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A tóh« nyugalmát A szociálistól! éles támadása 
a kormány ellen

Amnesztiát és az emigráció likvidálását követelik — Nem csatla* 
koznak a pártközi békéhez — Györki beszámolója Debrecenben

— A Hétfői Napló tudósitójának jelentése —

kéri az ellenzéktől a iainisaterel- 
nok az ország vitális kérdéséinek 
megoldására. Nem lehet kétséges, 
hogy ezeréves történelmünk folya
mán az erkölcsi lerongyolodottság- 
Bak olyan mély fokán sohasem áll
tánk, inint napjainkban és soha 
oly nagy szükség nem volt a nem
zet egyetakarására, mint most.

Ebben mindenki egyetért, ebben 
a kérdésben nincs ellentét a kor
mány és az ellenzék, a fajvédők és 
a szocialisták közt És mégis a 
{rabléniák problémái közt eláll két 
érdes. Az egyik kérdée, hogy ki

csoda-micsoda okozta lesülyedé- 
sünknek ezt a mély pontját, mi 
okozta azt, hogy idejutottunk? Es 
erre csak egy felelettel válaszolha
tunk; az a politika, amely a forra
dalmak és a holsevizmus után zeng
jek*, de mégis hamis jelszavakkal 
a nyugalom helyett nyugtalansá- 
?dt, a béke helyett békétlenséget, nz 
egyetértés és egyetakarás helyett 
ejyenetlépséget és széthúzás íuag- 
vát hintette szét éhben az or-

' ■ . - . ..........
Azt Bem lehet tagadni, hogy a 

mai kormányzati rendew — bár
mennyire tltakozott is Bethlen Íbí- 
ván gróf minlsfcterelnök a közel
múltban -- örököse és hosszú időn 
át erősítője volt ennek a kormány
zati mentalitásnak.

A másik kérdés nem kevésbé sú
lyos. Vaj jón ez a kormányzati rend 
*zer tudja cs akarja e a nemzet 
tényleges koefficienseit a nagy cél 
szolgálatába egybeolvasztani, meg 
tudja-e nyerni, meg képes-e tartuni 
azoknak bizalmát, közreműködése 
"leket, akiket önmaga zárt ki eled- 
w a közös munka lehetőségéből. 
i ,!?a aTra »» álláspontra he- 
yezkedúuk is, hogy borítsunk fá- 
; v a.^ze^1ntíltra, ne rekriminál- 
Já •?.. radaimi hangulatok kitö
réséit, kérdés, ad-e a jövőre garan 
ilí (‘?y,0JyaP politika inaugurá- 

,'e“c^ősége. mely tényeg 
^nyS?8, a nemzc^ ®rök komoly

Í-Bakis ez most a kérdések 
e a kormánynak ereje, 

hcT, • ,Ya*°ban és végérvényesen 
üiln - ö.,a forradalmakat és azok 

ngeseit, van-e ereje, hogy leszá- 
wjjon az egyéni és fedelőtlen vál- 
teww^?80^ körleteivel. megtudja-e 
(m ÜLi «l ,tt. nuniorus elausuH meu- 
ronXn? ^Wenlőséfret minden 

tnília-0 álIitani n 
&bvndsáRi,ki?L a ^ajtó- ««tbad 
ffi.,k* ’<í V etek- h<*y llkvl- 

,or.ra<,.Rl>nakftt véfférvényc- 
fndia^o ™>kració kérdésében Is, 
'ír 'n^tarii isuzón ” ioirblzton- 
dmosifóHU? °? w béke ama 

“nalj, meffteremtésát. 
irtaímfv D,’n>Jta»okat az. rírszátr 
..SLie'L<>s- E1 hitetni Íz

h0Ky n P*Hköxl béke 
h»Ulrn?^i"em.cf"”’én koYmónW’ I 
kSUő ilAtí levúhbtnrtásórn & “«W,tííí.2!SEti’ira *“”• bánom

; Wtemea érdekében.- 
I‘» ’»hán XVlrAn,1- h?«y Belli- 
'itonláokltantan 'tom?'v akaratának 
í® az lilén,év i*™'".’ ™u,'’a:al.ia.
kmrte] . ”í ka ’Anrvl raranciákat 
>»k » ;*lak?Jd.<,ínRk és ^akarat-

Debrecenből jelentik a Hétfői Napló-, 
nak: Vasárnap délután tartotta Debre
cenben a Munkásotthonban eok ezer 
főnyi hallgatóság elölt beszámolóját 
Györki Imre dr., Debrocen város máso
dik kerületének nemzetgyűlési képvise
lője. Ez alkalommal elkísérte beszámo
lójára Györki dr.-t Peycr Karolj’ nem
zetgyűlési képviselő is, aki a legutóbbi 
parlamenti politikai események kapcsán , 
isinertette a szocláldeyiokrata párt pav- 
Zamewti frakciójának hivatalos állás- ' 
pontját.

Nappal llbaróttó - Óllal 
kpr«3x|ó»v

Györki Imre dr. beszámolójában a po
litikai helyzettel foglalkozva kijelen
tette, hogy azzal a politikai irányzattal, 
amelyet a Beíhlew-kormáuy képvisel, 
nőm lehet országot kormányozni.

— Az erőszakkal és jogfosztással ősz 
szehozolL egységes, párt — mondotta — 
már repedezik és szét fog esni. Bethlen ( 
István gróf miniszterelnök az arany 
középutas jelszóra tért át. Ez a gyakor
latban bombákkal és gránátokkal van 
kikövezve. A miniszterelnök valóságos 
fregoli a politikában.

Nappal liberális, éjjel keresztény és 
nemzeti gondolatot ápol a régi recept 

szerint.
Végül sürgette a külfölddel való meg

egyezést, amelyet a szociáldemokrata 
párt már négy év óta, követel es a 
munkanélküliség rondezését.
Peyer válaszol a balassagyarmati 

btszódra
Ezután Peyer Károly válaszolt a mi 

niszterelnöknek balassagyarmati beszé
dére, amelyben tudvalevőim megtagadta 
a közönséget azzal, ami a múltban 
történt.

— Nem hiszem, hogy a miniszterelnök 
szabadulhat a politikai felelősség alól. 
El kell vállalnia a felelősséget az utóbbi 
óvok eseményeiért (felkiáltásuk: Somo
gy iák meggyilkolását is).

M vasárnapi magánforgalom
barátságos irányzat mellett bonyolódott le. A spekuláció, bécsi ösztön
zésre. az arbitrázs-papírokat favorizálta, melyekre a pénteki. arról va
moknál magasabb pénzkurzusokat t’ttrk. A kontremin pozícióját ugylat- 
szik feladta, mert az ecész vonalon incx'kozdte fedező vásárlásait. A 
helvl nlae írfékei, az arbitrázs-részvények emelkedésével szinten elő
nyösen fekiisznek s ezekre is inkább nénzknrznsok voltak, t zlot meirm 
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— Kérdem, hogy a miniszterelnök vál
lalja-e a felelősséget a mai állapotokért! 
Azokért, amelyek nz ő kormányzása ide
jén történtek. Nem vállalja és nem 
vállalhatja, mert hiányzik a kormá
nyoshoz szükséges ereje.

— De nem elég a parlamenti többség, 
végre is kell tudni hajtani a többség 
akaratát. Ezt pedig a miniszterelnök 
nem tudja, mert som a miniszterelnök 
nem egyéb szci-vek nem állanak feltét
lenül rendelkezésébe.

A főispánok közül nem egy a faj
védők politikáját követi é*. agy 
egész csomó ajispón vagy nem 
hajtja végre egyáltalán, vagy el- 
amerikázza a kormány rendelkezé

seit,

A bírói függetlenség és a politika
— Ami a bíróságot illeti, mi vagyunk, 

akik komolyan hirdetjük, hogy
a biró! függetlenséget mindenkivel 

szemben meg kell őrizni.
Ak ignzsúgügyminisztcr összehívja a 
bírákat és az ügyészeket és ráuszítja 
őket az ellenzéki politikusokra. Nem 
kell bevinni a politikát a bírómig közé, 
do ma a biróságnuk többet kell foglal
kozni a politikával, mint húrmikor, 
mert több a politikai természetű tör
vény.

Ha joguk van egyes uraknak If. 
Ottót örökös királynak nevezni, ak
kor meg kell adni a jogot arra Is. 
hogy, a törvények keretein belül n 
köztársaság érdekében Is lehessen 

propagandát csinálni.

Ha arra hivatkoznak, hogy külföldön 
is vannak az államformát védő törvé
nyek, azt mondom, hogy ott az általá
nos titkos választójog alapján a kisebb
ségi jogot: képviseletével ül együtt a 
parlament.

Ha nyugalmat akarunk, a politikai 
törvényeket ki kell az életből venni.

A titkos társulatok és mellék* 
kormányok

— A kormány a legutóbbi időben k 
látszat szerint mindent elkövet, boff^a 
kül- és belföldi közvéleményt meg- 
győzze rondteremtő szándékáról. Így; 
rendelőid, adott ki, mely szerint köz
tisztviselő nőni lehet titkos társulatok, 
tagja.

Azok a szervezetek nem titkosak, v. 
mind RlapHzubijUyal bírnak, csak
hogy alapszabályaikban nincs az a 
működés megjelölve, amelyet kU 

fejtenek.
Nem titkon egyeeülel; a Szemcrc-seü^ 

vétség, meg az a másik a H<>rbáz-uíóAw 
bán, amelyhez minden bombám erénytat 
alkalmával new is egy pár szál fonói* 
hanem egy pár szál kötél vezet.

— A miniszterelnök a parlamenti szü
net alatt kijelontotto, hogy feloszlatja 
az ÉME-t. Azóta elmúlt a haragja, 
meri a feloszlatás nem következett be. 
Mindenki tisztában van azzal, hogy

ha valaha érvényesült a mellékkor- •* 
mányok hatalma, ma v.tn az az idő. .

A demokrácia és a külföldi 
kölcsön

— Hogy a konszolidáció jöjjön, szük
séges elsősorban az általános titkom 
községenként! választójog. .>

Oszoljon fel a nemzetgyűlés év 
bízza a közvéleményre a döntést.

Kétszeres fontos az most, mikor a kor* 
uiány külföldön folytat tárgyalást a 
köloüöji-iigyben. t

A magyar miniszterelnök sokkal 
nagyobb kilátásokkal képviselhetnél 
külföldön az ország érdekelt, ha 
arra hivatkozhatnék, hogy demokrá
cia van az országban, demokratikus 
válasatás teremtette meg azt a több
ségi pnHot, amelynek ö a vezetője.

Felvetotték az ellenőrzés kérdését i« 
A kölcsön cllcriői zője egyedül csak < 
demokratikus népképviselőt lehet.

Ulain puccs — kommunista 
sejtek

Az L’lain-puec» kísérletéről emléke
Zott meff u utalt arra v megkülönbözto 

, tűzre, amellyel a jobb- é-i baloldalt i 
• hatóságuk kezelik. Mig jobboldalon - 
■ mouckitta — komázva intézik el a dől 
gokai, addig a másik oldalon kominu 

' nista sejteket iodpznok fel, amelyeke* 
megtolségesen tenyésztenek. 11a a G<1 
lért-Hzál’óbau lakó amerikai milliomo 
sokat, akiknek kedvük jön puccsokM 

I finanszírozni, kitelepítenék, mcgnyugoJ 
na a magyar közvélemény.

; * trauga dal ó« ax Indemnltóa
| — A miniszterelnök arra kérte a pá*
tokát, hogy szavazzák mog január 1-if 

i az indomnitásl, sőt biztosítsák a föl<l 
I reform-novella, a fővárosi választásul 
I javueíatainok gyors tárgyalását. A ss®
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r ’áj*rrnkratn párt a konferencián 
vett részt, de nem 
elnök Járnáláfához.
Ar. Lehetetlen, bog 
tárgyalási óra ulat 
latokat leUrgyalb:- 
máJIi viszonyok 
•/gr*. Ha óba;; 
futok, miért kel 
dcnl h nemzetgj

ífa n minisztereinlik Ilyen kér&Mbel 
jön, akkor ekösorban neki kellett 
%olna megteremteni azt n légkört, 
mely merengcdl egy Uycn kérdés 

felvetését.
• Az. 'odcmnltás tisztán politikai

tréj-dóR. Ai' "I vnn szó, hogy i izunk-e a 
k'-.n . .nybual Miért kér lndemuitást a 
tormány. amely egy rendelettel föl
emeli n kini’htérí h»>zorr<'> ■''•díftt. Ki 
tudja, mire fordítják MogyarorMÚgon 
n pénzt) A kormány azzal kéri oz In- 
demnltáid, hogy szerinte n külföldön 
rossz liatáfifca! volna nz. hogy Magyar- 
orrzúgon törvón.vcnklvüli \nu.
Vaj len másnak nincs ror*-. í a.

amnoszUe kérriís®
»— 11a a míulhzti-relnük urnák érde
kében áll parlamenti békét terem, 
írni, nkkor clr.Öfnrbsu általános am

nesztiát kell adnia,
• Kén: !<•!<n mindenki ••’Uniernl, hogy 

n kommü’i idntti büiiofjelokményekárt 
flit'lö k ki.zi;l 1*' t»o volt, oki újabb 
bűnöké' követett cl. míg n másik olda
lon rznl -InlÚAuk utón rnnr azon speku
lállak. hogy hol helyezzenek el újabb 
bombát.
• Amikor pronons/drozott gyilkolok- 

nsk ainnrszti'tt adlak, akkor nincs 
Lorn’ánynn1 jóira erköleai alspol 

lioniozialuL

Ax owígr-wló
Az emigrációról szólva kijelentette. | 

hogy nem lehet fcntnrtani azl nz elvet, 
•melyet n min is..tor elnök hnucoztof,| 
hogy aki nem l .a;ü.-. t 'rj-'U li^za. aki 
pedig bűnös, álljon n törvény elé. Ez ( 
ugyan kényelmes úlláspout, do ninr* [ 
erkölcsi alapm. amig az országban ki 
grm derített bűntények vannak.

Tle n kormány a felebaráti szerété- 
tat hir.lül, legyen nagylelkű és 
mondja nzt. begy n kereszténység 
Wt'hpén visszaadom az Internáló- 

'“■ÜRbMlHrt ez apát a gyermekeknek, a 
'■ c:-alúliót a családnak.

— Nem vucyunk • 4usy*”dók 
tnánMiak a parlamenti bókét 
tani, amelyet kér, nem pedig 
mert n kormány )é>&röl ezekből) a kér- 
déhokbcD olyan ol.Arkózotteiíggal talál
kozunk, mely ne-g merevebb, mint va
laha. Nem politikai jolszavak. do tettek 
keltenek. ís ha a komáuy téuyleg erőt 
akar mutatni,

fiugja lm a j’iiccsok forrását n tör
vény paragrafutnlval s legyen inog, j 
győztidvr. hogy okkor az kiapad.

A síimet 
kormányváhágoi 

mtfi nem oldották meg
Hcrlin, november 25.

(U’alff ) ‘Miután Kardortf birodalmi- 
jryüh ?. képvi: ' ni a kísérteié, hogy
meg alaki Un a j oldali pártok korina- 
uyát, tegnap dí”..;hiúsult, a birodalmi el
nök ma Jarrcr. Hrauvs é* (icsslcr biro
dalmi mto^ztviekk©! bvazéltc inog n kor- 
inanjalaki.kórdu» t. A mcglv ■ nk 

lyro vezettek, hogy ez 
e* kormőü) iilakiUtea 

______ ___ _ . rui biztat. A birodalmi 
elnök ezért uui délután Albert volt bi- 
rod.’lml minit.:1erlic- intézett telszóli- 
táat, iilak” nn k<nmányt bevált féritek- 
bál. nkik ktaaak » euiélyea <* pártpoliti
kai t< kültelek luellözéteve' ogéFr erejü
ket Németország elei .•..’.kséglrteiért mun- 
ki»ba vcutt .l/ö .* a 1 o^ntinyalakitásra 
való megbízatást elvállalta.

nem 
járult u miniszter- 
a polgári ellenzék 

a bálralovö 50—60 
i;,en fontos javas

unk. I.’/. míg uor- 
f ■ Q volna lőhet- 

urgúj-. k «• ek u javas- 
i hoss^ < szünetic k(U-

■r

Megrendült
KagyEmll is KIsMsbBrgKiiitö gröl helyzete 

a kormányban
Változótok a kabinéiban — Az agycégec párt hangulata 
eltérő — a KUlföldl kölcsön után rekonstruálja Bethlen 

kabinetjét

Bná»pe«t Btt novemU, >

srrn rí creduióo; 
Id&uerüil k«lie.< 
louian) sík tv re! se

Két beszámolt 
a fővárosban

' a.-ára»p délután a fővárosban fa, „ 
litikai beszámoló volt A budai VlAa 
bán Woltt Károly srámolt b, X 
veiérsógének sikereiről. Kőbányán 
nagy hallgatóság elótt SaxW Jöuef ■ 
mertotte a keresztény szocialista párt íi 
láiponiját a mai parlamenti helyzeti.''

