rész
vényeseknek fel nem ajánlott részvények 

|löbh évi zárolás melleit 20.000 K-ás úron 
értékosíltotnek. A befolyó összeg az üzem 
további kiépítésén kívül az österrei- 
rhlsohe Solimidt Stahlwcrko egy na
gyobb részvénytömegének megszerzésére 
fordíttatik, ami a társaság nyersr.n.vag- 
!>( szerzését, úgyszintén exportlehetősé
geit nagymérvben fogja előmozdítani.

x A Dr. Lipták fa Társa 
Vasipari Rt. alaptőkéjét 200 
rónáról 300 millió koronára 
Minden két régi részvényre 
vény vehető át darabonként 
náért november 15—23-ig az 
gyár Bank értékpónztúránál 
4—6 óra között.

x A Dr, Wander 
sxergj ár Rt. f. év 
tartott rendkívüli 
rozta az alaptőkének 100 millió koroná
ról 150 koronára való fölemelését, 100.000 
darab egyonkint 500 korona névértékű, 
1923. évi osztalék jogosultáé gú részvény 
kibocsátása által, melyekre az elővételi 
jog 2:1 arányban részvényenként. 8000 
koronáért a társaság pénztáránál (IV., 
Múzeum körút 35.) november hó 15-től 
november 29-ig bezárólag (délután
3—5-Jg) gyakorolható. A kibocsátásra 
korülő részvénymennyiség az alapsza
bályok szerint teljes egészében a rész
vényeseket illeti meg.

x A Fundus Mezőgazdasági és Ipari 
Rt. november 22-én délután 5 órakor 
tartja az Omge tanácstermében alakuló 
közgyűlését, amelyen gróf Teleky József 
valóságos belső titkos tanácsost a társa
ság elnökévé fogják választani. A vál
lalat. iránt oly nagy az érdeklődés, hogy 
az alaptőkét, másfélmilliárdban fogják 
mogállapítani. Körülbelül tíz vállalat 
már az új társaság koncernjébc került 
és hzó van egy nűgyobbszabá&ú fúzió
ról is.

x A Pesti Vlctorla Gőzmalom igazgató
sága a f. hó 28-ára egybehívandó köz
gyűlésnek az alaptőkének 600 millió ko
ronáról 3 milliárd koronára olykép le
endő felemelését fogja indítványozni, 
hogy a kibocsátandó 300.000 részvényre 
vonatkozó elővételi jog a részvényesek
nek 1:1 arányában darabonkint 10.000 
korona befizetése ellen biztosíttassák és 
a 300.000 régi részvény névértékű 2000 
koronáról 5000 koronára emeltessék, ami
vel egyidejűleg a tartalékalap 750 mil
lióra ‘ emelkedik. Victoriamalom ér
dekeltségéhez tartozó 10 magyarországi 
vidéki malom alaptőkéi 1020 millióról 
4 milliárda emeltetnek, mely összegből 
1 milliárd a Szolnoki Hungáriamalomra 
esi k

x A Magyar Általános Hitelbank ér- 
Idekköróbn tartozó Magyar Általános Fa- 
| termelő R.-T. legutóbbi köz.gyűlőfién el- 
! határozta 255.000 darab új részvény ki
bocsátásút: az új részvényeket a Lig- 
num Trust zürichi cég veszi át, amely 
a Magyar Általános Fatermelő régi rész
vényeit tárcájában tartotta; a Lignuin 
az új részvények egy részét a Műnk és 
Daridsohn cég útján folyó hó 21-6n fogja 
újra a budapesti tőzsdén forgalomba 
hozni.

x Az Ingéfa (Ingatlan Építő- és Fa 
Ipari R,-t.) november 16-án tartott köz
gyűlésén Matlekovics Sándor v, b. t, t., 

I szobi Lnczcnbacher Raoult fa Gál Jenő 
dr.t nz igazgatóság tagjaivá válasz
totta. A közgyűlés után megtartott igaz- 

* ".ntósági ül n vállalat elnökévé Mát-, 
jlekovlts Sándort, ügyvezető elnökké Kis- 
faltidl-TJpfhay Ágostont választotta meg. 

I A közgyűlésen elhatározták nz Ingéfa 
j tőzsdei bevezetését. A vezetőség beszá- 
, mólt arról nz élénk üzleti tevékenység- 
íről. amelyet «a Tngéfához tartozó kö
vetkező vállalatok fejtenek ki: n T)u.na- 
pnrti fatelep építőmesteri, áog- fa asz- 

1 talfafizomei, a Létraállványkölesönző, a 
‘Caloria angolcső- fa radiátor gyár, a Por- 
széky Frigyes kerámiai gyár, a S.ána- 

| téri Párhézépítö R.-t.. a Benzintöltő ál
lomások. .Telprtfat 1e‘l továbbá azokról | 

’a inunk latokról, ntne’vck a fejlődő épít- 
kezfa’ konjunktúrával fa a (ársi’HÍgl 
nagy lngatlnnkon»plr'xninnlval kapcso 1 
latosak, |

x A Cervln-Űlmgjár részrényűt a 
>zcnlui tőzsdén vezetik ha. A bevezet *st 
Mezei ’-s Scitreibcr, valamint Bau^r fal

Az Ancrt igen keresték a szerdai 
és pénteki tőzsdenapon. A Gázizzó
nál legközelebb tőkeemelés lesz, 
amelynek föltételei rendkívül ked
vezőek. Az Auer, már nagyon régen 
szaporította alaptőkéjét, és így a 
mostani alapptőkeeraoiéRe alig je
lenti a papírok fölverését.

Éber Antal udv, tanácsos a Ma
gyar-Olasz Bank vezérigazgatója, 
Becsben tárgyal Castiglonival a 
bank tranzakciója ügyében.

Különös Játék folyt az utolsó két 
napon a I.cszámitoló-bankban. Míg a 
pénztári zárlat 130 körül forgott, addig 
a péntek délutáni magánforgalomban 
prolongálva .155.000 koronát is adtak 
érte. Annál nagyobb feltűnést keltett, 
hogy' szombaton délelőtt átmenetileg él
űin y hull a Lemé mi fotóbank óh állítólag 
110 ezer körül le kötöttek benne üzlete
ket. Később javult, úgyhogy a hétfőn 
kezdődő periódusban a Leszámítoló-pa- 
pír újabb áremelkedésnek néz elébe. Ez 
az árfolynnifluktuúció valószínűleg a 
Hitelbankkal való fúzió hírére állott elő.

A vidéki pénzintézetek közül legújab
ban a Pécsi Takarékpénztár terjeszti ki 
ipari koncernjét. Ennek a banknak az 
érdekszférájába tartozik az Indust ria 
nevű pécsi ipartelep. A Pécsi Takarék
pénztár konuernjéhez tartozik a Mező
gazdasági t'z-m és Malátagyár r. t. 
amely most cmdle föl alaptőkéjét és leg
közelebb kérni fogja papírjainak Jegy
zését a pesti tőzsdén. Éhez a vúllnlnt- 
bo*. tartozik ogy malom, serléshlzlaló, 
húsfeldolgozó fa szalámigyár, olajgyár 
ón égj’ mezőgazdasági vegyi ipari vál
lalat.

A KUtarcsal-gépgyár a közeli ne pok
lán közgyűlést tart, amelyen az alaptő
kéi fölemelik. Az új Térvényeket hír 
szerint /.•/ ardHj/dbo«i ad iák ki.

x Az Ürlkány-Zsllvülgyl Magyar Kfl- 
axénbánya Rt. Igazgatósága közli, h gv 
az c hó 30-lkára egybehívott rendkívüli 
közgj ülésnek indítványozni fogja, hogy 
n jelenlegi 20,800.000 koronányi részvény
tőke 106.000 darab 5000 korona névértékű 
új rfazvéuy kibocsátása fa n jelenlegi, 

I IOI.úuO darab ‘.IMI koronás rfaavány név*|.MV«t. .
értékének 5000 koronára való felvmelfac Bcck cég intézi,

x A Sajdtcondöl Köszínbinva 0. 
wnytursuadx n^zvénycii Rí«-
bo a b,ul„IK.sii vpk. .

nagy érdeklődés előzi meg ‘ A

csel rendelkezik, ídgyasTSf te'
iparvállalaton kívül twtvérvX,'2*1"1" 
Szilvásvár,„11 M-.sz„„-,v,.k lít L 1 
gyár Királyi Államvasutak tartoznak'.' 
Grosso,Adóit tí,zab.Wz„n,ány“al; ' 
sSkondól1'Kő8zoíoG’'anm;ybo^íV 
^iJr”,i8 . .................- “'".t

x A Móri Szénbánya Rt ró ?7vón^ . 
hó 19-én vezeti be a tőzsde hivatalL ,1.!' 
galntába Hatánz Lajos bankháza

X A Hangya Ipar Kt. rfcavénv.l 
tazsdéu Mint velünk küzlik, a Haí ’ 
Ip. r Bt. részvény,.,! szerűi,,, vczeüt» 
a lözsdető a Ham és Hn-k cég 
A Hangya Ipar konszernjéhez _ tóbJí: 
közölt — szappangyár, likörgyát HK,. 
gyúr, textilgyár, gyufa-, seprű-, ]-rf,L 
gyár, egyéb különféle érdekeltségek ő 
kereskedelmi üzletek tartoznak. CzemT; 
állandóan 500—600 embert foglalkoztat 
nak. A részvények iránt széles körökben 
nagy érdeklődés nyilvánul meg.

x A Fővárosi Nyomda Rt. részvényeit 
szerdán vezetik be a tőzsdére. A bove- 
zetéssel a nyomdaipar piaca egy érté
kes papírral gyarapodott, amely iránt 
állandóan nagy kereslet jelentkezik.

A hatvani és a sárvári cukorj'yúrak 
amelyek a Hatványuk érdekkörébe tar
toznak, ebben a hónapban alaptőkét 
emelnek. Az előbbi 18 millióról 200 mii. 
lióra, az utóbbi 18 millióról 180 millióra 
egészíti ki az alaptőkét.

Győrött, a Győri Kereskedelmi és Ipar- 
bank Rt. név alatt. 100 millió korona tó- 
kével új bank alakult.

A Debreceni Hitelbank és a Hódmező
vásárhelyi Takarékpénztár alaptőkéiket 
100 millió koronára emelik föl.

Ruhaszövetek 
Kabátbélések 

Perzsautánzatok 

Bársonyod
TriKóseJymeK 
Függöny-anyagok 
Csipkék, szalagok 
Vásznak, sif fonok 

Feltétlen Jutányos áron! 

Kiéin Untat 
diDaf3ruházában,KiráJyD.53

Hajiluslia, Dénes ésVáms
bünk- ős tőzsdebizományosok 

Hunyadi-tér 1, sz. Telefon: 81-40 

Értékpapírok vétele és eladása!

KosxtpénzUztstek 
előnyős lebonyolítása

Meglepő áfafiat lizeteS
viselt fér*jivufiákéPt

IV. VARMEGYE U. 7 
PÉNZTÁR! ÓRÁK 9-5 

(a Vármegye ucca a Semmejwjlí 
uccának első mglfókuccíja)

SZAKORVOS i
nni i——■swtwcsarwsw rjtI$re-
EZÍ3T 8ALVAR3AK-01TÁS. - RendflM '
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SZÍNHÁZI HÉT
'íl X.