A két beszámolóról az alaábblak >« 
számolunk be: 4

Woltf Károly 
■ budai Vígadéban

Vasárnap délután négy órakor tá
totta vwWolfi Károly dr. beszámolóját 
a budai Vigadóban, amelynek dísztermét 
zsúfolásig megtöltötte a közönség.

Woltt Károly beszámolójában iávi|£. 
gitott arra, hogy ml késztette őt a bírói 
pályának a politika! i yával való fel. 
cserélésére. Kijelentette, hogy nyugodt 
lélekkel áll választói előtt, mert Ígéretét 
hogy a keresztény nemzett irányt fog;a 
szolgálni az ország politikai életében 
teljes egészében és a legnagyobb lelkib- 
mérettel beváltotta. Ellenfeleinek hev?3 
támadásaiból is látja, hogy a helyes úton 
járt Senki sem veheti gyűlölködésnek 
azt, ha ö a kilencvenöt százalék szenvedő 
magyarért küzd a politikai arénában 
nem pedig a minden jóval rendelkező öt 
százalék nőin magyarért

A külföldi kölcsönről szólván, figyel, 
mérteit hallgatóságát, hogy vérmes re. 
ményeket ne fűzzön hozzá. Erről a hely- 
ről kiált vétót a magyar kormány kiü- 
földön tárgyaló tagjainak, hogy ebbe a 
kizáróan gazdasági, kérdésbe a politikát 
belekeverni ne engedje.

Utána dr. Ernsrt 8ándor prclátus, nem- 
30tgyülé6i képviselő felszólalásában a fő. 
váro3 pénzügyeivel foglalkozott Ervtd 
után He gyeshal my Lajos ny. miniszter 
szólalt fel. aki főképpen pénzügyi és ke
reskedelmi kérdésekről beszélt.

A beszámoló gyűlés utolsó szónoka dr. 
C siller y András v. miniszter, a fővárosi 
választások várható eredményeivel fog. 
lalkozott. majd a közönség elénekelte a 
Himnuszt, mire a beszáinológyülés ke
véssel hét óra előtt véget ért

Szabó József Kőbányán
Vasárnap* tartotta Szopó Józmí nem- 

zetgyülésí képviselő. g ké-
bányoi választókerület keresztényszpeia- 
Ifetá5 válászlÖl előtt Szabó József kke- 
rőtében megjelentek Homonnay radar 
és Csík József nemzetgyűlési képviselők.

— Azt a kormányt, — mondotta - 
melynek pénzügyi politikája abban dom
borodik ki, hogy a koronát akarja javí
tani s ennek segítségére az adózókat te- 
szí igénybe és ezzel a pusztulás szélén 
sodorja a dolgozó polgárságot, nem tá- 
ma gat hatóin.

Aztán a váróéi választások esélyeiről 
beszólt

A napi politika hullámverésében 
minden alkalommal felvetődik a 
kabinet egy-más irányú változásá
nak u lehetősége, amelyet a követ- 
k^ó napon igyekeznek megcáfolni, 

i uJti *'.tik»»i körökben a legújabb po- | litikai és parlamenti incidensek 
; kapcsán sokat beszélnek ártól, hogy 
I két luinittfer rövidesen minden 

lnyntolos és félhivatalos cáfol- 
uaias ellenére te megválik az 

állásától.
Í gy tudják, hogy Nagy Emil igaz 
sagügymljii&zter helyzetét, az (jTain 
puccskisérlot körül feltajtékzott 
politikai hullámgyíirti alapjában 
megrendítette s ennek kapósán az 
igazságügymlnitizter másnak lesz 
kénytelen átengedni a helyét és ez 
alkalommal a miniszterelnöknek se 
l; .-z módjában Nagy Emil pozíció
ját biztosítani.

Az igizságügyminiszter helyzetót
— mint értesülünk — az Ulain-félc 
puccskísérlet, körül támadt zavarok' 
rrnditették meg. A mentelmi bízott- f 
bág tárgy alása közben ugyanis az • 
ellenzék bizottsági tagjai olyan la- | 
PObztálatokra jutottak .amelyek arra1 
c rgednek következtetni, hogy a\ 
puccskísérlet elbírálásánál nagy\ 
szerepe jutott a politikának. ,

h-•orinátornnk rámutatotit arra.;
hogy «. mentelmi bizottság tárgya-; A másik miniszteri tarca, ameiy- 
lásanak első napján, amikor az nek körében változásról beszélnek, 
ügyészségi iratokat s kihallgatási a kultusztárca. ” ’ 

olvasták fel, a ] ■ l-
volt, bógy az iratok sze- 

epészen jelentéktelen 
puccskísérlet. Már-már úgy 
^zoit. hogy IJlain mentelmi joga j zéki akciónak 
valóban megsértetett s az egész .....................
puccskísérlet semmivé zsugorodik 
össze. Akkor azonban bizonyos ho- 
ináh osnak létező részletek 4isztá- 
z tedra az ellenzéki képviselők kö
vetelték nemcsak Döhmel kihnüga- 
iasút. de a belögymfnlazter, vő- 
zsonyi Vilmos s a nyonmwst vp- 
7,aI6 rendőrtisztek közvetlen meg- 
hallgatására is kiváncsiak voltak.

4 második nap eredménye szen
zációs volt. A puccskísérlet teker
ve nyes szálai ezután kezdtek ki-1 
bon la kozni s a mentelmi bizottság 
tagjai azonnal felismerték a hely
zetet, sőt

Információnk szerint néhányan 
mindjárt az ülésen kifejezést is 
adtak aina véleményüknek, hogy 
a politika mélyebben szán
tott bele a puccskísérlet ügyébe, 
mint a: megengedhető és kivá- 

natoa.
Kifejezést adlak a menteim! bl- 

zmtság tagjai annak a véleményük
nek is. hogy

az iratok é» a közvetlen vallo
mások közt lényeges különbsé

gek vannak.
Különösnek találták, hogy pL Sgy- 
bold detektív vallomása nem meg- 
érdonell súlyával került elbírálás- 
in. holott ő, a felesküdött rendőr- 
tisztviselő, aki mint „bajor őrmes
ter" férkőaö’f közel Ulainékhoz s 
akit be is avattak tervükbe, részié- 
lesen jelentést tett annak idején ta
pasztalatairól.

Kifogásolták azt te. hogy miért 
nem hallgattak ki blionyoa ta
nukat bizonyos kényesebb ter
mészetű kérdésekre, amelyek a 
puccskísérlet mélyére világíta

nának
Mindezeknek n kérdéseknek tisz

tázása után különösön hatott • 
mentelmi bizottság ellenzéki ta^jni- 
ra ez.

hogy ilyen sulyoMn terhelő val- 
Iputesok után, hogyan minősít- 

I tette )e az ügyészség a pucca- 
klsérlet ügyét

s mikor emellett kivonta a staldHd- 
l‘< rtjárds alól wéűte ülőin további 
foacatartdsdt látta szükséfjesnek.

Politikai körökben nyíltan beszél
nek arról, hogy ez ügyéttwég fel- 

i sőbb utasításra járt el. oz igwdp- 
| üw?níni*ttértől kapott utasítást. 
I lloass néven veszik azt te az igaz- 
I saá^D'xrUnUihirae jmo*

sabbrangü bírák ankétje elé vitte 
az ügyet hpgy az ö állásfoglalásuk’ 
kaj fedezze magát, sőt tudnak arról 
is politikai körökben, hogy

a miniszterelnök é* az igazság* 
Ügymlnlszter közt a puccskísér
let minősítése. illetve annak 
jogi elbírálása tekintetében lé
nyeges nézeteltérés volt, aminek 
Bethlen István gróf miniszter
elnök — hír szerint — kifejezést 
is adott az Igazságügyminiszter 

előtt
Mindezek a dolgok, amelyeket 

egyébként a mentelmi bizottság je
lentésének tárgyalása kapcsán szóvá 
akarnak tenni a nemzetgyűlésen,

komolyan megrendítették az 
igazságügyminiszter helyzetét

s információnk szerint, magában .. 
kormánypártban is visszatetszést 
szült az igazságügyminiszter eljá
rása 6 bizonyosra veszik, hogy

Nagy Emil ignzságügyminiszter 
az Ulain-üg.vben várható ellen
zéki támadások miatt kénytelen 
lesz felajánlani tárcáiét s úgy 
tudják politikai körökben, hogy 
ez alkalommal a miniszterelnök 
sem fog kitérni a lemondás elfo

gadása elől.
A másik miniszteri tárca, amely-

a.

í jegyzőkönyveket 
z helyzet az volt, i

n kor
ín ztorl- 

uzérk

I

._ ...................... Rakoyszky István
legutóbbi interpolációja tette most 
aktuálissá a dolgot, mely minden- __ i__ ______’ ’a esetre rneíriudiíója volt egy, a kul- 

lát- tuszminiszter ellen intézendő ellen-
. érni oavivuan Éz íIZ <lli'3ÍÓ UlíÍT 
szerdán kibontakozik, amikor — hír 
szerint — Klcbelsber.fi Künn gróf 
válaszolni fog Rakovszkv interpel
lációjára. Ezt a vájösftadást az eb 
lenzék felhasználja arra, liogy 
nyíltan hadat üzenjen n kultuszmi
niszternek, akinek politikáját nem

körökben úgy tudják 
azonban, hogy

Bethlen István gróf miniszter
elnök Klebelsbcrg gróf szemé
lyéhez egyelőre ragaszkodik és 
semmi körülmények közt nem 

hajlandó őt elejteni.
Ilyfrtrmcn Klebclsbcrg Kitnó gróf
nak a kultusztárcától való megvá
lása legfeljebb a jövő év elején lesz 
aktuális, amikorra a miniszterelnök 
egyébként is kabinetje rekonstruk
ciójára gondol.

A miniszterelnöknek Ugyanis — 
mint ismeretes — éppen a külföldi 
kölcsön kapcsán, széles alapú gaz 
dasági tervei vannak s

a kabinet rekonstruálása éppen 
ezért válik szükségessé, mert ka
binetjében helyet akar szorítani 
azoknak, akik a gazdasági ter
vek megvalósításában segédkez

nek.
Mindez azonban információnk sze
rint csak a jövő év munkája lesz, 
amikor a pártok életéhen a végleges 
elhelyezkedések megtörténtek.

Saífe' csaa
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Egy török munkás 
vérengzése

Baltival két asszonyt leütött 4i 
egy férfit raagkésalt

— A Hétfői Napló tudósítóját1'-!. —

Véres esemény szinbelj’© volt rae-ár* 
nap a kora délutáni órában a. Ármi
nt 6. ozáuiu ház udvara. A házbeü lak» 
Mocharen Alungel novü 28 éves tör- k 
gyári munkás lakásában szóváltásba k- 
veredett a vele közi* hástertwtea 
Major Istvámióval. Az asszony tiste- 
ladt az udvarra, a török pMig főik íp.» 
a konyhában hove-ő baltát éí a moas 
küJŐ asszony után vetett© inarAt. At 
udvarban elfogta és a nála tevő trió
val háromszor fejbevdgta. A tiko’te 
asszony segítségére sietett, a hite v 
házmeaternőja, Szrroncfi-Earf: 3crlM.' 
ée ezt la ugyancsak kétszer fejb' s-U'^ “a 
a baltával. A dühödt mohamedán aztán 
Horgos István házmester ellen fordult, 
előrántotta zsebkését és megsrurkal«-

A vérben felrengő áldozatok jajk’M- 
fásaira összefutott a biz nép© és el akÍT’ 
iák fogni Moshat en Alungelb aki a*0*' 
bán kiasabaditotta magát üldözői k«« 
körül ás elmenekült.

A kivonult mentők az életveszély**? 
•érült Major bt* innét és Szeresei 
Berta Borbálát — aki Minién súlyos ** 
rüléeektt szenvedett - a Bókw «** 
házba átállították. Horgos Istvánná* 
kötözés után lakásán hagyták, 
házba szállították. Horgot Istvág **

Klcbelsber.fi
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.,,, . mpok. hogy pénteken éi-
Mark t hídról a l'unába ugrott 

uka a Marii1 íhalnakon

A bombamerénylettel gyanúsított Megszökött
Kovács fivéreket ás Vass Tituszt elengedték e9*.v”“*?‘mes

a rendőrségről
Befelezték a nyomozást — Nincsen semmi eredmény

A rendőrség remélte ugyanis,; 
hogy Kovácsék kihallgatásával i

elmebeteg
’A Hétfői Napló tudósítójától.

A francia követség Reviczky uc
cui palotájában talált ekrazitos 
bomba ügyében

a rendőri nyomozás vasárnap 
délelőtt befejeződött.

A rendőrség több nyomon haladva 
folytatta a vizsgálatot, amely azon
ban egyetlen egy pozitivumot sem 
tudott produkálni és igy arról sem 
lehet beszélni, hogy 
holtpontra jutott

A vizsgálatnak 
pontja sem. A 
állt semmi adat 
robbanás idején ------ ---------  ----------
a Reviczky uccai palota előtt és az 
összes feltevések napról-napra om
lottak össze.

A vizsgálat folyamán szó esett 
arról is. hogy a demonstratív me
rényletet a 101-es bizottság tagja! 
követték volna el. A titokzatos 101-es 

: bizottság kikutatására előállították 
a főkapitányságra a Kovács test
véreket és Vass Titusz nevű" barát
jukat.

fiíka an7Á Árpád újságíró. C'solnakon 
a fuldokló segítségére és sikerült 

rSráteni ót. Bevitték a Bókn.-kór- 
*“““ÍS Néni’1 el'”O“dta- '“’CT,"- 

utóró, de olyan kis őze- 
tűnőit hogy nem tudott megélni és 
W 1 MII.állási keresni. Ilt azonban se- 

elhelyezkedni és érért 

’fcelTSangnUssnl be 1» fejeződött 

a rendőrség munkája, de szomba
ti éjsiska « pagykanizsni rendőrség: te
lnimegkeresése más fordulatot adott 
„ iigyM. Nagykaniwára ugyanis az 

<< Arákban érkeznek meg a fővárosi 
“ amelyek megírták Nánmd
Uh öngyilkossági kísérletét és így wt- 

„U tudomást róla az ottani rendőrstó 
! & azonnal intézkedett, hogy Nánamt, 
J| ellen körözólevelet bocsátottak ki. 
tartóztassák la. 

Vasárnap regijei dr. Bauer rendőrka- 
njtanv két detektív kíséretében megje
lent a Rókus-kórház „öngyilkos szobá- 
íában“ és miután Nánúsinak. alapos nát
hán kívül egyéb baja nem történt, letar
tóztatták és azonnal bekísérték a főkapi- 
tónyságra. 

Keni mindennapos tehetségű, de igen 
viharos múltú ember NánáRi Oláh. .Több 
családból származik. Öccse JVrfnwsi Lász
ló volt dotektlvfelügyelőnek, aki a kom- 
műn alatt detektívfőnök volt, majd 
Bércbe emigrált.

Kásást Oláh Árpád mint tiszt véfrig- 
küzdötte a háborút, s forradalom után 
lépett csak az újságíró pályára. Vidéki 
lapoknál dolgozott. Először Szegeden, 
majd Székesfehérváron, végül Nagyka- 
rizsán. Nagyon tehetséges és ügyestollú 
ujságiró volt, de exaltált szertelensége 
miatt nem tudott érvényesülni. A kom
im idején már vádbizloskéut láttuk 
rittont. Vádbiztosi tevékenységéért ad
ták kt tadét. ellené az elfogató parancsot. 

Nánali'ÖWi vádbiztos ugyanis 7xm- 
/71/e! Kálmán földbirtokost ellenforradal
mi agitáció miatt letartóztatta. Len gyeit 
letartóztatásakor megmotozták és száz
ezer korona kékpénzt találtak nála. A 
százezer kornál Nánási egyszerűen zseb- 
revágta.