Maiinál:. a Londonba szakadt I
Hóiméinak levelit olvasta < 

munkalársa betoppant l 
'""iZli -éviclemmcl berendezett dől- , 
“ WrJ'’ " '“!í ■ 
Mtftobb píel'lkáit. <i« persze addig cűH < 

wllihaMt. amto a miezter a 1 
M ríriiaolraslo. Akkor nn<l,'ot ezt- > 

j t‘ msei pipájából cs beszélni kezdett. , 
_ nézze csal:, mit ír ez a Hol- ■ 

„„ Mozt jött haza Amerikából. 
Persz" ő >x meniclent Kosár/t Kt- 

bcmatnlkozásán. Az „EzM- 
Záir-h«n léptek lel. de 
megvallva, nem r.a.ny sikerrel, mert

Amerikába szakadt magyarod 
,ml: sehoa.1/ sem tetszett az operett 
I)e azért nincs nagy baj, mert 
llPkarnhan meg ig,en meleg slicc rt 
uralták a „Diadalmas asszony -bon.

Hát még?
- Még? Mondok mindjárt édes 

barátom. Tudja-e, hogy Ben Iilu- 
mentlial Amerikában megvásárol la 
a lerfrisebb amerikai, revüopcret- 
t?t, Clinging Winét, amelyet persze 
a Fővárosi Operettszinházban hoz-

maid színre. De jó, hogy n ho- 
rárosi Operett színházat említem, 
mert olt próbálják most Fali Leó 
operitjét, a Pompadur-t, amelyre 
egész máig nem találtak primabal- 
lerhiál, aki eltáncol egy szóló
láncot. Végre az Operaház ajánla
tára leszerződtették Gellert Man
cit, aki ezzel a szerződéssel a Fő- 
rámsi Opcrettszinház primabullerl- 
núja Jelt.

(’iaMtifolt. De azért móg mondjon 
tclamil.

- Hu érdekli, hamar elmondom 
azl is, hogy Gellért Lajos tegnap

1 este odahaza felejtene- frakkmeUé- 
nj/él. ami miatt csak öt perccel ké
sőbb kezdhették meg „A vörös ma
lom" előadását, de miután a mellény 
még akkor sem volt meg, Gellért 
hál előkeresett a. ruhatárbein egy 
régi mellényt, ami akkora volt, 
hogy felöltőnek is beillett volna. 
Gellért. a nevetéstől alig tudta .el
mondani Toronyinak a mondani
valóit, hogy mii szólsz az uj frak
komhoz. De bizony Toronyi is el
mosolyodott a rettenetes frcikkmcl- 
lény láttán. Hát azt tudja-c, hogy 
Lábass Juci Amerikába készül. 
Hódos8y Ernő akarja kivinni a pri- 
meidonnát egy esztendőre. Lábass 
ózonban még nem fogadta el uz 
ajándékot, mert nem akar távol 
/ a Pestiektől egy teljes esz
tendőn keresztül. De azért a vége 
Wgis csak az lesz, hogy Juci el
megy tőlünk. Azután az is érdekes,

, Ránhidy Ilona, az ismert 
xihosszabb idő óta 
á külföldön, mint a Svcnska-fllm- 
'ii óborét nyit Becsben,
i 'farénak az lesz a különös ér- 

' essege, hogy minden tagja más 
nemzetiségű lesz.

olcsóbb 
^iaiiósabba 

bérnél 1
Védőiem Md*

CpéMífolcrajltl

‘A^cvukt^lpvédc
U’ir n íV “íí __ i.

— Mondjon még egy pár érdekes 
dolgot.

— Szívesen. Csak figyeljen jól. 
Mindjárt mondom. Hát például 
tudja-e azt maga, édes öcsém uram, 
hogy szegény Busfeketelászlót egy 
kis' baleset érte, amennyiben a 
..Mthálylné két lánya** cimü darab
ját elnyelte a ..Holdvilág'1, ami vi
szont Szenes Béla darabja és nagyon 
jót mondanak, róla színházi körök
ben éppen úgy, mint Kádár Endre 
darabjáról, amit a Renaissance- 
szinház hoz majd ki. Kádár hü ma
radt Bárdos Artúrhoz, akinél úgy
szólván kezdte a mesterségét első 
darabjával, aminek „A szerelem el
megy" volt a cime. Az is nagy új
ság, hogy Somogyi Nusi, aki néhány 
hét óta újból kocsin járt, megint 
kapott egy autót, amelynek olyan 
trombitája van, hogy a soffőr egy 
egész valcert elfuj azon. Plas- 
sinszky Pepi meg újra bútoroz- 
tatta lakását, Biller Irén pedig vá
sárolt egy akkora tükröt, hogy 
szobájának egész falát elfoglalja.

— A házasság?
— Az is van- Hogyne volna. 

Thurzó Elvira a. jövő hónapban 
tartja esküvőjét, amelyre magát is 
meghívom. De addig még remél
hetően találkozunk.

RÖVID HÍREK
CASANOVA

címmel Flerfi és Croissct új vígjá
tékot irt. amely a Vígszínházban 
kerül majd színre

VÍGSZÍNHÁZ
is bemutatja a Faun-t. Rajna)) 
Gáborral u címszerepben. Ez 
az első eset, hogy Budapesten 
egy darab húrom színházban 
is színre kerül.

SZTKLAY JÓZSEFET,
a Városi Színház rendezőjét Wlas- 
ídt« főigazgató, karácsony hetében 
külföldi tanulmányútra küldi.

BEREGI OSZKÁR
Berlinbe megy vendégszere
pelni.

LUKÁCS PÁL
szabadságot kórt a Vígszínház 
igazgatójától. Felvidéki turnéra 
készül.