A kommiin bukása után Nánási ismét. 
Nagykanizsán termett. Koronáin alatti 
dolgait eenki sem hánytorgatta cs za
vartalanul dolgozott egyik nagykani
zsai lapnál. Meg is nősült. A telefonköz
pont egy fiatal tisztviselőnőjét vélte el, 
nemrégiben azonban elvált tőle.

Nyughatatlan vére legutóbb njabb pá
lyára sodorta. Kilépett a laptól és a 
»Lyra“ cimü hangverseny-irodát ala
pította meg. November 8-ára nagy hang- 

’ístek felléptével. Le Is szerződtette Bu-I 
,, László gordonkaművészt és Fischcr 
Jareit zongoraművésznői ós megkezdte
• Agyá™itA.t.

Swerober hetedikén este Nánási Oláh 
eixléglóben gyanútlanul vacsorázott, 

“*or a szomszédos asztal mollöl felug- 
rey ur és rámutatva igy kiáltott: 

V “x a vMbikto*. aki ellopta
* ’tazwor koronámat!
toltaüf*?1 volt az Illető, aki
Olíh r L” ?’™ek e,rablótót. Nánási 
"'illan. I'1'pl'zé“ pillanatában gyorsan 
uirt's* ve”d^WMl é» azóta nem 1,

■ é" Fi6chor M4ri« « 
Iro-kx™,"?’" Pontosan mogér- >">0 .7™ Ak,“‘7ára é" tn'”j5k "’T. 
ivn-slói, 1 ^raarad, mert a Lyra 

I,a„ ' ” ropgszökött.
t'lsh ri|rn Utagtatta Nándal | leueu rvn. lopun in.n^ o
,,1tak ki „ 11 Köröző levelet nemzeti hadseregből még 1921-bon meg-
^zbon n°’ ** inkább, mertszökött 8 a honvédtörvényszék is körösi
lín« ‘ikkXíT ? j5lentós ékezett el-1 lopás miatt,
, A kalando. , I Kctöer eleinte tagadta, hogy lopások-

h.vWmfí,J J? efn‘)er mindent rész- hói élne. De mivel nem tudta inegroon- 
‘ '^Hgatáxn Ba’,Pr kaPltó.ny előtt, ! Jani, hogy honnan szerzi a pénzt a köL 
'■a-" '•‘•utalták é, ta- • • - 
“pülójön Sa nakykanÍMai rendőr-

___ a nyomozás 
volna.
nem volt kiinduló 
rendőrségnek nem 
a nyomozáshoz, a 
nem láttak senkit

hogy Kovácsék kihallgatásával i 
esetleg sikerül a 101-es bizottság j 
részleteire világosságot deríteni. —I 
Kovácsékat több dologra vonatko
zólag is kikérdezték, azonban min
den eredmény nélkül.

Minthogy ezek után Kovácsék és 
Vass további fogvatartására nem 
volt szükség, a nyomozást vezető 
rendőrtanácsos intézkedésére

vasárnap délelőtt a Kovács-test
véreket s Vass Tituszt a rendőr

ségről elbocsátották.

A székesfehérvári rendőrség egy bűn
ügyből kifolyólag őrizetbe vette Mor
vát Xavér Ferenc 42 éves földmiveot- 
A kihallgatás során Horváth olyan za
vartan viselkedett, hogy az a gyanú 
merült föl ellőne, hogy nem épelméjű. 
Mogflgyelés céljából átadták az ottani 
kórháznak, ahol megállapították, hogy 
Horváth ön- és közveszélyes elmebetog. 
Az ügyészség ennek folytán megszün
tette az eljárást és elrendelte, hogy Hor- 
váthot a lipótmczci elmegy égy in tűzetnek 
adják át.

| Horváthot egy rendőr kíséretében vo- 
natra ültett- k és Budapestre küldték. A 

1 "" s elmebeteget a Délivasűtról
| egyenesen Lipótmezőro akarta vinni, 

w. ‘ —- — ---- - Z7 tömeg várt
__ I villamosra óh az emberek között, eddig

A bombaüggyel kapcsolatban j r^dőr az 
most már egyetlen egy őrizetes sin-, 27,“7\.. ....__ ,
csen a főkapitányságon, ahol a ti- A, Palyaudxar előtt nagy 
tokzatos bombarobbanás aktái - 1 
úgy, mint az eddigi sorozatos bom
barobbanási esetekben — most is le
zárulnak minden komoly eredmény 
nélkül.

Értesülésünk szerint azonban a 
rendőrség tovább folytatja a vizs
gálatot, mert Kovácsék elbocsátá
sával még nem tekinti elintézettnek 
a nyomozás ügyét.

Huszonkét kerületben 
választ a főváros 

Megegyezés a fővárosi választások Ügyében 
•— 'A Hétfői Napló tudósit óját ól. —

inog nem állapított módon, sikerült Hor- 
váthnak a rendőr mellől megszokni. Mire 
a rendőr észrevette, hogy a kíséretére bí
zott ember eltűnt, már sehol sem bírták 
megtalálni.

A rendőr azonnal a főkapitányságra 
sietett, ahol megindították a nyomozást 
a veszedelmes elmeteg kózrekeritéBérw, 
oddig azonban még nem akadtak a nyo
mára. Horváth személyleírása: 42 éves, 
középtermetű, baja barna, szeme kékee- 
ezürke, bajusza szőke, nyírott Különös 
Ismertetöjcle a homlokán vágási seb
hely.

PESTI ABARÉ

VIL kor., Er- 
zsébet-körnt49

I

’erwnyt hirdetett előkeld fővárosi mű

A fővárosi választások ügyében, 
mint értesülünk, teljes megállapo
dás jött létre a kormány és a libe
rális városi pártok között: A terve
zet szerint — az eddigi hírektől el
térően — a fővárosban a. törvény
hatósági bizottsági tag választáso
kat éppen úgy, mint a nemzetgyű
lési képviselő választások idején

22 kerületben ejtik meg. Minden 
kerület 11 rendes és 6 póttagot 

választ.

A választójogot a javaslattervezet 
úgy az aktív, mint a passzív vá
lasztójogot illetően 6 éves niegszaki- 
tásnélküli helybenlakáslioz köti 
ami által a munkásszavazatok egy 
tekintélyes része elesik. Érdekes 
rendelkezése még a javaslatnak a 
passzív választójog tekintetében, 
hogy nem választható az, aki bár
milyen vonatkozásban a fővárossal 
anyagi tekintetben függő viszony
ban van.

Értesülésünk szerint a belügymi-

niszter a tervezetet önálló törvény- 
" '■'* fogja a Házjavaslat formájában fogja a Ház 

elé terjeszteni. A kormánynak az a l 
szándéka, hogy lehetőleg december, 
31-ike olőtt a javaslatot letárgyat- 
tassa a nemzetgyűléssel. Amennyi
ben ez nem volna keresztülvihető, 
ug.v az índemnitás tör, vény javasla
taiba kapcsolják bele ezt a javasla
tot. Ha. pedig^az. a veszély fenye
getne’. liogy a "nemzetgyűlés decem
ber 31-ig az indemnitást sem sza
vazná meg, akkor a belügyminiszter 
el van szánva arra, hogy

a fővárosi törvényhatósági vá
lasztásokról szóló törvényter
vezetét oktrojrendclettel lép« 

teli életbe.
Á javaslat-tervezetet egyébként 

— mint értesülünk — pénteken este 
egy szükebbkörh politikai társaság
ban, ahol a városi liberális párt 
vezérei is megjelentek, Melly Béla 
ismertette és a tervezetet a megje
lentek egészében magukévá tették.

Veszedelmes beföröbandát 
fosott el a rendőrség 

KézrekerUltek az ujpeiti gyárak fosztogatói
— 'A Hétföl Napló tudósítójától. ~

Ujpcsten az utóbbi hónapokban napi
renden voltak a betörések. Egy jól meg
szervezőit rablóbanda fosztogatta a gyá
rak raktárait.

A rendőrség régóta figyelt egy Ketner 
Sándor nevű 24 éves lakatossegédet, ki 
tohaficm dolgozott e mégis pazarul köl
tekezett. Előállították az újpesti kapi
tányságra, ahol kiderült róla, hogy már 

■ több Ízben volt lopás miatt büntetve, a

gyárból. A Szép uccal kendőgyárból a 
raktár egtez készletét elhurcolták. A 
Pannónia bőrgyárból 50 bál nyersbőrt 
loptak cl. Az újpesti olajgyárban az 
összes gépszijjakat leszerelték. Ezeken 
kívül loptak ott, ahol csak tudtak. A 
Dunán veszteglő motorcsónakból a gépet 
lopták ki. Az uccukon őrizetlenül ha
gyott kerékpárokat rendszeresen lopkod
ták. Számos kisebb üzletet felnyitottak 
s amit találtak elvitték. Ezenkívül 
olyan betörést követtek el, amiről 
is tudnak számot adni.

Kotner megszervezte a hót társát, 
közül hármat, Woindl Hóhért 27 
asztalossegódet, Weisz Ede 21 éves 
szerészt és. Schleer József 21 éves hajó
munkást sikerült is a rendőrségnek el
fogni. A többi négy mcgézökötl, do azok
nak is a nyomában vannak.

A betörők a lopott holmikat potom 
úron adták el, leginkább kereskedőknek 
és korősmárosoknak. A lopott pénzt 
együttesen elmulatták.

A veszedelmes betörőbanda elfogott: 
• ---------- —- -.'tagjait, a fő kapitányságon letnrtóztat-.
4 Uymó’lon a Baktár uccában egy ing- tó\ hat orgazdát pedig őriiclbo vettek* |

tekfeső életmódra., beismerte, hogy egy 
betörőbanda feje. Nyolcndmagá^al kö
vette el a betöréseket fejjel előre megbe
szélt helyen találkoztak. Figyelőket állí
tottak fel a 6 benyomta az ablaktáblát 
bemászott a raktárakba, kiadogatta az 
ablakon a holmikat a társai pedig el
szállították. Ugyanazon a helyen egy éj- 

' -x__ •__1- —!..xi4_v

k Frakk.
” ?®6h’nií öltönyök ..... .

'‘*‘“?4’"',:Wn»rei. Köieg6n»4« három-négy fordulót i« csináltak.
W. *»*tec4c I Milliókat érő textilárukat loptak el

őn. !W-(>4 i ilymódon a Raktár uccában egy ídk-

sok
nem

akik 
Avea 
rnü-

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

Mii és minden este az új mthor

MEDGYASZAY VILMA 
vendéftjátíka teljesen ui magánizémokkat 
Az uj inas Kurxusszaratem 

Irta-. Mihályi István Irta: Stella Adorján 
Ha megvársz Is... AranyAn.br>

Irta: Kőváry Oyula Irta: Erdődy Elek
VAlöpcres hölgyek

Irta : Kővár? Gyula
Fogadja részvétem

irta: Mihály István
Zenei vezető: Hetényl Hcldelberg A. 

Rendező: Kővary Gníi 
Fellépnek: Antal Etzsi. Hetetfh Réby. Fa- 
rágó Sári, Fehér Gizi. Ferencip Károly, Ha- 
mszty Mid, Horth Bella, Kondor Ibolya, 
Kővár? Óvnia, Krajnik Maria,"Lukács Sári, 
Radó Sándor. Virágh Jenő Va.rnay Vilmos, 

Hugó Lajos stb.
íiőadác kezdete 9 áfakor

Francia konyha — Vacsora 8 órától 
Jegyelővétel: Délután 5-ig'Bárd és Színházi Élet 

jegyirodákban, f’cnztarnyitás 5 órakor,

Ruhaszövetek 
Kabátbélések 

Perzsautánzatok
BársonyoK 

Trikóselymek 
Függöny-anyagok 
Csipkék, szalagok 
Vásznak, sif fonok

Feltétlen Jutányos áron!

Kiéin Rutai
díD3tárafiázában,Kiraiqu.53

I

AranyAn.br
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Rothausar
az olasz fűhadnagy

Egy szélhámos munkakerülő 
leleplezésa

— A Lltítfói Napló tudói Hójától. —•
A toloncha;. foglalkoztató műhelyének 

»sé.ie»> folyosóján, kétoldalt a fül mellett 
katonás rendben szövőkeretek aorakoz- ........................
nak egymás mellé. A korotok előtt top-, bölíő" váisá^ának ____
rongyos, sápadt alakok gubbasztanak s glkns pillanataiban e szerződés 
fürge ujjakkal szaporán c---- *—*»- -
sokszínű psmuUzálakat a Vw.. ...vm...-- 
közó. A rabság kenyeret és művészetet 
ad nekik.

Szívesen ím dolgozik itt mindönki - 
mondja a inuoka\ozetőjük — csak egy ' 
ember fázik a mólótól. Ügy járkál itt 
közöttünk, mint egy várkapitány. Szóba | 
bem áll velünk, ránk so kornál. Teheti! 
Főhadnagy. Egy olasz. A Femando Ca- 
lozzo! Már négy hete itt van. Most vár
ja, míg a követségtől visszajönnek uz 
aktái a viszik haza Palcrmoba. Oda va
jó. Bolond is volna, ha Itt strapáink ma
gát.

A folyosó végén, nz ablak alatt ül og>* 
zsámolyon n főhadnagy úr. Nagy bu> 
ralommol manikűröz. Megszólítom. Föl
veti a fejét, rám bámul s elsápad.

— llónni! llát cuaga az? — tör kl be
lőlem a meglepődés. — Hát. hogy kerül 
maga Ide! Mióta olasz főhadnagy maga?

Ceuk néz rám! Nem akar megismerni. 
—Rónai! Hát ne nézzen rám olyan 

bután! Nem l-------- ------ ----------- ---------
köszönt nekem az In Iván úton! Na mo
telje el szépen, hogy került ide!

Stlnnes szerződést kötött 
Franciaországgal

Bécd, november 25.
Parkból érkezett jelen tóa szerint 

S.i’h/íCí Hűhó aláírta azt a t>.;crzö- 
dést, mely a ruhrvldókl üzemeknek 
a francia érdek*'ímrc) való egy- 
ónietü ignzícatáaát rendezi. Néuiotor* 

.................................c eme tra- 
a

| legDAuyobb döblwetet váltja ki 
mindazokból, kik a levert Leviathán 
emberfeletti küzdelmét rokonszeuv- 
vei szemlélik. Stinnes körökből utry 
hírlik, liogv csakis a szerződés alá- 
irAsávnl lehetett a Rulv’yídék ka- 
íasztrófá’Js élelmezési kérdését 
megoldani.WJCWWWWWWOWtr-- X 

jjiz ipari érdekeltség harca 
az exportoalnta ni heszolsáltatúsi 

rendjéért
Hnhétol tartanak az őszxes termelési 

agakkal karöltve

Hetek óla nem írnak és nem beszélnek 
egyóbbről, mint a különböző deviza- és 
.aluta-problómukról. Valóban fontos 
kérdések ezek, mert kodvező vagy ked
vezőtlen elintézésük lénjc^esen befoiyá- 
r.olhatja a kereskedelmi és Ipari életet, 
íme, a Devizaközpont eljárása a régi 
igénylésekkel *>z.embeu. Hónapokon ke
resztül nem volt szabad a zugforgalom- 
bán valutát beszerezni, amikor azok még ,W,„,.TO,.U «
olcsóbbak voltak, ós most, amikor a De- ököl" cimü kalandos történetü filmben 
vizakózpunt árfolyamai Is elérték a zug- láttuk. A darab meséje egy francia ok- 
forgalnű árat, akkor a kereskedők el- múny ellopása és megkerülése körül fo

<3:ilm és 9'Rozi

Georges Carpenlier 
es bloyd

A Projv .graph-film Rt. kétnapos be
mutatója valóban megérdemli azt, hogy 
bővebben foglalkozzunk vele. A Royal- 
Apolló két napon át zsúfolásig tömve 
volt, hogy megcsodálják a híres Georgea 
Carpenllcr — francia boxbajnok —- és 
Harold Lloyd legújabb filmjeit, amelye
ket a külföld mozijaiban még ma is en. 
suite játszanak, lankadatlan sikerrel.

Georgos Cai penfí/ter-t a Diadalmas

o A Kamarában a nagysikerű Harrv 
Piel-film mindkét réaze együtt egy py 
adásban. A Sdtón helytartója előadás) 
5, fél 8 és háromnegyed 10 órakor két 
dődnek.

o A Mozgókép-Otthon nagy műsora- 
„Az ifjú Modardus**, 8 felv. Sohuitzkr 
regénye, Vajda László scenárluma. Vár 
kouyi, Esztorházi, Hegyesy, Saőregbv 
stb., „A kilométerkirály, .port és Lrű’ 
vuros amerikai vígjáték, 5 felv. — Ame
rika legkiválóbb különlegessége — Wa'. 
lace Keld és Ágnes Ayresszel, Anaui 
Híradó. (-1, 6, 8 és 10.) * 1

o Párís grófnője — a teljes film — i 
II., III. és IV. rész egyedül az Urai 
Hiúban látható.

o Kelet-mozi (Baross-tér. telefon: Jé- 
zsef 142—0?) hétfőtől szerdáig: „Iráni- 
szarvas csodája** Kis messenger boy* 
vígjáték és Fattyval Estélyi ruha kő. 
telező. Csütörtöktől var,űrnapig a Láng, 
vonat hőse és a kísérő műsor. Előadá
sok hétköznap 5, 7, 9, ünnepnap 3, 5, 7 
9 órakor.

Hornya János „Glóbus** nyomozóvá!- 
lalata, Erzsébet körút 15. Megfigyel, In
formál, nyomoz, helyben vidéken. Tele
fon: József 19—G8.

Magyar-Olasz BanK 
Részvénytársaság

furjnlnil árat, akkor a kereskedők cl-lill ur i z.cu t out Vljun t j , ., ,, . uiuiij vuwviKin vr> uicjaci uiuju auxui iu-
Iauicr? Illnz nemrég még állanak attól a „kedvezménytői . hogy roff amelynek keretében Carpentier-t j

jt Dovizaközpont devizáit átvegyék.
__ .............. . . .........      | Hasonló az eset az iparral szemben

Dg n fól.adn’ngy úr makneskodik. Csak />. Az exportra dolgozó Jparvállalato- 
nom akar azóba állni velem. Végre n.og- ’ ‘ *
izólr.l, — németül s kérdezi, hogy nüt 1 hogy az exportból 
paranosolok?

— Kérem, hogy no akarjon engem bo
londdá tón ni. lliazen ismerem. A Cili- 
hágó legnagyobb naplopójn. Csavargás, 
munkukcrüléa •’« csalások miatt már 
többször volt büntetve. Két évig volt 
internálva ZnlftegorrzG’ou, mert a kom- 
mtin olaít nagyon nagy legény volt.

Do a főhadnagy úr okos. Nem akarja 
elárulni iu».rét. Ragaszkodik nboz. hojjy 
6 Fo^nando Calozxo, olnnz főhadnagy, 
I’^jariMljon lakik n Budapestre cr.nk 
azért "jött, mert n koreskodelnü pályán 
akkr elhelyezkedni. Állást nam tudott 
kapni, Jcronryulódoft. az irnfaj elvesztek 
s razzia alkalmával ó Is bekerült a hu- 
fokba a azután Ide.

— Ugyan Róna', no meséljen! Hiszen 
maga 32 m káplár volt, nem főhadnagy, 
l’láne olasz! Nem ezégyonll ezt n szép 
háziazrcdvt n.o-ta-'ad.df Es ezt a szép 
magyar nyoivctl Agyon unja magát Ut, 
La naiu beszél a kollégáival!

Rónai úr a fogalmaló elé került. Ami-
Kor bom.n!, >nAir mind'.! l’ornnndo MtZr'ifrv'kM"'blronyilottri be, 
lozzo volt és olaszul beszélt. Odabont pe
dig Rothausai--Rónai Sándor lett. A 27 
éves álláAnélküU villanyszerelő, nki már 
— Inkognitóbát levotvo — régi ismerőse 
lett n rendőrségnek.

A bundor aztán magyar nyelven e’mo- 
kII. hogy olasz fogoly volt ó« megta
nult olaszul. A fo-nlytábor hadnagyát 
hivták Fernando Calorzonnk és 6 aunak 
Szolgája volt.

Femando Calorro—Rothausor-Rónal 
Fóndor mo.st már n-t,-\)dva, megtörtön 
várja indulását egy rövldebb útra, mint 
amelyet már oly ezépen megálmodott.

p. J.

Juicszlávlű és Rornán'a 
mefiesyszteli n Btín'űj 

Rérfiéséhen

kát arra kényszeríti a Dovlzaközpont. 
*’ *1 származó valutáit 

két-három hónapon belül a hivatalos ár- 
■ folyamon bocsássa rendtlk^zésére. Az' 

lp.irv sí Halatok, hogy kiviteli engedélyt 
megkaphassák, kénytelenek volt-ak ma
gukat ennek az inlózkcJósuek alávetni, 
j.rai azonban rendkívül mojueliozitcttc 
helyzetüket, mert ha ők igényeltek kül
földi fizotési Oízközöket. akkor várniok 
kellett, amig azokat a Dovlzaközpont ki
utalta vagy' podig a zugforga’ómban 
szerezték be maguknak azoknt A leg
utóbbi időben a Dovlzaközpont engedett 
merevségéből és a magánforgalomban 
dssreváaárolta a devizákat jóval maya- 
M»bh áron, mint amennyiért a hivatalos 
ói foIyainlAp hirdeti.

Emiatt n Dovlzaközpont megegyezett 
a mezőgazdasági érdekeltségekkel, ame
lyektől a Devizaközpont drágábban 
veszi út a devizákat, mint, az ipartól. Ez 
tcrniészetosen elkeserítette az ipari ér- 
dokeltoégct. amely nemcsak anyagi ér
dekelt látja ebben megsértve hanem 

, félti az ipar verseny- és fi zc tőképessé- 
I gát. A magyar ipari érdekeltség, elén a 
Gyásszal, ezúttal összeállt és az elmúlt 
..................................................... u. hogy

I

I

' látjuk boxoini, mérkőzni, birkózni, verő- 1 
kedni. Do hogyan! Ezt még e sorok Írója I 
főm tudja oly hüon visszaadni, mint a ! 
film, amelyet meg kell néznie mindönki
nek. Az izgalom tárházában ültem 
— úgy éreztem — o filmnél. Carpontinor 
lebilincseli a uézőt mesésen, idoglzgató 
boxo’ásalval. Nagyszerű oz a film, a 
sportkedvelőknek piámé valóságos cse
mege lesz, annak idején...

Karold Lloyd a burleszkkomiknsok ki
rálya, nem hiába, hogy annak nevezik. 
Méltón megérdemli ez az aranyszívű, ro
konszenves-komikus, aki jóizü mókáival, 
ötleteivel, trükkjeivel, halálra nevetteti 
híveit (Hívói ma már megsokszorosod- 
tak, ami nem csoda.) A Nagymama fiacs
káin kacagtató filmje volt Harold Lloyd- 
nak, a mostani a „Dr. Jack“ és ,,Aki 
mór az nyer" felülmúlja minden eddigi 
filmjét- Ha szigorú kritikus akarnék 
lenni Harold Lloyd filmjével, akkor sem 
tudom lebecsülni ezt a két filmet. Ilarold 
Lloyd úgy játszik, hogy öröm nézni. A 
két darab meséje ötletes, és a fő: hogy 
kacagtató trükkel van tele, amelyet fé
nyesen old meg Berőid Lloyd. De nemcsak 
Harold Lloyd mulattatott bennüukot, ha
nem a film feliratszerzője: Mihály Ist
ván Is, az ismert kabaréíró, aki mint 
a humor képviselője, azúftal kitett ma
gáért. A Proiectograph: Georg Carpen- 
tier és Haro’d filmjein kivül bemutfatta 
a „Harmadik riadó** cimü legújabb ma
gyar Almot — Sehuh Magda, Vendrei, 
Kiss Ferenc, BerezoHy Magda, Újvári 
Lajos. Zoli-bohóo felléptével, melyet Do-; 
ésy Alfréd irt és rondezett,

A bemutatott filmek óriási sikert arat-

milyen n'hé: helyzetbe jutott.
A Hétfői Napló értesülése szerint az 

Ipari érdekeltség elhatározta hogyujnbb 
akciót indít és ebbe belevonják a kor
mányt <* az összes pénzintézeteket, va
lamint az összes termelési faktorokat. 
Ankétet Is fognak tartani, amelyen 
inog vitatják azokat a teoretikus előfcl-. 
t.'t'W.nl, MOeirek m ipar ' lak n bamutatóo é. dloateat Illeti a Pro-
bégének megőrzér.oro szükségesek, más- .... . ... ... _
részt megbeszélik 
módozatokat is, - -----------
az intézkedéseket mag lőhet valósítani • ---
anélkül, hogy a korona 3-as kurzusát i 
rontsák. ‘ —

Az ipari ex port x tinta beszól gól tatása 
köriil tehát alighanem nagy változások 
lefmek, mert jelenleg kizárólag az, ipari 
export az, amelynek exportvalutáít a 
hivatalos árfolyamon számítják föl. Ez 
a hátrányos helyzet nem egyéb, mint az 
ll>nr J09Í-OS megadó: tatása. ami erősen 
sújtja as egész ipart

71i" „7Í.IVnrawZ ieetoaranU Itt. azúrt, hogy ismét ols5- 
amelyek mellett weket s“züa|iítot(a ”0^al"k

két lehet valósítani mOsorM. (G. Gy.)

elfogad

valorizált betéteKet
6-9-12 havi lejáratú pénztárjegyekre

bűzaértéKben
A Kamat is búzaértéKben 

Kerül Kifizetésre

Mezőgazdasági hiteleit 
búzaértéKben

Részletes tájékoztatást nyújt a bankköz
pont ja (Budapest, Nádor ucca 16), vala- 

e mint az összes budapesti és vidéki fiók

Meglepő áradat fizetek 
viselt fér*iipuhifiévt 
Wartbabnor Űr. Slohr Jenő u. 33. Telefon IW-23

ezer korona párja 
■z eredeti Reltboft’er

l-a női 
sárcipőnek
Fárri .a.cipö ____ K 3».000
Amerikai gyártmányú, kíl- 

lönjegas minőségü és fa
zon a hócipő' ... . K 10.000

Tornacipők gumitalppal, olcsó árban 
Tevosxőr hSalcIpSk I a íuinöségbou

Mrtaippal ............   ... K 24.C00
Csattos magas háalcipők K 27.000 
BKby ás nyermakdpök gyönyörű válau- 
tokban ér mérsékelt irban a 25 óv óta fcnáilo, 

elismert, ssolid

SchSf >er cégnél, Budapest
I, DSbrontel-tór 4—6. To.ofőn S-TI 

Vidékre utánvéttel szállít.
Harlsnyanemüek minden ssinben mcg'epő olcsón

Kis Komédia Telefonszám: 14-2 
Aott *• 6t«)- h»rdt pttveli hteré- 
avesZsuMika és Wenn es lantét! Kezdele H wkqr.

Eiaondi >tt«ml román követ tegnap 
megjelent .Vl-:esfr.' ktilü 'vujinltHoniél * 
tudatin vele, hogy a román kormány 
elfogadta Jugoszlávia álláspontját t Btin- 

határrendesése kénlésében. Az erre 
vonatkozó diplomáciai altat, mindkét ál
lam kiküldötteinek rée’.véte’Avel, ina sző- 
Vtgasik inog a Írják alá. Az A tengőden
dő területeket a megállapodás ratifiká- 
h>a után négy hónap múlva ürítik kL

BHI!1LlAnSutKSZER3EVftí>TSS
IV. VARMEGYE U. 7 

PÉNZTÁRI ORAK 9-5 
(a Vármegye ucca a Semmelweis 

uccának elaö meltékuccája)

Bútor 150.000 K-téi
■ bajlók. koüyncl ason alul 

 y u. 11. hutofcvárl teralrit

o A SáUn helytartója. Harry Piai, a 
népszerű moziszínész ezúttal ismét hódí
tott. Meghódította Budapest közönségét 
a Star filmgyár révén. Ez a kitűnő film
gyár hozta forgalomba a Sátán helytar
tója című Harry Pici Almot, amelyet 
annakidején nagy sikerrel mutattak bo. 
Most a Kamara igazgatósága, közóhaj
nak engedve, mind a két részt teljes 
cg-szóben mutatja be, óriási sikerrel. 
Esténként Múfolóaig megtelik a Kamara 
előkelő nézét'ro és zajos tetszésnyilvá
nítások kí /rik a film kitűnő és vak
merő jeleneteit.

o Pária grófnője — a teljes film — 
mind a négy rész — az Urániában, 
oldódások sorrendje 5 órakor az I. és 
II. rósz. ¥*7 órakor a III. ós IV. rész, 
azután '-49 órakor ismét az I. és II. 
rész, 10.10 órakor a III. és IV. rész. Az 
egyes részekhez kűlön-kűlön is váltha
tók jegyek.

nQIC Obt *V" VI. kerüle-, izobela 6s Aradi wpKbC^V 1 ucca sarok, felelőn • 150—87 
H-> főlöl-szcrdáig: t.XJnr amaíy as Istfftne* 
varat . — Caülörtökiöl-vasar.tapie: J®* irmon- 

aaar*vas caodílfa. JVdma yagu»*

EST-mozgó
Hétiötöl-szerdAle : - UüWf

töktöl-vasarnspig JS* fftamtaafvas 
tíodilja 

Í^'TSODEON WVj;
Htiiötől-nerdá'g: tr*amseonvas
d«l/a. — Ceülörlöktol-w-om. aiiR: giswW" 

v<7v*fe>nufa

Az AFFINERIA
nomesfájjTSloiztó feldolgozó intését rt-

VI, Nagydiófa-utca 28. az.
Arany, aiUat la *» alad*«»

HBV^POGORVO 1 laboratórium késtít logtechmkai munkál 

J9k versenyen kívüli árakon.
K B Munkákat percnyi pontos:á-gal hazasrdlli'luk Árajánlat kívánságra

B B B B vi Bvk Telefón: Jóxsef 108-12. Budapest, VII. kar., Klau>«l-t*r 10. sicsm



MÉTFÖ3 MMPLÓ 5

hírek. 
Klraötilíáli. , 

n^‘ villáját
Kaposvár, november 25.

- «,ne'ött a kaposvári rendőr- 
Tesa“feSeulést tettek.,, hogy 

J’S-WmI a, is.“10rt festőművész
* ,,,[. villáiát a család táismétlőn tettesek kü-a- 
'L';‘v 4 ciláil Ugyanis Budapes-
* ■‘iriikodott s Kippl-Rónaiék 
S most érkeztek vissza, somogyi 
í&A/viiiát tcljcseu kv 

!i!trUlíÍ‘1i:ómshesyen van, amely 
•Jíesoa elhagyatott s a betörök
Sesen végezhettek elm unka- 
S. Mcsúllopítottók. hogy hu- 
Htmillió értékű hoimit hordtak 
fáz épületből, de meg nagyon sok 
tért is tettek a szobákban. a.i-x

Á nyomozást azonnal ínoffinditot- 
<át, do még czideig no- 1 tudták a 
üreseket kéziekéi itcni.

Az Ulaín-ügy a tádlasfes előtt
Ka dönt a iBfarlúzfaíűífalt szabadlábFőfeslyazáss felelt

— A Hétföl Napló tudósítójától. —
Balassa Gusztáv dr. vizsgálóbíró —’ zctes letartóztatás fcutart'.sút határozta, 

ínint iemoietes — pántokon hirdette kijMlvol úgy Sutmero szabadlábra .helye- 
•határozatát a pestvidéki törvény fizik .cső miatt rz ügyészség, mint Ulain és; 
fog’házában Ictartóztatúsbar lévő V.amlBobu.a to.uLbi letartóztatása miatt a 
Ferenc, Szemére Béla és Eotuia Titusz vádlottak ügyvik.ei íclfolyamodást je- 
vúdlottak előtt. A végzés szerint — tud- ‘ iöntetlek bo, ügyi.k a vád tanács oló kc- 
valovően — a vizsgálóbíró S-.-emorét I rült, atnoly a mai napon fog határozni 
szabadlábra helyezni rendelte, míg a szabadlúbrabciyczés vagy további 
Ulainnal és Eobulával szemben az elő- | fogvatartás kérdésében.