LÁSZI.Ö ANDOR
Rómában föllépett egy 
konycélú hangversenyen, 
sikert aratott.

RÓZSAHEGYI KÁLMÁN
ma írta alá szerződését a Pesti 
Kabaréhoz, ahol december hó
napban fog vendégszerepelni.

A

jóté-
Szép

‘ftciy-emlékünnep 
a Oíqszinházban 

A Vígszínház már többször bebi
zonyította, hogy a tiszta irodalom 
is érdkeli a közönséget és rendes 
esti műsorán kívül sorozotos iro
dalmi matinék rendezésével hittatja 
ezt Jintványozottabb mértékben ki
fejezésre. Áz első ilyen matiné na- 
gypn szerencsésen sikerült. A va
sárnap délelőtti Ady-omlékiinnep 
már jellegénél fogva is mélyen meg
indította a nagy költő-titán közön
ségét. Babits, Móricz Zsigmond, 
Kosztolányi és Színi Gyula felolva
sásai, majd Góthné és Varsányi 
Irén Ady-versei voltak fénypontjai 
annak a tökéletesen nívós és artisz- 
tikus összeállítású műsornak, me
lyet végigkísért a közönség Jrlkes<-!- 
désc. (S. Z.)

* A volt orozz cári hallett a KlrAly- 
zzínházban. Jövő héten pénlckeu kezdi 
mog a volt orosz császári balét cgyüt- 

dokes díszleteivel és kosztümjeivel órke- 
1 bán, a művésztárzaság, mely 20 tagból 
i áll, saját karmesterével szenzációsan ér- 
I deks díszleteivel ós kosztümjeivel érke- 
|zik hozzánk, olyan gazdag műsort ad, 
I mellyel bizonyára nagy művészi él
ményt fog szerezni a színház előkelő 

1 közönségének. Műsoruk kiemelkedő szá- 
• mai a következők: 1. „Hattyútó'*, Ma- 
’ rous Potlpa belelje, zonéjét szőrzetté 
Tschaikovszky. a főszerepekben V. TrB- 

1 Qlowa és p. Wladimiroff lépnek fel. A

4.

költői mcsójű balét koreográfiáját 
P. Wladimiroff készítette. 2. „Bachaná- 
lia“, zenéjét szerzetté GlnsnnolT. 3. 
„A szép Rosmarin", zonéje Kreislortől.

„Egyiptomi tánc**, zenéje Borodintól. 
5. „Orosz tánc**, a muzsikája valódi 
orosz motívumokkal összeállítva. Vé
gül „Pás do trols**, zenéjét szerzetté 
Diego, főszerepeit Trefilowa, P. Wladi
miroff és A. Nikit in táncolják. Az orosz 
balét előadásaira szóló jegyeket mától 
kezdvo árusítja a Király-színház jegy
pénztára.

* A Hasis keddi bemutatója a Városi 
Színház uj műsorának kimagasló művé
szi eseménye. Berény Henrik ós Kardos 
Andor fantasztikus mimodrámája lebilin
cselő fordulataival, szárnyaló zenéjével, 
ragyogó kiállításúval minden várako
zást felülmúl. Ptasinszky Pepi, az Ope
raház híres prímaballerinája és Dalitok V 
Piktor dr., aki az előadás rendezője is, 
nagyszabású színészi feladatot talált a 
hóditó táncosnő cs a szerelmes, sárga 
„nagyúr" izgalmas figurájában. A keddi 
bemutatón kívül csütörtök, szombat és 
vasárnap este kerül színro a Hasis. Hét
főn a Bolond Istók, szerdán és vasárnap 
uéliitán az Orpheus a pokolban, Lábass 
,Inéival és Rózsahegyi Kálmánnal, jövő 
hétfőn Sándor Erzsi kamaraénckcsnő föl
léptével a Bohémélet egészíti ki a Vá
rosi Színház műsorát.

* A ’fígszínház e hetének eseménye 
a Király szombati reprizc lesz Flers és 
Caillavetnek ezt a leghíresebb vígjáté
két ezúttal is parádés szereposztásban 
adják. Szombatig a legutóbbi két nagy 
siker, az Orvos dilemmája és az Ivánon 
váltakozva töltik be a műsort. Vasár-

I nap délután az Úr szöllejét ismétlik.
* A három grácia hete lesz a Fővá

rosi Opcrettszinház hete is. Nemcsak 
minden este, do vasárnap délután is 
Lehár páratlan sikerű revü operettjét 
játsszák.

* „A vörös malom** 50-ik előadása. 
Molnár Ferenc páratlan sikerű darabja, 
„A vörös malom** jövő kedden 50-edszer 
kerül színro a Magyar Színházban, ahol 
ma is állandóan előre eladott táblás ház 
közönségo tapsolja a kiváló író leg
újabb művét és a kitűnő szereplőket, 
élükön Darvas Lilivel, Pécsi Blankával, 
Horváthy Elvirával, Gellérttel, Tarnay- 
val. A darab természetesen minden 
este műsoron van, úgyszintén vasárnap 
délután is 3 órakor mérsékelt helyárak
kal, Mima szerepében Kaszab Annával, 
János szerepében Dávid Mihállyal.

* A Bolond Istók, a tavalyi szezón 
nagy sikere szerepel újra hétfőn a Vá
rosi Színház műsorán kitűnő szereplői
vel, élükön Nagy Izabellával, Sziklán 
Józseffel, Abonyi Mariannc-al és Cse- 
tényivel.

•A Nemzeti Színház második előadása 
a Városi Színházban pénteken este lesz. 
Színro kerül Tündérlak Magyarhonban, 
a főszerepekben Nagy Izabellával, Tas- 
nády Honával, Rózsahegyivel és Almás- 
syval.

* Honthy Hanna. Kökény Ilona, 
Sároasy, D’Arrlgó, Lelkes Margit lép
nek fel a jövő héten hétfőn, keddon, 
szerdán és csütörtökön a Király-szín- 
házban Faragó—Nádor nagysikerű ope
rettjében, az „Elssler Fanny“-baa. Pén
tek, szombat, vasárnap a volt orosz 
cári balett művészegyüttese vondógsze- 
repel. Vasárnap délután Rátkai, Latn- 
bár, Karácsonyi Tli ós Síró Anna fel
léptével „A bajadér** kerül színre 3 
órakor mérsékelt helyárakkal.

* Hatszor tűzte ki a Renalssance-Szin- 
ház a Lila Akácot a jövő hét műsorára. 
Szép Ernő bájos pesti vigjátéka válto
zatlanul táblás házakat vonz, sőt. sikero 
egyre nagyobb perspektívákat mutat. 
Szombaton Crommclynck remekműve, a 
Csodaszarvas, a jövő vasárnap délután 
A trónörökös kerül színre mérsékelt 
helyárakkal.

* Csortoa „A nagy baritonéban, 
a Belvárosi Színház legújabb! nagysi
kerű darabjában a jövő héten négyszer 
lép fél: keddon, csütörtökön, pénteken 
és vasárnap este. Ilétfőn n nagyhírű 
Wcdeklnd-tragérlát, a „Tavasz ébre
dését** adják, szerdán és szombaton 
Zilahy mulatságos bohózata, „A jég
csap** kerül színre Z. Molnárral. Ka- 
bossal, Bóth Klárival és Daibnkát Ilo
nával a főszerepekben. Vasárnap dél
után a rég nem adott „Kékszakáll nyol
cadik feleségét** Játsszák, a női fősze
repben Titkos Ilonával, Brown szere
pót első ízben játszotta Vúndory. A dél
utáni előadások 3 órakor kezdődnek és

j mérsékelt helyárnak.
Urbán Elza a Magyar Faluban. Min

den esto nagy sikerrel lép fel a Magyar 
Falú gazdag műsorában l’rbán Elza, 
akit az igazgatóság a bécsi Apolló Szín
házból szerződtetett. A művésznő a Ma
gyar Falú közönségének kedvence.

Háromszázszor 
egymásután 
Irta: BILLER. IRÉM

A Tatárjárásban kezdtem. Most 
szerényen és fölösen idő állok — ne
kem szokatlanul — újság segítségé
vel a közönség oló és bevallom, hogy 
én még soha életemben úgy nem 
drukkoltam, mint akkor először, ami
kor a Fővárosi Opcrott Színház ne
kem teljesen idegon színpadára lép
tem. Tapr direktor, meg Szabolcs 
hiába vigasztaltak. Úgy álloltam, 
mint ogy' kis gyerek, kinek apja el
engedte kezét és egyedül maradt a 
nagy város zongő zajában...

•
Marinka, a táncosnő jött ezután. 

Drága, aranyos operett, amelynek 
már a főpróbáján is olyan sikerünk 
volt, hogy nem kellett drukkolnunk. 
Lement százszor jó egészségben, 
boldogságban és ami a fő, békes
ségben. >

•
A három gráciáról akár egy szót 

se szólnék. Hiszen azt már mindenki 
látta. Ebben arattam igazán diada
lomat, amelyről csak ragyogó, su
gárzó örömmel tudok beszélni.

•
Háromszáz fellépés után szeretnék 

mindenkivel kezet fogni, szeretnék 
mindenkit megcsókolni. Barátot, el

lenséget egyaránt...

* Már az 5#-lk előadás félő haladnak 
„A rózsaleány** szenzációs sikorű elő
adásai a Blalm Lujza-színházbán, ahol 
most is táblás házuk előtt ismétlik 
esténként az operett népszerű számait, 
melyekben Somogyi Nusinak, Vaály 
Ilonának. Rozsnyai Hónának. Borosá
nak, a színház kftiinő vendégének, Abo- 
nyinak, Tamásnak, Dénesnck ós Tiha
nyinak van még megújuló sikere. A 
színház jövő heti műsorát is teljesen 
betöltik a Rózsaleúny olőadásai. Vasár
nap délután Rajna—Czobor 100-ik elő
adásán túl is népszerű operettjét, a 
..Szépasszony kocsisát** adják 3 órakor 
mérsékelt helyárakkal.

* Németh Juliska. Kökény Ilona 
Bcrky Lili, Vaszary Piroska, Dalbukái 
Hona játsszák és éneklik az Andrássy- 
úti Színház jövő szerdán bemutatóra 
kerülő darabok, tréfák és magánszámok 
női főszerepeit. Az új műsorban Málnát 
Ferenc, Szép Ernő, Szonos Béla. Faze
kas Imro darabjai, efty sereg pompás 
tréfa, egészen új magánszámok ós a 
„Francia Betlehem** című dalciklus sze
repel, melyekben n színhúz kitűnő mii* 
vészegyiittesének minden egyes tagja 
feladathoz jutott. A bemutató napjáig 
n pompás októberi műsor kerül színre. 
Jövő vasárnap délután az új műsort, is
métlik, ugyancsak mérsékelt hely
árakkal.

* Az Apolló Szlnpnd művészgárdája, 
A szombaton megnyílt Apolló Színpad 
első műsorában darabokban és magán- 
számokban fellépnek: Szöllősl Rózsi, 
Nlrschy Emília, Sándor Stefi, Gárdonyi 
Vilma, Ürmössy Anikó, Ajlal Lili, 
Balogh Juci, Pázmánnó, Bókeffi László. 
Sarkad! Aladár, Szőke Szakáll, Súndoi 
József, Radó Sándor, .Tárai Sándor, 
Szontlványi Kálmán, Fekete Pál, Barív 
báa, Paksi ért Sáfrány.