’ — Följelentés a kosztpánz miatt. Va
sárnap több följelentés érkezett, a fő
kapitányságra, amelyekből kitűnt, hogy 
egyesek Szeut-gjürgyi Pál 19 éves tanu
lónak nagyobb összegeket adtok át az
zal, hogy kosztpénzLzlctekro adja út 
megfelelő helyre. Szeutgyörgyi a felvett 
pénzeket saját Céljaira fordította és 

________iszöri fiir’gcíér, dacára sem 
A följelentek közt 

____ __ ..........................." ‘i tiszt
viselő és György Sándor ügynök több

- A műemlékek védelme. A mü- 
eaiiékek országos bizottsága a iu- 
varos 51) éves jubileumával kapcso
ltan előadássorozatot rendez, 
amelynek keretében bőm utalja Bu
dapest művészettörténeti fejlődését 
á emlékeik Az első előadást ma tar
tották meg az < unnia mozgóképszín
házban, aliol nagyszámú közönség 
jelenlétében gróf Klebelsbera Kunó 
közoktatásügyi miniszter nyitotta 
meí? nz előadássorozatot. A minisz
ter megállapította., hogy Budapest 
Okosságából teljesen hiányoznak 
oz állandó együttlakás kapcsolatai, 
»ut' a főváros népességének legna
gyobb része nem bennszülött. ha
nem az ország minden részéből ide- , 
vándorolt lakosság s ezért a mull 
ucretete és ismerete lehet az a ka
pocs, amely a főváros népét ma
gasabb kötelékben fűzi egybe. Ezt 
célozzák ezek az előadások, ame-i 
lyek megismertetve a. főváros múlt- | 
ját, egyúttal művelődéstörténeti is-; 
meretakeU-jiiü vésze ti kultúrát tor- , 
ieszti«8k'. k > ilyenformán maga a 
kulturált közönség lesz a főváros ' 
műemlékeinek legmeorértőbb védel
mezője. Azután beszélt a magyar ' 
műemlékek gazdagságáról és azok
ról a nemzeti szerencsétlenségekről, 
melyek mindig több és több műem
lékektől fosztottuk meg. Beszédét 
azzal fejezte be, hogy a. magyar 
nemwt csak akkor marad fenn, ha 
megmarad Keleteurópa legmüvel- 
kbb népének s ha megőrzi kultur- 
lólcnyét, ezt pedig csak úgy érliet- 
iuk el, naa magyar nemzet átlagos 
knlturszinvonala minden tekintet
ben magasabb lesz, mint a kör- 
'jyező államoké. A szép előadást 
lemen tapsolta a közönség, majd 
■ír. baraonyl Albert vetített képek 
wl kísért előadásában ismertette 
öudnnest történetét.
. angol miniszterelnököt egy- 
■18'izulaff választották meg. Loudou- 

jelentik. hogy Ualdwin mtiiisz- 
■^moköt a bewdleyi választókerü- 
'• ten megválasztottnak jelentették 
■etek f i*11 nem lép-

— Nagy hóvihar Baranyában.
PócSiól jcicUliü, Uua.V’ egész imra- 
nya vármegyében szombaton iszo
nyú vihar dühöngött. A n.gy hó
vihar megrongálta a telefónháló- 
óitokat, ügy hogy egyes központok
kal megszűnt az összeköttetés. Az 
orkán miatt a budapesti éjjeli szó- . 
mélyvonat egyórni késéssel indult, ' azokkal töir 
míg a Mohács—Pécs közötti vona- tudott elszámolni. 
Ion a viharban egy tehervonat cl- ' szerepel Paondaor Jfcrcnc vasúd 
akadt s emiatt az eszéki gyors sem xi. J.J ’ r
tudta folytatni az ui.iát. úgy hogy millió koronás összegekkel, A főijeién- 
üszög és Áts között kellett veszte
gelnie több órán át.

— Szfrájkniczgolom a vasmunkások 
körében. A vasmunkások béremelési kó- 
relemmel fordultak a vállalatokhoz, 
amelyek képviseletében a Magyar Vas
művek és Gépgyárak Orsz. Egyesülete 
meg is indította az egyezkedő tárgya
lásokat. Az egyezkedési tárgyalások 
nem vezettek kellő eredményre, miro a 
munkások újabb kérelemmel fordultak 
a munkaadókhoz. Néhány nap óla egyos 
gyári üzemekben fokozott erővel mu
tatkozik a béremelési mozgrdem. Az ál
talános munkabeszüntetésre azonban 
aligha kerül a sor.

— Veszedelmes nioidens egy bécsi
színházban. A bécsi Burgsziphás 
tegnap esti Sapplio előadásán Köuy- 
nyen végzetessé 
játszódott lo. --------
Sappho megszomélyes: fője 
treu Jozefina két fehér 
vontatott görög szekéren a szinpa-

I

tések nyomán a nyomozás megindult és 
I megállapította, hogy Szentgyörgyl Pál 
1 a szüleinek Baross-utca 113. sz. alatti la- 
I kásáról eltűnt. A sikkasztót még nem 
i sikerült elfogni, mert a nyomozás ada- 
I tai szerint megszállott területre szö- 
• kött. A főkapitányságon a Varga detek- 
' tivesoport folytatja az ügyben a nyo- 
; mozÚ8t.
I — Két sírrablást követtek el Esz
tergomban. Az esztergomi rendőr*- 

iség táviratban értesítette a fökapi- 
liányságot, hogy ott egy éjszaka két 
sírrablás történt. Ismeretlen teUos 
'a lionvódtcmetőben cgvik siremlék- 
’ől lefeszített egy ’ ri'lbelül hu
szonöt kilogram sál. . rabbilincsct 

■ jelképező bronzláncot, 
i léke 
[éjszak;

általiak a Vanke-család kriptáját és 
VOBMM.W Koros .„•.üpa,- talál*. -•
dón megjelent, a kocsiba fogott [lefeszitetteK
egyik- ló hirtelen -megbokrosodott i valószínű>ég uuivuccu 

■’c ku- mind a két sírrablást

T.LB“CSU ,az Erzsébetvárosban ós a 
“ d an. Vasárnap a főváros Rét kerii- 

í'.‘7'n ^'^Peltík meg a hívek a plú- 
n. ^.,,z i’zontjének ünuepéL Az Er- 

han Szcnt Erzsébet napját 
-a.<K nmg vasárnap, mert a védő- 

M- ,aní‘Pü érádén hétköznapra esett. 
' L.\ra4 ,rcM<*U órákban orgonás 
^. •2'', vk ,vo1tak’ délelőtt tiz óra- 
> if V ^ŰV&k István apátplébános 

segédlettel ünnepélyes 
'■■‘ónak « Tabánban Szent Ka-
• .7 ® í.?,n‘templom védőszent-

”1a szokásos í n T« '» i’tentisztclotek
•W^éd.. , n ,,nly“nlán. tiz órakor 
hm.in. 1J”011.'l'’U P. Hoász Brokúrd 
;~’i KlVnríxyl Mn8k' “’W A"’ 

rvninútt. ta“w ü“n'“11 aafty- 

>“"I',r«ltíní4ra “k“at»k. EaerbUl 
'™"«. hogy a Sialokma- 

• 761”,uril,',l<’t végez- 
"''"'■I.í.ra, r-ín^k dí1 ,Un a 

ny®’ ié-tuk. A Völgyben 
'S’> szenet találtak, 

' ■ ■ 1 attak. T'gvanllyen 
" nzyn vAZMt Lyukra-

— A szigeti vasút Mindnyájan 
ismerjük. Hiszen mindnyájan jár- 
lünk a Nyulak szigetén, a vzarclmc^ 
sek útján, a platánok alatt és lát* 
luk elíuini mellettünk az öreg lo* 
vacskát, amint búsan poroszkált a 
szigeti víztorony felé. És a májusi 
alkonyaikor — mikor a lilás égbolt 
foszlott csipkéjéből kibuggyant a 
piroc napfény és bíboros talárba 
takarta a fűzős orgonákat — köze* 
lebb simultak egymáshoz a ló* 
vasúton utazó párok és elfeledkez
tek a csodás panorámáról, amely a 
fasor fáin átvillant egy-eau villany
lámpa fényénél. A ló vasút ment, 
poroszkált. mi 't f’au ábrándos mese, 
míg most aztán Pest város tekinte
tes lar ácsától meg iáit a rendelet: 
nem kell többé a. lóvasút. És a 
Margitsziget finom csöndjébe most 
már sikeiítőn fog belczörrenni a 
villamos csöngetése és a sínek mint 
páros acélpántok szorítják át a szi
get lestél és a padokba szívbefúródó 
v-ál-'i t rs:"> párol' hiába lc->k. s^hnl 
sem találják, majd a k’s, ódon, pa
tinás táblácskát: ál szállás a roman
tika felé!

— A villamosvezetők agyonsujtott 
két lovat. Szerencsés János rákos
palotai fuvaros vasárnap reggel 
káposztát luvarozotl az újpesti 
piacra. Mikor a Lőrinc-utca 93. sz, 
ház elölt hajtott út a villamossíne
ken, hirtelen leszakadt a villamos
vezeték s két lovát agVonsujtotta. 
A nevével ellenkezésbe került Sze- 
reu.csús kúra meghaladja a husz- 
miiliót,

I — Elfogott tolvaj. Múlt heti szá- 
munkbnu mi adtunk először hirt arról, 
hogy Somssich Gyula grófnak, a so- 
mogymegyei Mornyo köz-égben levő 
ka~(clyát kifosztották. A gróf néhány 
napig távol volt és inasa, Farkas Iván 
ezalatt öeszeszedto a található értékes 
holmit. Elvitt sok ruhát, egy mlkádó- 

j bundát, aranygyűrűket, arany és ezüst 
I cigarettatárcákat stb. mintegy 250 mil- 
| l?ó ói lékben. A kaposvári csendőrség 
• távirati megkereséséra a fökapitánysá- 
[ gon a nyomozást Nagy Dénes detektív- 
főfelügyelő csoportja kezdte meg. A de- 
tektiveknek hosszas nyomzús után va- 

I sárnap sikerült elfogni Farkas Iváflt a 
Wekerletclopcn, ahol Forcnc Iván álnév 
alatt bujkált. Előállították a főkapi
tányságra, ahol kihallgatása folyamán 
beisnierlé, hogy az értéktárgyak egy 
részét igen olcsó áron eladta és u 
pénzt különböző helyeken elmulatta. A 
nyomozás során házkutatást tartottak n 
detektívek az őrizetbe vett ember laká
sán, ahol a bundát és az értéktárgyak 
egy részét megtalálták, úgy hogy a kár 
jó része ezzel meg is térült. A tolvaj 
grófi inn-’t kihallgatása után a rendőr
ség letartóztatta, mig húrom orgazdája 
ellen megindította az eljárást.

— Tétlenért tolvaj. Knédi István 42 
éves napszámost tettcnérték, mikor a 
belügyminisztérium építkezésénél hasz
nálandó ablak rámákat elszállította. Elő- 
éllitották a főkapitányrágra, ahol ki-

I derült, hogy lopás miatt már eljárás 
I van ellene folyamatban, őrizetbe he-

■ lyozték.
; — Az Frzsébct-köruton, az egykor)
Wiener Kommerzlalbank helyén, most 
nyílik meg az Iparbank fiókja.

— Kenyeret akart lopni egy éhező 
egyetemi hallgató. A Váei-nton tetten- 
órték N. J. 22 éves egyetemi hallgatót, 
aki egy póküzlet ajtaját á’kuccsal fel- 

i nyitotta és kenyeret akart lopni. A fla- 
| talember a főkapitányságon eladta, 
) hogy a legnagyobb nyomorban él, sem

mi jövcdelmo nincsen. Lakásából kitet
ték és három nap óta kalap és kabát 

| nélkül kószált az uccákon, bárom nap 
i óta egy falatot sem evett. Elkeseredésé- 
‘ bon és végső szükségében kényszerült a
■ lopásra, őrizetbe vették.
I — Elfogott gyermek-be törőbanda.

A Kőbánya felső pályaudvarról 
, f cl jelentések érkeztek a rendőrség- 
i re, ho,'ry a Kőbánva ós Tlákos állo- 
i mások között az utóbb! időben 
gyakran fosztogatják az ott álló te
herkocsikat. n kár, amelyet ÍRT 
okozlak, meghaladja a 150 millió 

i koronát. A nvomozós során vasár- 
| nnp előállították n fosztogató ban
dát. mely hét fiatalkorúból áll. 
vezérük egy 17 óvpk fin. akinek a 

| többi engedelmes!:odrit. Mozikban 
beszélték meg a badWerveket és 
eszerint követték ol n fosztogatáao- 

, ko.t Egv Ilyen alkalommal érték 
főket telten a (tetoktlvok. A lopott 
! holmit eladlák és a pénzt elmulnt- 
lák. A banda Ingja * a rendőrség 
áfk’sértetto a fiatalkornak biróaa-

1 gához. az c>f-r iz.dók e!ien pedig 
megiminit ar eljárás.

melynek ér- 
kéí millió korona. Ugyanaz 
o a városi temetőben feltör- 

' ? az 
ott. talált bronzdnrabokat szintén 
........................ c és elvitték. Minden 

g amellett. szól, hogy 
.v .XV,v u.....ót ugyanazon 

tettes követte el, aki a lopott bronz- 
■f ".................... f..’,; n»ÁP-’-íHf. A fő

kapitányság a nyomozást megindí
totta.

— Nincs fűtőanyag az újpesti Iskolák
ban. Tüzelőanyag hiánya miatt, a közöl 

I jövőben bó fogják rémi az újpesti is- 
I kólákra, amelyek közül több helyen már
■ szombaton délután közölték a tanuló- 
1 ifjnsággel, hogy hétfőtől kezdve bizony- 
i tálán ideig szünete! a tanítás. Érdok- 
I lődtünk Újpesten és illetékes helyen azt

'ííátrvar íteüfik i X'rtw.mtal nyrrttUr, hokjr clííroWIl.n- 
/.x mno-oi,I tolag ebben az évben már meg sem kezd- 

íiölgyok I u,*ra nz’ előadásokat, hacsak Idő-
- i közben sürgésen nem intézkednek a

■ szüksé'',cs tüzelőanyagr-'l.
Seiílie-1 — Elfogták a zalaegerszegi szöke

vényeket Mint jelentettük, a zala
egerszegi internálót.ú borból heten 
megszöktek. Kötényről most távirati 
érte«ifés szerint a szökevények kö- 

! ziil ötöt, elfogtak és Zalaegerszeg 
felé indították őket.

— Betörés a mórleggyárhan. A Töpper 
' ’__ ' .* igazgatósága följelentést

tett a főkapitányságon, hogy ismeret
len tettesek betörtek a Fő utca 55. sz. 
alatti rnktúrukba és onnan mintegy 30 

I millió értékű mérleget vittek ol. Faze
kas detektivfőfelügyelű csoportja a nyo
mozás során elfogta a betörőket négy 
fiatalkorú személyében, akik a gyárban 
voltak alkalmazásban. A fiatalkora be
törőket a főkapitányságon őrjzptbo vet- 
lék. orgazdáikat pedig keresi a rend
őrség.

—• Egy idős urlcsszony bnlosetc. 
keleti pá’yaudvar indulási oldalán 
akart szállni egy vonatra fíuszkra 
kahnó 65 éves magánzónő. A lépcső 
ros volt, elcsúszott és koponyatörést szen
vedőit.

— Msdách-oentennárium a Szent Ist
ván Akadémián. A Szent István Aka- 
'lémia ma délelőtt nagyr.zúniu közönség

1 tartotta meg rendkívüli 
Ismét , ülését Madách Imro születésének rzáza- 

" ‘i alkalmából a Szent 
tstván-férsulat dísztermében. Székely 

___ __  MLI„o„XMWll .vő..-. ............. István dr. egyetemi tanár, az Akadémia 
a kevés~zámu ltözünséínck, amely másodelnöke nyitotta meg nz iih-st. Be- 

____—i xi   ——i................................„.'fi? e nber traoédlájd'-nak 
foglalkozott 's 

különböző szempontokból blrál’.n
Ot i dáeh rendkívüli kölíői tehetségét. Vár- 
A * dal Bója előadása után Pintér .lenő fnn- 

keriilcli főigazgató Madáchiink több 
költeményét olvasta fel.

válható 
Amikor

1U 1ÍUL1.V- . 
incidens l’j, 
u gr mis

Ble.ub- 
ló í ’

s elszakítva hámját az egyik .... 
lisszába rohant, melyet földöntőlV 
A inás'k ló erre megijedt s már- 
már fel .fordította a kocsit, mikor nr’ 
utolsó pilla náthán Tlcrterrich igez- 
jra'tó, ritka lélek jel nnJctével meg
fékezte a máskor báránvszelid pe
gazust. A színésznőnek igy az ije
delmen kivül más baja nem történt, 
az előadást pedig k’s szünet után 
zavarta tanul folytathatták.