PEST!
Igazgató: 
Ujváry Ferenc

WJVABARÉ

Hgwk VII. kor., Kr-
zsóbot-körut 43

Roval szálló épülőt Tol. József 119-28

Mn és minden este az új mií»or
MEDGYASZAY VILMA 

vendégjátéka teljesen uj magán számokkal 
Az uj Inas Kurxussxurelum 

Irta: Mihályi István Irta: Stella Adorján 
Ha megvársz !>■•■ AranyAmbra

Irta: Kőváry Oyula Irta: Erdődjr Elek 
VAlóperas hölgyek 

Irta t Kövárv Gyula
Fogadja részvétem

Irta: Mihály István
Zenei vezetői Hetényi Heldelberg A. 

Rendező: Kővárt Oyula 
Fellépnek: Antal Erzsi. Betegh Béby, Fa
ragó Sári. Fehér Olxl. Ferenczy Káro v. Ha- 
raszty Mid, Horth Hella. Kondor loolva, 
Kővár? Óvnia, Krajnlk Mária, Lakács Sírí. 
Radó Sándor, Vlrágh Jenő Varnay Vilmos, 

Hágó Lajos ctb.
Elffadés kaadeta ",«• órakor

Francia konyha — Vaeaora 8 órától 
Jegyelővétel: Délután 5-igBárd és Színházi Élet 

jegyirodákban. Pénztárnyitás 5 órakor,

'Mnsáctó Bűtor 150.000 K-IOI
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Az MTK legyőzte az FTC 
csapatát

A borongó#, őszi délután dacára mint- 
tív. főuy’i közönség szorongott az
rTC pályán, hogy szemtanúja legyen a 
két rivális örök ellenfél küzdelmének. 
Nem minden évben jut a közönség uboz, 
hogy háromszor láthassa kedvenc csapa
tainak a játékát s így természetes volt 
a mai nagy érdeklődés. Az MTK megér
demelten győzött. Jobb volt, gyorsabb és 
stílusosabb. Az első félidő 35-ik percéig 
gyönyörű játékot mutatott s már az el
ső 15 percben két gólt ért cl. 'falán az 
MTK nem gondolt arra, hogy ilyen 
könnyű módon szerzi meg a vezetést. Ez 
a körülmény láthatólag deprimálta az 
FTC csapatát. A Il ik félidőben az F'fC 
már határozottan fölényben volt, 'le a 
gólhelyzeteket csatársora tehetetlensége 
miatt nem tudta kihasználni. Láttunk 
nagyszerű kombinációkat, az MTK per
ceken keresztül szóhoz som tudott Jutni, 
s már-már úgy látszott, hogy a Ferenc
városiak is gólhoz jutnak. Ebben azon
ban az MTK kitűnő védelmo megaka
dályozta őket.

A Testgyakorlók első góljukat már 
a 7-ik percben érik ol.

Jeny sztlp beadását Molnár közvetlenül 
a kapu elölt a hálóba fejelte.

A váratlanul esett gól után az FTC 
is támad. Kezd egységes játékot produ
kálni, ami azonban már az első percek 
után ismét egyéni játékká alakul, Pa
taky valamint Eisenhoffer egymás után 
ront jók ol a gólhelyzeteket. Kelemen ! 
sérülési’ óta nin játszott először, do még 
nem tudott teljesen beleilleszkedni a 
csatámórba. Adós maradt azokkal a hn 
tál inas lövésekkol, amiket várt a közön
ség. A iniiHodik goi a lő-ik perobon Ta
kács könnyolinűfiégének tulajdonítható.

Orth hosszan előreadott labdája Takács 
felé gurult, aki ahelyett, hogy vissza 
rúgta volna, megállt. Winklcr előre, tört 
és a labdát Takács lábáról leszedve, véd- 
keletien gólt tölt.

Amseit mogzuvarta Takács tótovázásn, 
ki is akart rohanni Winkler elé. do már 
késő volt.

Az első negyedórában esett kót gól 
megpecsételte nz FTC sorsát. Csők az ci
né félidő vegén jött frontbn, több kor
úért is ért ol, ezek azonban eredmény le
ltnek maradink. He.ger aki a CHntársor 
legjobb embere volt, nagyon sok veszé
lyes holyzetot teromtett nz MTK kapuja 
előtt, <le szép beadásait a belső csatá
rok elrontott dk.

Orth ezúttal a ccntorfodozct helyén 
jó volt Az MTK minden támadsát ő 
k őszi te II o elő. Nyugodt volt és lelemó- 
nyw. Mttlndmak is jó napja volt. Opata, 
Braun bolyén nngj szerűen érvényesült 

A második félidőben nz MTK-t kifá- 
ranztotta az eddig diktált tempó és ve
szített támadásai - hevességéből. Ezért 
25—30 percen át n Ferenc városiak csa
pata nagyszerű Játékot mutatott, de 
nem volt szerencséje. Az MTK lerohaná- 
sni mindig veszélyesek voltak, mert az 
FTC hátvédpárja bizonytalanul mozgott. 

Az utolsó percekben Potya vezetett 
eredményesnek látszó támadást a kék- 
fehérok ellen. A lnpdút Patakynak adta 
át aki Rismhoffert szöktette, de tíz ve
hemens erővel a kapu mellé lőtt. Egy- 
szer-kétszor az FTC még Jutott lövő 
helyzetbe, de sikertelenül. A játék vé
gén ismét az MTK volt fölényben és 
Opata. valamint Molnár lövését Xmsel 
sséi>en védte. #
Az FTC fedezet sorában Fuhrmann 
nagyszerű volt, a Testgyakorlóknak sok 
akcióját megakadályozta és emellett ki
lőné Hcgitőtarsa volt a Hungler—Takács 
párnák is. Rlum ismét — mint min
dig —- kitünően megállotta a helyét.

A mérkőzést Irdncsics vezette és sok 
eset lton bizonytalanul bíráskodott.

A mérkőzés előtt nz MTK és FTC má- ______ _____
ax ma délután a középiskolások részére ren

dezett versenyen Hlavacsek, Bar fka és 
I KratochwiJI ért el flgjelemroinéltó ered- 
'mtayt A hölgyúszók közül Sípos Manci 

n. hátúszása emelkedett ki a népes me
zőnyből.

sOdik 
MTK

csapata mérkőzött, amelyet 
nyert met 1:0 aránybnn.

l’TE-M KC í:» <•:•>.
( TK Vonl II. nélkül All tel. 
kedvezőtlenül befolyásolja az uj-

Az 
Anya 
pestieket, mert Játékuk különösen az el- i 
eő félidőben az idogoMég és határozat 
liuisíyr bélyegét viseli magán. .1 Jcsz- 
mda—C«onfr»«—Szidó* bnhxamynnk van 
ugyan néhány szép nkciója. de egyik 
sem veszélye* annyim, hogy a 33 ások

tudna ellen fái-jólműködő védelme ne 
Jani.

A második félidőben az UTE fölénye 
kidomborodik s már a 3-ik percben meg
szerzi a vezetést a Zlochról bepattanó 
Kása lövésével. További támadások so
rán Z>sák több lövést csak bravúrral 
menthet, de nem tudja kifutásával a 
közvetlenül közel álló Szidont lövésnél 
meggátolni, kinek labdája azonban a 
kapu mellé kerül. Hosszabb mezőnyjá
ték után a 38-ik percben Peics-Jeszmás 
összjátékából Csontos rúgja a második 
gólt. Majd Oláh faultol, a biró ll-est 
itél, de a 3 3-ások. nem ismerik fi az íté
let helyességét s Jeszmást meggátolják 
a biintetörugás végrehajtásában. Csak 
hosszabb tárgyalás után hajlandók a 
mérkőzés továbbjátszására, Jeszmás lö
vése azonban fölé megy. A játék nagyon 
oldurvul, a faultok követik egymást s 
Kiss Menyhért biró kénytelen a 33-ások 
ellen újabb 11-ost Ítélni. Paulusz szintén 
kapu fölé emeli a labdát A mérkőzés 
a legnagyobb zűrzavarban ért véget, a 
közönség között botrány tört ki, mely 
több esetben a tettlegességig fajult.

Törekvés—UTSE 3:3 (1:1A
Rövid UTSE fölény után, melyben a 

vezető gólt meg is szerzi a Törekvés tá
madásai veszéL estetnek, do Kautzky ki
egyenlítő gólján kivül nem hoznak ered
ményt, A második félidő elején megtart
ják fölényüket » Martos ós Úrik róván 
ogy-egy gólt őrnek el. A 20-ik pere után 
az UTSE felnyomni, végig frontban ma
rad s Török ós Gally góljával kierősza
kolja az oldöntetlon eredményt.

BTC -III. kér. TVE !:• (0:11).
Az első félidőt a III, kerületiek szép, 

lendületes támadásai töltik bo, do a 
BTC tömör védelmén nem tudnak ke- 
resztíiltörnl. Utóbbiak feladatukat nem 
mindig a legfairebb módon látják ol, s 
így esik olleniik 11-os, amit Skvarek 
mellé lő. A második félidőben a BTC 
n többet támadó fél s Thihovszky gólja- 

[ val a győzelmét biztosítja. A mérkőzés 
durvasága még fokozódik s a biró két 
játékost ki is állít.

VÁC—KAC 2:1 (1:1).
A mérkőzés első tíz percében a JzzfC-ot 

stjuk frontban, mialatt bébi lövésével a 
vezetést meg is szerzi. Nagy KAC fö
lény következik a félidő végéig, de a 
csatárok nem gólképesek. A második 
félidő 3-ik percében szerzi meg a VÁC 
Boross révén a második gólt. Majd 
mindkét részről 11-es esik. A h’.-fC-ét 
Biri belövi, bébi azonban kapufái ér.

Vasas—Zugló 3:0 (2:0).
Erélytelen Zugló támadások után Kat- 

rer kiszökik s n kifutó kapus mellett 
megszerzi u vezetést. Ugyancsak Katzcr 
beadásából Takács kapásból gólt lő. Most 
n ZAC kerül frontba s Nyerges Sefcsik 
több szép lövését fogja. A második fél
idő 10-ik pőréében esik a Vasasok har
madik gólja, amit Kalzer—Koffler ossz- 
játékából az utóbbi lő. Gól után n Va
sasok visszaesnek, de ellenfelük minden 
támadása a jól működő védelmen 
törik.

meg*

Másodosztályú mérkőzik• 
KAOE—BAK 4:1. z
BEAC-FTK 1:1.
TTC -Ékszerész 2:0. 
Postás-NSC 2:0. 
Husoa—Testvériség 3:1. 
MAC-EMTK elmaradt.

Úszás
A C«á«z4r-r<lrdS lelett ii»zod*Jáb»n

dritsl Arakat fizeiek
raindanbUt Prfl- <*i tiwtlruhzkárt, fah*rn«-............... r-. uHtuvoBMri, icDerna-
iuak*rt. itArTTiebnn<Uk*rt. nxónvcrArt. Btamsa- I 1.11 «úrt. Vlll.lIW,N«pitl.l.U.eÍn'.űm

Budapest székes
főváros tovnász- 

bajnoksága
Vasárnap este rendezték meg a BTC 

tornacsarnokában Budapest tornászbaj- 
nokságát. A lovon bemutatott gyakorla
tok alapján bajnok MilUer Pál lett 17.92 
onpttal Karének László előtt. Harmadik 
Sós Géza 17.25 ponttal.