— A Magyar l'rlnők Egyesülőié a fél
meztelen divatról. A Vármegyeház disz- , 
termében vasárnap délelőtt 11 órakori 
felolvasó ülést tartott a 
Egyesülete. A felolvasást me 
élénk eszme,esero fejlődött ki a (
mai divatjáról, amelyet a jelen vo’tnk ; 
elítélte k. Az eszroeesero után dr. Ln.'.-s , 
Samu tartó*la meg előadását 
maun Henrik ásatásairól

— FJdöntetlenül végződött
Amatőrök és a Szarta bocsi 
közése. Körülbelül 20.000 néző jelen
létében folyt le a bécsi Amatőrök 
és a prágai Spárta futballmérkő
zése. mely 1:1 arányban eldöntötte-, 
nűl fejeződött be. A félidő ered-1 
inén”" 1 *ft a S^' ■ínvá*"’.

— K^z^l van Makó — Budapest
hez. Makóról jelentik: A választó
jog! rendelet értelmében revjzió alá 
vett választók névjegyzékéből Mokó 
város központi válasz+múnva egy 
hónap előtt a több mint tizenegy
ezer választóból kétezerkétszáz 
egyént Jiagyoff ki. A j’liagyn^t vá
lasztók me«'fö1lebbezték a dönté't 
és ezek közül most ezemégvszózrmk 
helyt adtok, míg a többi nyolcszá
zat elutasították.

j — A fölemelt Pletó’cek. Pr. Pongrrlcz 
| Jenő népszerű füzetének uj klndósn 
1 megjelent. A füzet betű soros összeáll 1- 
| tóéban közli a december 1-én életbe- 
, b'pö okirati, közigazgatási és törvény- 
i kezéfii Hlkeket.

— Botrányos boy mérkőzés a fő- .
I városi cirkuszban. A közönség ióhi- .^teutetében
* szem őségével vissz; él ve iu ■ Ismét . ülését Madách Ii 
boxüzlet színhelye volt a fővárosi i dik évfordulója 

(cirkusz. Nivót’an, komolytalan ás tstvón-fá.rsulat 
silánv műsorban volt része annok 
h kovésszűmii közönségnek, unn-i.v »
még nem sz'ii-HMt teljesen ezzel az »öréd''ben

i üztettolz Máté Károlv n riimből két- 1 t'irfcnelrinbölcscletévrt

az 
mér-

I
A 

fel 
Jn- 
sd-

I

iizteVol? Máté Károly n ringből két
szer megszökő Czrffa QwAhv fö
lött — kétezer győzött. ffnrváthbt 
dlfzkvftHflWták Hőzsa elten., ,A 
(l ut f rév vd—Póz^a Jonő-mórk őzé s l 
utóbbi nyerte kiütéssel.

I

l
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Uj hossz előtt a tőzsdén 
ssmsk 

m*S nem adta tál pozícióját
Az elmúlt hét tőzsdei cHcinénycit 

wriazlráiva, n Jejrkülönöaebb jelen
ségekről számolhatunk be. .leien 
Hegekről, melyek azt igazolják, 
hogv uz prazág gnzdnNÚgi éleiében 
pjyaa rendetlen ínségek rnutatkoz- 
nak, amelyek Magyarország gaz
dasági fejlődésére. veszedelmesek ** 
kihatAxukban a hazai vállalkozá
sok teépíténérc íh vezothetnek.

A lcgellentéfcwhh érdekek fog
tuk ÖMza az elinni! tőzsdeperióduK- 
han. hogy mcgnknilályozzák a ma
gyar értékek valódi árfolyamának 
kíalaknl/mál r a szervezetI kon! re
min külföldi Kcgítaéggcl olyan ár
folyamokat produkált, különösen 
egyen értékeknél, molyok még a 
0.06 oh koronánál nem indokoltak.

Egyelőre még nincsen tisztázva 
nz a kérdés, hogy leinek érdekében 
történik. az a szörnyű árfolyam- 
rombolás, mely a magyar, piacon 
legjobb érdekeinken végez haraki
rit. annyi azonban Vértess y Káí 
mán pénzügyminiszteri állanitit 
kár beszédéből, melyet a bankár- 
Nzövetnég legutóbbi plenáris ülésén 
ü Iónén elmondott, már is kivilág
lik, hogy

a jelenlegi pénzügyi helyzetben 
sem a kormány, sem az ország 
érdekében nem áll, hogy a 
tőzsdén magas kar zúzok fej

lődjenek,
mert ez n magyar korona elleni bi
zalma Hanságnak is lehet dokumen
tációja.

rA zni nz ügyi kormányzat tehát 
•.inyillmi kimondotta, hogy a 

kid földi kölesönnek londoni 
tárgyalásai alatt, a tőzsdei 

. huttsse! nem látják előnyösnek
* igy a pénzügyi kormányzat 
szervei ennek kialakulását nem

* támogatják.
Nagy szak képzettségű s hozzá

értő aktív pénzügyi politikusok 
sfgynn más Rz<nnszögből Ítélik meg 
a magyar korona helyeidét « an

t| részvényei! a tőzsdén.
Az elmúlt hót folyamán a löudón írül az élet is. 

jcgyrx'tl rfamvónyek sora egéw. csomó i 
újabb értéke* papírral gyámkodott.

A hétfői tőzsdén Htdasx Lajoe bank
háza a Móricz evet vezette lm. Ez a rósz- 1 
▼ény Mánk kenwlrt mellett hetvennégy- « 
aaer koros iával zárult. A (h'ossmansi , 
Adolf cég a Sajókondói srénMnya nSaz- 
▼énycit moncaztatto, amelyek vrőa fölfelé ' 
törő hullámzáa után 33 ezer koronával 
.árultok

A strrdoi tfaadán Schwnrt Jnkob töza- 
(tatanárw* a Fővárosi Nnyomda rvezvó- 
nyváf veumtto be. A b<Mfői bovezotéanél 
• rmrvóny árfolyama nagy kereslet ' 
mellett 30.000 rői 118.000 koronára emu*- 1 
kednU, majd a lanyha irányzat ellenőre 
W. 000-írni Allnudátui tar tóttá magát

Ugyantwik Fartőin vezették bo a Me- 
'ey óa Schrciber-vég a Corvin fUmol, 
amelynek Árfolyama Mánk kereslet nml- 1 
lett 30.000 ről 35.000 koronára emelkedett 
A Műnk <•» Davidsohn-cég a Hitvitát 1 
jegyeztette hoAnubb latinét után újrai 
•AánkiUó forgalmú mellett a részvény 
árfolyama 10.000 koronáról 45.000-re 
•molkcxtoU. Ugyancaak szerdán vezn-ttr 
bo a Ikturr ér Hrck-cég a Hangynipar ' 
rtezvóoycit, amelynek árfolyama 40.0001 
koronáról 4K.OOO koronára osuelkiKlctt áe 
rágtil 40.000 koronán zárult.

Végül a magtuiforgalomba bevezettek 
MMwdán a Mobilbank régzványolt, ame
lyeket nagy órdoklődto kózeiwUe 10- 
13.000 koronáz árfolyamon krrentek. A 
Mobilbank, amely Fónagy Alatlár ala
pítana, tulajdonkén folyta tanai JMenli a* 
1130 buu megszánt Fabanknak. Ernái az 
totJoetnál ugyanazok a írod tatok árvé- 
oyeoOUmk. mint a rógt Fa banknál A 
Mobilbank aránylag rövid fennáHáat 
bdaje alatt nagy «M*dmónyeket árt el to ------------------
így toljeacn indokolt a tórádé nagv ár *rlr Rt. .Bőripari R' Csrncli Ténbi 

r“rW rípó- Mnrx '^kiyár "n 
uUuíywtt rt»Ttor.k inu.t matíWtu retjei érdckeltrég vállalati.) ”

nak belső értékéi inkább az első 
rendű szükségleti cikkek Ariiból ál
lapítják meg, mégis a pénzügyi 
kormány aggályait jogosnak ta
lálnék akkor, ha a pesti tőzsdén ki
fejezésre kerülő árfolyamok nc/n 
állanának olyan távol a valóságos 
belső értéktől, mint ahogyan azt 
a jelenlegi helyzet éppen mutatja.

l'Jzx’k a jelenségek azok tehát, 
melyek a közgazdasági tényezők 
aggályait méltán kiváltják s ezek 
a (Instruáló momentumok azok, me
lyek a magyar közgazdasági hely
zetet alapjaiban támadják meg.

Az árfolyamok mesterséges 
visszafejlesztése non csak, az 
ország vagyoni átlagát támad
jak meg, de könnyű lehetősé
get nyújtanak a külföldi tőke 
előnytelen terjeszkedésének s 
nagyban elősegíti az „Übcr- 
fremdungsgefahr'* veszedelmét.

A külföldi tőke egészséges bcáram 
lasal mindenki szívesen látja, mert 
a külföldi tőke beállítása hazai vál
lalataink egészséges fejlesztésére, 
elsőrendű gazdasági érdek. Arra 
í'zonbau semmi szükségünk nin 
esen, hogy nem kivonatos elemek
nek hazai közgazdasági relációkban 
könnyű utat nyissunk.

Beavatottak a jövő hétre, mégis 
barátságosabb irányzatot várnak. 
A pénzügyi kormányzat londoni 
tárgyalásai addigra befejezést is 
nyernek s így azok a jogos agá- 
l.vok, melyek fölmerülhettél-', egy 
esetleges hnnsse kialakulásától, ad
digra már eloszolhatnak. Az olcsó 
kniruHIábti hetipénz is a felfelé 
tendáló spekulációt segíti, pénzin
tézeteinknek s patronizált vnlhila- 
biinak pedig szilárd tőzsdére van 
szükségé. A valóságban ez mikép
pen fog kialakulni, az minden
esetre erősen függ a iól beszerve
zett kontremtn további működésé 
lol. melynek pozícióin egyelőre igen 
szilárd s sz'nte megdönthetetlen 
nek látszik.

A vámok felemelése. A korona le
romlásával természetesen megdrá- 

A pénzügyminiszté
rium. elterjedt hírek szerint, most 
most a vámfelpénz felemelésével 
foglalkozik. A jrlrnle-B vámfelnénz 
3800, ezt fölemelik MOO-ra vagy 
5600-ra. Az uj vámfelnénz már de
cember elsején lén életbe.

A Magyar Hitelintézetről az utóbbi 
napokban különböző hírek voltok elter
jedve. Tény nz, hogy n vállalat nőm 
tudott. fizetési kötelezettaégónek eleget 
ionnf, «1o fűidkor a bankhoz közel üllő 
(•nl.Acltek ranUdjni közbovolotUk ma- 
kukat, sikerült a bank azanáláaát blzto. 
tiltani. l'KX órtcaiiltlnk. hogy a Hitel- 
intézőt mólói — h.ltötól — betelve ki- 
/Ireli a int-K függő követeléseket.

Svájci töke a M.oar-Némel lünk
nél. Az n német érdokcltaég, amelynek 
kÖzremüködÓKÓvol annakidején nz In- 
dustria Bank átalakult Magyar-Nőmet 
Bankká, nemrégiben kivonult a bank 
bál, amelynek vezetősége emiatt más 
tőkeforrás után nézett. Hír Bzr~l.nt si
került a banknak egy svájci 
söggel megegyezni, amelynek segitaé- 

l gévol yalÓB&inüleg na uj esztendő elő- 
tervezett 
alkalom- 

miUiárdm

Jón végrehajtják a régóta 
tranzakciót. A» alaptőkét ez 
inni 500 millió koronáról 1 
emelik föl.

Hél új papír a tőzsdén.
tanácsa legközelebb a tőzsdére be- 
veBctendő papírok harmadik soro
zatával fog foglalkozni. A kottiroió 
bizottság ugyanis a következő ér
tékpapírok jegyzésére tesz javasla
tot: Asphnlt ét Kátrány, Újság, 
üzem. Mechanikai Srdllitóbercndczé-

A tőzsde

Trnniakeló a Mérleff. és Génevár- 
nál. A múlt heti, inkább lanyha 
tőzsdén feltűnt a .Merieu-ieszvenyek [ 
szilárdulása, melyek 31.000-ről eges/.; 
45.000 koronáig emelkedtek. Egész. 
gyűrű képződött a vaspiacon azon 
a helyet;, ahol a részvényeket az; 
Aczél l*ál és társa cég manazaálja, | 
hogy a részvényeket előnyös áron , 
megvehesse. Mint beavatott hely- , 
röl most értesülünk, a Mérleg- es i 
Gépgyár igazgatósága a részvé- , 
nyesekre igen előnyös tranzakciót J 
készít elő. melv már a legközelebbi | 
időben tető alá kerül. Az uj tőke- ; 
emelés alkalmából egy régire eai/ 
uj részvényt bocsátanak igen elő- j 
nyös feltételek mellett a részvénye- 
ek rendelkezésére.
\ ('orvin-fllnig.'ár n múlt heten 

emelte föl alaptőkéjét 5Ö0 koro
nára. de a tranzakció keresztülvitelét 
a közgyűlés az igazgatóságra bízta, 
amely ■ !!(dh>an időben fog^a az aj 
részvénel kibocsátani.

x A luili'hMolintézet új érdekeltsége. 
Értcsült'siiuk szerint a i'öldhitolintézet 
újabban érdekkörébe vonta a Magyar- ■ 
Német Mezőgazdasági fíészvénytérsasá- . 
<jot. Ez az intézet aránylag rövid fenn
állási ideje alatt máris nagyarányú fej-' 
lödéinek indult. Az új patrouizáló intő-. 
rét mellett a jövőben is kétségtelenül! 
újabb széleskörű üzleti perspektíva előtt I 
áll. Mint halljuk, a Magyar-Német Me- ! 
zőgazdasági Részvénytársaság részvé- ; 
nycit Halász Lnjos bankháza két héten | 
belül bevezeti a tőzsdére. A bevezetési 
árfolyam 1U0 ezor korona körül fog 
mozogni.

x A Kereskedelmi Bank részvényei.! 
A Pesti Magyar Kereskedelmi Bank' 
igazgatósága értesíti a részvényeseket, 
hogy miután nz ideiglenes részvényeüs- 
mervények tőz-silei szálliüiat-úsága 1923 
december végevei mégszúnik, az összes 
k innlevő ideiglenes rész.vény el ismérvé- 
nyékét 1923 dex ember 1-től december 
30 ig a bank pénztáránál bo kell cse
rélni végleges részvényekre.

x A Magyar Általános Hitelbank 
közli, hogy az alaptőkeemelési művele
tet teljes sikerrel lebonyolította. A ki
bocsátásra került 153.334 új részvényből 
a szabadkézből külföldön elhelyezett 
28.334 részvény epyenkint 645.880 K-val 
számítva 18.3 milliárd koronát, a rész
vényeseknek átvételre felajánlott 125.000 
részvény egy önkin t 200.000 .K-val szá
mítva 25 milliárd koronát, az egész alap- 
tőkecmalés’ művplet tehat összegen 43,3 
milliárd koronát eredményezett.

x Az Angol-Magyar Bank tőkeemelése. 
Az Angol-Magyar Bank november 
24-én tartott rendkívüli közgyűlése el
határozta, hogy az intézői, 1300 millió 
koronnnyi alaptőkéjét 2100 millió koro-1 
nárn emeli föl. Az nj kibocsátású rész- , 
vényekből 650.000 darabra nézve a jc- I 
lonlogi részvényülrtokosok javára elő-: 
vételi jog biztosíttatok olymódon, hogy 
minden 2 darab régi részvény alapján 
egy uj részvény vehető át 25.COO koro
nás áron november 26-útól december
4-ig  délután 4 és 6 óra között (szombat 
kivételével), a bank értékpapirpónztárá- 
nál. A közgyűlés Deutech Sándort, a 
Spódhim-koncern vezérigazgatóját és 
Fuchs Arthurl, az intézet ügyvivő
igazgatóját az igazgatóság tagjaivá vá
lasztotta.

x A Cukoripar Rt. közgyűlése elfo
gadta az igazgatóság azon indítványát, 
mely szerint az 1923 március 81-én lezárt 
üzlotév után Adromexer korona osztat#, 
kot fizet ki. Egyúttal a közgyűlést kö
vető igazgatósági ülésen báró Harkányi 
Jánost az intézet elnökévé és gróf Máj. 
láth Józsefet az intézőt a lel nőkévé vá
lasztották meg. Az osztalékot november 
24-étől kezdve a Magyar Általános Hi
telbank fizeti kl.