Különösen szépen szerepeltek a verse
nyen a Vorbőczy gimnázium növendé
kei. Egyesek a magas nyújtón és a kor
láton olyan mutatványokat produkáltak, 
amelyekkel bajnokságot is nyerhettek 
volna.

A haladók magas nyújtó-versenyén 
Hlava Vilmos BTC lett első, Második 
Dürmayer Gusztáv BTC. Harmadik Ab- 
rudán Pál (AKS.).

Főiskolai hallgatók a magas korláton 
való versenyén első Salamon BBTE. Má
sodik Péter. Harmadik; Galogh Ferenc. 
A Szeniorok magasnyujtó-versenyét Hö- 
bertl Béla BTC nyerte Túli Géza BBTE 
előtt.

ÜgetőversenyeR
Ma zajlott lo az ügető versenyek 

zárónapja « a hűvös időjárás dacára is 
igen nagy közönség nézte végig a válto
zatos futamokat.. Az eredmények az 
egyes futamokról a következők:

I. Kétévesek versenye. 1500 m. 1. Sar- 
kantyús (Zwillinger). 2. Irma (Fritz). F. 
m. Mafla, Sikkes és Revanche. Tót,: 1000: 
3500; II. 1000:6700; Hely 1000 : 2000:6700.

II. Futam .2100 m. 1. Guillotin (Novák),
2. Láncoq, (Zwillinger), 3. Lenke (Wies- 
ner). F. m. Kármentő, Ezredes, Discorsi, 
El toli és Páva. Tót. 1000:2600; II. 1000: 
5200; Hely: 1000:1300:1400.

III. Futóim. 2100 m. 1. Katicza (Bonkő),
2. Anton Konrad (Maszár), 3. Vitéz (No
vak). F. m. Szép öcsém, Gazsi, Makacs, 
Falúrossza, Leselkedő, Uraság, Sara, 
Rendetlen, Dani éa Fcrkó. Tót. 1000:8700; 
II. 1000:5000; Hely: 1000:1600:1800:2200.

IV. Futam. 2100 m. 1. Rota (Brown), 2, 
Visszhang (Tomaun), 8. Senki máé (lov. 
Waohtlcr). F. m. Useful, ..Drótos, Arvn- 
legény, Erzerum. Tót, 1000:11.300; II. 
1000:2900; Hely 1000:1400:1300:1100.

V. Nagy handicap. 3500 m. 1. Wnch- 
mnnn (Tornám), 2. Rózangyal (Marzár),
3. Pazar (Novák). F. ni. Marianna, Job
ban, Peczkás és Wapiti. Tót. 1000:3000; 
11. 1000:5000; Hely: 1000:2200:1600:1300.

VI. Kettesfogatú verseny. 3500 m. T. 
Adoma-PÍR ns (Orosz), 2. Bessie Leyburn 
—Jóság (Wampetich), 3. Riadó—Zsandár 
(Dózsa). F. m. Hontalan—Léda IIL; Our 
Pearl—Piczikém.

^Film és 9Tlozi
• Az „Ifjú Medardns". A bécsi Saacha 

filmgyár ismét nagyszabású filmet hoz 
forgalomba nálunk, a Rádius íllmválla- 
lat útján. A film címe az Ifjú Medardus. 
Szereplői: Eszterházy Ágnes, Várkonyi 
Mihály, Réthcy Lajos, Szőrcghy Gyula, 
Hegyest Mária, Glawatsch Ferenc, Fer- 
dinánd Ottó, König József és Xánthó 
Mihály. Schnitzler Artúr regénye, me
lyet Vajda László dolgozott filmre és 
Kertész Mihály rendezett, fantasztikus 
költaéggel készült. Bemutatják péntek
től kezdve előkelő első hetes mozijaink. 
Bővebbet annak idején, (g.)

• Ab Iramazarvaa csodája — még né
hány napig — kizárólag az Urániában 
5, háromnegyed 7, fél 9 és 10.10 órakor.

• A Mozgókép-Otthon grandiózus mű
sora: Dickens páratlan regénye: Cop- 
perfield Dávid, 1 előjáték, 7 felvonás, 
„Nászút szárazon és vizen", amerikai 
vígjáték 5 felvonásban. (4, 6, R, 10.)

• Uránia — Ab 1 ramszar vas csodája 
— még néhány napig 5, háromnegyed 7, 
fél 9 és 10.10 órakor.

• A Kamarában ma ós egész héten: 
Ilyenek az asszonyok és Napsugár az 
éjszakában* Előállások 4, 6, 8 és 10 óra
kor.

• Az Iramszarvaa csodája — kizáró
lag az Urániában — látható még néhány 
napig 5, háromnegyed 7, fél 9 és 10.10 
órakor.

• Kelet Mozgó (Baross tér. telefón: 
József 142—09.) hétfőtől szerdáig: T)ra- 
kula és a Titok, csütörtöktől vasárnapig: 
Négy lovat, mindkét rész egyszerre. Elő
adások hétköznap: 5, 7 és 9, ünnepnap 
8. 5. 7 és 9 órkor.

Kiadja:
A „Rét föl Napló" lapkiadó vállalat.

Horváth
angol és francia 

divatkelme és selymek 
nagyáruháza

ÍU, Váci u. 26
Alapítva:

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

••

olcsóbban 
árusítjuk I

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

Tisztelt vevőközönségünk 
általánosan megnyilvánult 

óhajára

maradék 
árusításunkat

november 
hó 15-ig

meg- ,, 
hosszabbitluli!

OzMivutU: ft*0.