x A Borsodi Szénbánya tőkeemelése. 
A Borsodi Szénbánya Rt. igazgat ósága 
f. évi december 3.-ára rendkívüli köz
gyűlést hívott ősze, mely elé javaslatot 
terjeszt a jelenlegi 82 millió K alaptő
kének 64 millióra való emelése iránt 
Az új részvényeket 1:1 arányban a fégi 
réíizvényoseknok ajánlják fel.

x A Gazdabank részvénytársaság 
foly hó 20-án gré»f Almáwy Imre dr. el
nöklete alntt tartott közgyűlésén nJ! alap
tőkének egymilHárdró! ké. es félmii 
Mártira való felemelését határozta el. Az 
új részvények 2:3 arányban 2000 koro- 
náért bocsáttatnak a régi részvényesek 
rendelkezésére. A* elővételi jog f érj 
december hó 10-ig gyakorolható az inté
zet ideiglenes Pénztárhelyiségében, Sem- 
molweiaa ucca 2. alatt.

x Gép. és vaautföUaereléal r>ár Rt

J wlkivült kSicyflUHin Jav,- 
•ölni fogja a> at.ptóUnoi olyanról wó, 
mllliör. v.ló A,
.♦nyak 1:1 arányban K.M0 koroná*-. . 
NaavéoyveekDck ajtaltatoak fel. ‘

yar Amerika! ptt|par Rt 
elhatározta alaptőkéjén^ í- 
•™ni- K‘rf ™6
« K a. <■ uj rt.svt.ny 
^an. Minden régi rt-szv.-.., 

3000 K lelizotése elÍPnébíi 
vóny átvótolóre jogMit^’ 
g a Herma, Magyar Altiul 
ilet lít.-nál november 27 i9 
<>. '8

Budapest, 1923 november X

x A Mag 
közgyűlése 
millióról 43 
150,009 <lrb. 
bocsátása ú 
<lni ■)bonként 
két új rész 
elővételi jo; 
nos Váltóü: 
gyakorolhat

x A Merkúr érdekeltsége. A Sicrd 
i’arufuúruauur Rl. legutóbb mJ.' 

tartott rendkívüli közgyűlésén a tára' 
ság igazgatóságának új tagjaivá m ' 
választotta: Papp-Ronri,^ István blrU 
kost, Bcrger Mór vezérigazgatót « 
Gru&smann Sándor Igazgatót. Ez alka 
lommal a Mercur Váltóüzlet Kt. a tár. 
sasúscot érdekkörébe vonta és abban ns. 
gyobb rész ’8ed< st vállalt.

x Az Országos Központi Köm^( 
Nyomda Rt. közli, hogy a Slandard 
Bank és Takarékpénztár Rf.-ga! kap. 
esolatot létesített. A vállalat 1895 éta áll 
fenn. A nyomda vezetése továbbra ia 
Hegedűs Mihály vezérigazgató kezóbea 
marad, míg az igazgatóság ;. Slandard 
Bank és Takarékpénztár Rt. részéró 
delegált tagokkal kibővül. A vállalat 
elnökségét dr. Gratz Gusztáv volt kül- 
ügy miniszter vállalta. A 25ÍJ.OOO darun 
200 K n. é. részvénynek egy részét Jég. 
közelebb bovezetik a tőzsdei magánfor
galomba.

bank- és tőzsdebizományosok 
Hunyadi-tér 1. sz. Telefon: 81-40

Értékpapírok vétele és eladásit 

KosztpénxUzletek 
előnyös lebonyolítása

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

sósüorszesz
mely bedörzsölésre, kenegetésre, boro
gatásra és toroköblitésre egyaránt 

nélkülözhetetlen!

1 kis üveg ára......................O l< 1.15

1 közép üveg ára ... ... OK 3.10
(megfelel kb. 4 kit flveg (ártalmának)

1 nagy üveg ára ... ... O K 6.20
(megfelel kb. 8 kis Oveg (ártalmának)

Jelenlegi szorzószám: 3700

Mindenütt Kapható

Uyapjufonál

Teleién; Jóxaef bl

kereskedőknek, kötódéknek en gres ár*k 

irma, Józsof körűi 17.
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SZMWai HÉT

Xtövet ^er,
F't igazán nem kellene kér- 

Árm inért tudhatná, hogy ennyi 
Sóul csak a Helikonból .jöhetek. 
'Sssy Borsi annyi virágot kap 
^“W>tt ette, hogy vem 9,W.n 

Sf József, a színház titkára pél- 
mi már egész télikertet rendezett 
t. lakásán azokból a virágokból, 
ÜgeM Seabolcsnétól kapott.

_ Jprwos Szabolcs! Mi van a lógva- 
pijjbb, de egyszersmind legkisebb nia- 
ffysr remledli’ell
_ Ife is kérdezze. A hétfő , esti 

löpróba előzetes izgalmai valóság
ul meg viselték ot, de a kis ember 
tőgy munkája meg is latszik majd 
a Fompadouron, amelyet raoijo- 
sóén pompát kiállításban hoz ki a 
Fővárosi Színház. Berkovits nyolc
van gyönyörű ruhát varrt Faragó 
Gíu tervei szerint, amely b ól 
rMc toalett a Biller Iréné, hetven- 
Mlő pedig a többieké. Fedak Bari 
Párizsból hozta ruháit, még nem is 
látta, senki, mert Zsazsa elrejtve 
tartja a szekrényben, hét lakat 
Ml, nehogy valaki gusztust kap
jon arra és lemásoltassa a pont- 
pöduri gyönyörű ruhákat. A máso
dik felvonásban egyébként, amely 
Pcmpadur marquise fogadótermé- 
len játszódik le, van egy színes 
nökokút, amely huszonhat millió 
loronájdba került a színháznak és 
értőnként kétszázezer korona értékű 
iitkesfövárosi villanyáramot fa-
gpatzt majd «2. Szabóiig, niagyszerű 
dtiondölásának remek példája az a 
trónuék is, amely a harmadik fel- 
totSMt Bz a felvonás tizen- 

■ mgyedik Lajos király fróntermében 
iítszódik le és a tránsielten kívül, 
ha szabad igy kifejeznem maga
mat, egyetlen más bútordarab sincs 
n lantiadon. Ezt a trónszéket azon
ban tizenhat müasztalos, nyolc kár
pitos, két börfényező és két szob
rász készítette el. Olyan gyönyörű 
« trónus, hogy bizony mindenki 
mcjnriqyélhetné azt Lajos ki- 
rílutói.
~ Mondja Mister, kinek a nyakát fog- 

jik diszüeni a Cleopatra gyöngyeit
— Ennek hosszú története van, 

ij a"rt elmondom. Hát hallgasson 
'áC;.A Fészekben a minap két igaz
olta jelentette ki:
~ Enyém lesz a Cleopatra 

Sgongyei. A Cleopatra gyöngyei 
ÍW'.’1’ .?cm más, mint Strausz 
yffur operettje, amelynek most 
ni >? Bécsben, a két

akik a fe>iti kijelem

imre. 4 ’'<!f direktor természete- 
Ól'Smlnte'kevetett' bonV Strausz 

megszerezze a darab elő- 
r.iműdOffatrés Pl*0’™ nap-nap után 
benhri0, J.€V^ek Bécsbe, amelyek- 
o iá ate!íria'íitof ntal káprázatosabb doniatokkal halmozták el a sze

rencsés Strausz Oszkárt. Mindkét 
igazgató. Beöthy is, Roboz is fel
utazott Bécsbe, ámde az indulásnál 
egy kis baj törtónt, Robot lemarad l 
a. vonatról. Beöthy a. Pulin ann- 
kocsl bársonyos ülésén kényelmesen 
megpihent és boldog volt, hogy a 
konkurrens direktor elkéste a vo
natot. Annál nagyobb volt a cso
dálkozása, amikor Bécsbe érkezett 
és a vasúti állomásnál már Robot,' 
Strausz Oszkár és Kálmán. Imre 
várta. Roboz ugyanis Budapesten 
autóra ült és autón előbb érkezett 
Bécsbe, mint Beöthy vonaton. 
Biz igaz az, a vezér az első pilla
natban szörnyen megijedt, hogy 
fucs az operettnek, de hamarosan 
kiderült az arca, amikor tudomá
sára adták, hogy Roboz lemondott 
máris Beöthy kedvéért a Cleopatra 
gyöngy ei-ről, ellenben. Kálmán 
Imre új operettjét kötötte cserébe 
le, amelyet a szerző Beöthynek 
ígért. A jól sikerült és mindkét har
cos részéről megelégedetten foga
dott vásár után megnézték a Cleo
patra gyöngyei premierjét és a leg
nagyobb egyetértésben hazajöttek 
Budapestre.

— Nem hallott az elmúlt napokban va
lami vcszekedésfélét*

— Dehogy nem. A dizöz, akiről 
valami huncutságot írtak a képes 
színházi hetiujság egyik utóbbi 
számában, felkereste az illető újság 
szerkesztőjét és olyan veszekedést 
csapott, hogy a szerkesztőséqtugjai 
ijedten menekültek a belső, úgy
nevezett páncél szobák felé. De 
aztán nagy nehezen kibékült a dizöz. 
meg kellett azonban ígérni, hogy 
többet nem írnak róla rosszat.

— Góth Sándorról is hallottam 
valami vidám történetet*

— Bn is. Az úgy volt, hogy Góth 
Sándor szigorúan elhatározta, hogy 
nem dohányzik többé. Amikor 
Hubay Jenő ezt meghallotta, két 
fiát kézenfogta és odavitte őket 
Gáthoz:

■— Nézzétek ezt a- nagy embert, — 
mondta, — ilyen legyen a ti karak
teretek is. Ha valamit elhatároz, 
azt meg is tartja. A két Hubay - 
gyerek nagy csodálattal nézett 
Góthra, akit .édesapjuk sziklaként 
tálalt elébük. Teltek, múltak a na
pok ,G6th már rég elfeledte, hogy 
örök dohányzási tilalmat fogadott. 
Hatalmas britanika szivarral sétált 
az uccán, amikor egyszerre azt 
látta, hogy Hubay. aki vele szem
ben jött, kikerüli áljából. Néhány 
nap múlva kopognak Góthék ajta
ján. Hubay Jenő jött két fiával.

~ Csak azért jöttem el hozzád, 
hogy fiaimnak megmutassam, 
milyennek nem szabad az ember
nek lenni, — szólt és kiment az 
ajtón fiaival együtt. Most hát ezen 
nevetnek a Vígszínház berkeiben, 
mert Góth nagyon restelkedik az 
eset miatt.

•— Hát még mi van mosolyognivalóí
— Az, hogy Papp Jancsi, Royal- 

Orfeum viccrontó művésze ének
estélyt ad a Vigadóban. Erre 
mondta tíarmath Imre Radónak:

— Látod-e, mennyire okosabb 
volna, ha Jancsi vicceket adna elő. 
A poéneket megölné, nagy volna a 
nevetés, meg a siker.

— Nem hiszem, — tamáskodott 
Radó Sándor, — mert amilyen vicc
gyilkos, egészen bizonyos, ’ 
minden viccet jól mondana el.

hogy

RÖVID HÍREK
DALNOKY VIKTOR DR.

négy heti vendégszereplésre 
meghívót kapott Amerikából. 
A művész még nem döntött, 
hogy elutazik-e.

EVESI SÁNDOR uj háromfelvonásos 
társadalmi drámán dolgozik, amely 
valamelyik magánszínházunkban 
kerül majd színre.

PETHES SÁNDOR ÉS DÉNES GV^ROY 
a Kox és Box ismert duettje fil
men fog vendégszerepelni.

JÁGER 8MIEDT
háromfelvonásos vígjátékét 
a „Charly"-t a Belvárosi 
Színház fogadta el előadásra. 

S^ÉCSI BÖZSI
a Csodaszarvas miskolci előadá
sán óriási cíkert aratott A városi 
tanács ellenzése dacára a szombat, a „uauus -*• j<
esti premiert megtartotta a színház. | sékelt hely árakkal

• A Vig&ziuház e heti műsorában a 
Király, a legmulatsúgosabb. vígjáték, 
négyszer szerepel. Két este, kedden és 
szombaton, az Orvos dilemmá-ját jutsz- 
szák, csütörtökön pedig az Ivanov ke
rül szinro. Vasárnap pedig a John Gáb
riel Borkmannak lesz első délutáni elő- 
adása.

• A szenzációs sikerű cári balett ven
dégjátéka a Király.színházban. A Ki
rály-színházban voudégszereplő orosz 
balett, mely pénteki és szombati fellé
pésével úgy a színházat zsúfolásig meg
töltő közönség, valamint a sej ló előtt 
oly rendkívüli sikert aratott, hétfőtől 
kezdve klasszikus műsorát ui. szenzá
ciósnak Ígérkező számokkal gazdagítja, 
így mindjárt az első részben, a „Hattyú
idban" Margaretho I’roman. a moszkvai 
császári balett volt híres prímaballeri
nája a „Variációdban lép fel. A műsor 
második részében uj szám a Budapesten 
már híres „A rózsa lelke" cimü balett 
lesz, zenéjét szorzotté Weber, feszorepeit 
M. Froraán és Wladimtroff adják. A 
harmadik rész az eddigi gazdag műsor
számok mellett, e „Spanyol táncot" 
hozza M. Fromannal.

• A „Vörös malom" sorozatos elő-
adásai. Molnár Ferenc 8zínjá<éka „A 
vörös malom", mely most is állandóan 
táblás házak előtt, kerül színre, a jövő 
héten minden este, valamint vasárnap ■ 
délután is műsoron van. Az esti előadd- , hangját dicsérem, mert ez feleslege*, 
sokon állandóan Darvas Fili, i hanem színészi kvalitását, amely külő-
Blanka, Horvathy Elvira, Somlay, Gél- ,lért. Tarnay és Bárói, a vezeti ' noso“ «bb“ 3 “^epben íog érvényre
szerepeket. A délutáni előadáson Mimát jutni.
— Kaszab Anna. Jánost — Dávid adja, j Hctlmay és Ujváry régi pajtásaim, 
Az előadás 3 órakor kezdődik és mérsé- atiief már nem ken vezetni, ök egy-egy 
^•'opíák^opcretttó és „ nj wime i 6Z3v3“bó1 »esérte«k. d. m4g

dráma: a nagysikerű Hasis előadásai a sző sem szükséges ahoz, hogy mstrux- 
váltakoznak a Városi Színház gazdag dómnak alávessék magukat, annyira 
műsorán. Hétfőn Sándor Erzsi kamara- 1 összenőttünk az egy esztendős együttiét 
énekesnővel a „Bohémélet", csütörtökön 1 - 
„Carmen", szombaton a „Szevillai bor- . 
bély" kerül színre, mindkét előadásban 
Aquila Adler Adelinával. Vasárnap este 
a „Z8idónő"-t ismétlik, szerdán este és [ 
vasárnap d. u. Offenbach remekműve, • 
„Orph^us a pokolban" folytatja dia- ! 
dalmas pályáját Lábasa Jucival és Ró
zsahegyi Kálmánnal, a színház két ki- ; 
váló vendégével. Következő hétfőn a ! 
„Denevér" korül újra sorra. Kcddet és 
pénteket a színház nagyszabású mutat
ványa, a „Hasis" foglalja lo Ptasinszky 
Pepi és Dalnolry Viktor jeles alakításá
val, az előadás színészi, zenei és festői 
kiválóságával, elragadó táncaival min
den részletben lebilincselő művészi szó
rakozás. A „Hasis"-sál egV estén, ked
den a „Parasztbecsület", pénteken Nasta 
Mihály dr. vendégfelléptóvel a „Ba- 
jazzók" kerül színre.

• Menyasszon.yhnborn. A Városi Szín
házban javában folynak a legközelebbi 
újdonság: Sas Edo és Sazabados Béla 1 
uj daljátékának, a Menyasszonyháboru- j 
nak előkészületei. A pompás újdonságot 
a színház parádés szereposztásban mu
tatja bo. Külön érdekessége lesz az elő
adásnak Kolbay Ildikó, a kolozsvári 
Nemzeti Színház ünnepelt kedvencének 
vendégszereplése, akit a színház a 
Menyasszonyhóboru-rt* szerződtetett.

Partnere Palló Imre, az Operaház mű
vésze lesz, kívülük a főbb szerepek Nagy 
Izabella, a népszerű primadonna, Somló 
Emma, örley Flóra. Sziklai Józeaf, 
Hortl, Gábor, Cselényi, Pázmdn és Sifc 
Rezső kezében vannak- Szabados Béla 
gyönyörű, izig-vérig magyar muzsiká
ját, melyet Sas Ede fordulatos, ötletes 
szövegére irt, Márkus Dezső tanítja be 1 
nagy művészi gonddal, a rendezés 
munkáját Sziklay József végzi a tőle 
megszokott ambícióval.

•A Belvárosi Színház jövő heti mű
során a színház legújabb nagysikerű 
darabja, „A nagy bariton", négyszer | 
szerepel: kedden, csütörtökön, szombaton | 
és vasárnap este, mindannyiszor Csór- 
tossal, Bóth Klárival, Báthory Gizával 
és Berky Lilivel a főszerepekben. Hét* 
főn a nagyhatású Wedekind-tragédiát, a 
„Tavasz ébredésé"-1 adják, szerdán és 
pénteken Zilahy Lajos mulatságos víg
játéka, „A jógesap" kerül színre Z. Mol
nárral, Habossal, Bársonynyal éa Bóth 
Klárival a főszerepekben. — Vasárnap 

i délután özön és Béla kitűnő vígjátéka, 
' ,Á buta ember" kerül színre 3 órakor, 
i mérsékelt helyárakkal.

• Az orosz balett vendégjátéka a Ki* 
’ rály-Szíuházban. Péntek este léptek fel 
. első ízben Fr. Froman, V. Blinova és P.

Vladlmlrov, valamint a kiváló orosz 
együttes többi -tagja a Király-színház
ban. Az orosz művészek vendégjátéka 
iránt oly rendkívül! a közönség érdek
lődése, hogy a vendégjátékot máris 

. meghosszabbították. A művészek ennél* < 
l fogva a jövő héten szerdán, továbbá csü-' 

■ törtökön, 28- év 29-én is megismétlik [ 
' szenzációi műsorukat. Vasárnap délután 

í í a „János vltéz**-t játsszák 8 órakor mér*

‘Rz én színészeim
□rta: Szabolcs Srnő

Most, hogy „Pompadour" kapujának 
küszöbén állunk, kőzet kell fognom 

I azokkal a színészekkel, akikkel együtt 
küzdöttem a Pompadour el’” "'ndő sike
reiért. Fel is sorolom ökot e^ymúíutátu 

fíódolatteljos köszönettől tartozom elő
ször is Fedők Sárinak, aki kezdő szí
nésznőket megszégyenítő szerénységgel 
fogadta minden instrukciómat, aki min* 
dönt elkövetett, hogy a legszebbet, a leg
jobbat. a legragyogóbbat nyújtsa. Be
csületes, nehéz színészi munkát végzett, 
olyan lelkiismeretességgel, hogy szí- 
nésziskolúkban Öt kellene emlegetni a 
komoly színész mintaképéül.

Bill&r Irén a színház kedvéért állott 
az ügy szolgálatába és lemondott arról, 
hogy vezetőszarepet játszón, de beiga
zolta egyszersmind azt, hogy a közönség 
előtt minden szerep, amelyet ő játszik, 
vezefőszereppé válik.

Nádor Jnővel most dolgoztam először, 
de ha tőlem függ, nem utoljára. Nem a

alatt.
E porcben a bemutatót, várjuk, amely 

meghozza a sikert nekünk mindnyá
junknak, Falinak, a muzsikusnak. Wel- 
lisnek, a librettÍ6táuak, Harsányinak, & 
fordítónak és főleg a színháznak, ame
lyet valamennyien rajongással szere* 
tünk.

* Szép Ernő Lila akáca hatszor szere, 
pel a Renaissance-Szinház e h^i mű
során. Szép Ernő bájos darabjának, -me
lyet llovszky Rózeival és Törzs Jenővel 
a főszerepben, állandóan tok házak tap
solnak, pénteken lesz a 25-ik előaAtsa. 
Szerdán C romon elynek remekitlfive, a 
Csodaszarvas korül ezinre. Most óe jövő 
vasárnap délután A trónörökös kerül 
színre a főszerepekben: Sintonyl Máriá
val, Törzs Jenővel és Csortossal.

i • A „Rózsalány" ötvenedszer. Állan- 
! dóan táblás házak mellett, a közönség 
1 legnagyobb tetszésétől kísérve érkezik 

5O.-ik előadásához jövő szombaton a 
Blaha Lujza-Színház nagysikerű újdon
sága, „A rózsalány", mely teljesen be
tölti a...................................... ”
Vaály 
Ilona, 
Tamás, 
lépnek 
akik a 
sikert arattak, 
rendkívüli sikerű „Fi-Fi'
Aspázia szerepében Vaály Ilonával, dél
utáni előedások mérsékelt helyárúak.

• Az Andrássy-útl Színház új műsora, 
i melynek szerdai bemutatóját általános 
i nagy tetszés kísérte, a jövő hót minden 
I estéjén ismétlésre kerül. Molnár László,
Szép Ernő, Szenes Béla, Fazekas Imre, 
Bús Fekete László, Szökő Szakáll da
rabjai és tréfál, a „Francia Betlehem", 
a kitűnő új magánszámok nagy sikert 
szereztek a színháznak, valamint a ki*

1 tűnő művészek. Ugyanezt a műsort Is
métlik vasárnap délután 8‘/» órakor 
mérsékelt helyárakkal.

* A Fővárosi Operottszínház e heté
nek eseménye a Pompadour szerdal 
bemutatója lesz, amelyet lázas izgalom
mal várnak a közönség legszélesebb ré
tegeiben. A világhírű újdonságot a leg
nagyszerűbb szereposztásban és párat
lanul fényes kiállításban mutatják be, 
Fali Leónak, az illusztris szerzőnek je
lenlétében. A Pompadour előkészülete! 
miatt hétfőn és kedden nincs előadás.

• Az Apolló Színpad óriási sikere. Az 
eskütérí Helikonban megnyílt Apolló 
Színpadnak fennállása óta nem volt 
oly igaz!, nagy sikere, mint most, amit 
legjobban bizonyít az a körülmény le, 
hogy eddig minden előadására minden 
jegy elkelt. A műsor fénypontja Evsler 
bűbájos rokokó-operettje, amelynek tő-

I szerepeit Szöllősi Rózsi, fiarkedi Ala
dár, Gárdonyi Vilma és Járai Sándor 

[játsszák. Ilyen pompás zenéjü. ötletes 
szövegű-operettet ilyen pasar kiállításban 
még nem mutatott be pesti kabaré. Rar-

1 minő percig tartó azakadstlan kacagás

műsorát. Somogyi NnsI, 
Rozsnyal Ilona, Bíbor 
Ilona, Borosé, Abonyi, 
Tihanyi, Rótt, Verebes 

jubiláris előadáson is, 
' nagy 
délután a 

kerül színre.

színház 
Ilona, 
Raskó
Dénes,

fel a ________  _____ _
darab minden előadásán

Vasárnap
-------- 1U



HÉTFŐI WIPÉÓ Budapest. HM nmembe, m

kinArl SMkfl Hírt kall Kde mon Palika 
«Imii bohózatát, melyben n apókét 
Kzoko Szakáll. Hiirdor József <»s Szent- 
jvlnyi Káimán játazák. Siker n vetők c- 
lik a híre* Vonta négye* tükörével. Bó- 
keffl László saját tréfájában, mely <*gy 
i&M<lnbkzoiTrónyíM Irodájában játszódik 

A vöröa malomról szóló konfme.naza- 
han nrat tomboló álkor!. Percekig ün
nepük minden eafo 816)10*1 Rózsit 
Orphc’i* a \Örta malomban cimü ma- 
iránazárna után, mely jobb míndon ed
digi paródiAjónál ta nőm akaíjúk le 
engedni a wr.ini'ndról Radó Sándort aam. 
akinek kupiéiról, A tór.mlebozomáJivoa 
dala ta A banánról máris xáromorto 
boraélnck. Nlraohy Emília, a in. kir. 
Opera v. prímaballerinája. fczAdület«*» 
ténetorhoikájával valósággal lázba ejti 
a köaöneAgít. A vakok tánca c’unü ere- 
nlronoft dal. Crmöaav Anniké előadúaú- 
han ta A ehrriff Jubilál <4mü amerikai 
daljáték n modern kabaréiránytat egy- 
«y romoké. Gárdonyt Vilma Ady-ver- 
s*k szavalatával, Sándor Stefi bumoroK 
szólóival, Rienttványí Kálmán lillet#* 
konfcmnvzAvnl gazdagítják a miiaorl, 
melynek aíkoráhez magyban hoasájárul
nak még Ajtny Lili, Nagy Ilonka* Ba
logh Juci, PázinánnA, Fekete Pál. Bam
báé. Sáfrány ón Pakwi. Jegyek egy hétre 
nlóro válthatók a színháznál (Telefon 
M-A5.) ta nz öpwzw Jegyirodában.

rca^wwo«e£j®WKe« 
Eltűntek a boyok
A régi, n „világváros*’ Biulnprat bi 

uiklia-egynnruhán, a lord-aapkájú ifjon
cai eltűntek nz uccáról. Lőhet, hogy 
ogyonruhAjukat húzta le egy hatalmi 
téboly, lehet, hogy azerelinoa levclokre 
való tarsolyukból patron táskát csinál- 
tok. Nincs ta talán eltűnt azzal nz álom
mal, mely lJudaíMVítből világvárost 
akart csinálni.

Megkérdeztük egy még létező boy 
vállalat Igazgatóját Hirsch Zoltánt, ki 
így nyilatkozott.

A mi vállalatunk már tizennégy éve 
fönnáll ta műt c«nk azért tartjuk 
üzemben mórt — bízunk a jövőben. 
Oriáai ráfizctAauol dolgozunk. Hiszen 
nincs In publikumunk. Elsöpörte ökot n 
háború, a forradalmak. A régi köadp- 

. <*olf •• kötöttségünk, ki megyelte 
magn vinni a ruháját, vagy ékszerét a 
zálogházba. vagy nem akart saetnélye- 

váRára kamatot fizetni. Hol van
nak lua a zálogházak és a tíz forintos 
váltók! De nem csak m volt nz oka an
nak, hogy ez n világvárosi intézmény 
így leromlott. A tiszteségtelen verseny, 
mely ebből az üzletágból korrnpcióféaz- 
ket ewináJt, ia oka volt, nnnnk. hogy ma 
már alig van boy. Ezek az apró válla
latok, melyek háború előtt gombamódra 
terjedtek cd, úgy tudtak csak idcig- 
óráig ex tatáin I, hogy hotel-portástól 
kezdve pincérig mindenkit mcgveaxtc- 
nettek és ennek költségét a közönségen 
vasalták be. így elérték azt, hogy meg- 
low toltak a boy szolga latot éiotfcltóto- 
létól: n« olcsóságtól. Ha ogy ilyen vál
lalat kezébe került egy ..közönség*', nz 
uió,;c. ' i tor nőm fordult már semmi- 
télo boy-intézinényhez. Megnehezítette 
uw-g fölad ltokat nr. u körülmény 
is. hogy kcrékpdrjiakat sorra ellop- 
tok. Ha o boy, mondjuk, a ne
gyedik emeletre ment fel, a biciklijét 
Imit hegyta, legtöbb cselben — Iteiékpdr 
nélkül jött haza. Amelyiknek lucerna-. 
radt. a roavr utak miatt alig tudta hasz- ' 
ítélni. Így nu gfosstódott n másik fö 
életfeltételtől: a gyorsaságtól. Ma vedig 
ogy v’Ui. mns bérlet tttáiearakbo körül. 
Ki fizeti ezt meg!

Eddig n nyilatkozat. Kuriózum ked
véért wsokérdegtük a hordárt. A vörös 
Mipkás kózH/olgák ugyanis sehogyan se 
eUmpaurát'ak az ügyes és fürge boy-ok
kal. A ?17 <s így beérőit

— Banjn n eziwa. hogy ulig Iától őket 
Mindig módiam én. kérem. l»ogy c- 
nem foglalkozta fiataloknak. Menjenek 
•auxtvrnek, meg kmcNkodtacgédnrk. Ab- 
tal megélnék. M >tr az ll>en kényen mez- 
SerB*gh«‘z — tapasztalat kell. Ezt nam 
lehet, csak úgy hebr-hurgyán csi
nálni ...

Íme a modern nrt még ezen u
téren is ' -> n k«*n»orvatIvIrmus,

Fia! ■*!•«, üde arcbőrt sarAxael dr. 
Ka rcrllng ..H> v.irjon" asépltaanra éa 
szappan- boraktár: Thrftl-ciógi’.e.r- 
tár. Király-utca 12. Kart*cbuiaroff-dro> 
r, év la. Rákóczi-ut ki.

rakákiFajővak^
I r«M«. NShwiaiSf FrtsOwi.
|*m S».Un1*rtra 33 W. tg TaWm ).irwf M-4
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Elmaradtak a vasárnapi 
futballmérkőzések

Jl pályákat feláztatta a M
A rwunbaton megindult nagy hava

zás miir tegnap aejltetto, hogy a va«úr- 
uapí rnerkőzésokot nehezen fogjak meg- 
lartani. Sejtelmünk rna valóra vált, az 
ój^xes pályák viz alatt állanak s emiatt 
a tnvnszi forduló második találkoóusúra 
nem koiülhotett sor.

A MAC-pályán ugyan már a délolőtti 
órákban eltakarították a havat, a ta
laj azonban annyira fel van ázva, hogy 
moxgui nem lehet rajta.

A hungdria-uti pályán szombaton es
tig dolgoztak a munkások, de csak a 
pálya háromnegyed részével tudtak el
készülni. A főváros nem tudott az MTK 
részére hóekét, bocsátani, a munkások 
pedig fi hatalmas hó és sártcngcrrel 
nem tudtak megbirkózni.

Az PTC-pdlyán is ugyanez n helyzet. 
Hiába takarították el a havat, a talaj 
annyira felé zott, hogy a munkások 
Idhanyomán valóságos tavak kölotkoz- 
tek.

Klebelsberg nyilatkozik 
a magyar sportról és annak külföldi 

jelentőségéről
Bizonyos sportkörökben ós lapok

ban sok szó esett már arról, hogy 
hivatalos helyek nem vesznek tu
domást a magyar sport helyzeté
ről, elzárkóznak nz egyesületek és 
szövetségek kérései elöl s az egész 
sportkérdóat komolytalannak tart
ják. Munkatársunkat fogadta nm 
KleMsbcrff Kuno gróf vallás- és 
közoktatásügyi miniszter. Nyilat
kozata élénk cáfolat minden ten
denciózus hírre, a minisztérinm. 
nagy fontosságot tulajdonít a 
sportnak, Klebelsberg miniszter 
minderről tájékozódott, tisztában 
van a magyar sport jelentőségével, 
külföldi értékével ás minden ere
jével n testedzés támogatására 
törekszik. Munkatársunknak a kö
vetkezőket mondotta:

— A magyar sport az utóbbi idő
ben nagy változáson ment át A 
sportolás ma nem kedvtelés, komoly 
munka, az ifjúságnak lelki és testi 
szükséglete. Meglepő, hogy az if
júság mostanában mennyire meg
kedvelte a testedzést. Ez örömmel 
tölt el, mert egészséges, ép lélek
nek n fejlődésére vall. A külföl
dön elért, győzelmeket a legjobb 
propagandának tartom. Egy-ogy 
magyar futballcsapat, magyar ni- 
léte, vagy úszó Idegenben aratott 
győzelme többet ér minden nyomta
tott propagandánál. Ennek 1s meg 
van a haszna és az értelme ugyan, 
'le a lett beméi először. Az a tény, 
hogy egv magyar ifjú nyolc tíz 
idegen versenyző mellett odaáll a 
startvonalhoz, elindul és győz, már 
ott a helyszínén megtermi a lég 
szebb propagandái. Nagyon jól tú
llőni. hogy száz és százezrek fog
lalkoznak sporttal, azt is jól tudom, 
hogy külföldön még nagyobb a 
sportolók (« sport barátok száma, 
mint idehaza, ennek azonban a. szo
ciális helyzet, a nvornorunk nz 
oka. Igy is elismeréssel vajn-ok a 
malter snort iránt ás nr olasz la
tiakból jól eseü értesülnöm arról, 
ho«rv nz olaszok elismerése nődig 
csal: három-négv nemzetet tünte
tett ki a hecsiilet oklevelével — 
kőzt ük Maxivárországot Is.

Ami tőlem telllk. minden* 
megteszek n magva* sport fcjle.sz- 
táséro. Az. altmuindra százmilliót 
utalványoztunk. Sürgősen ki i« 
Utallak már hárommilliót, a töb
bit is nemsokára megkapják, afr 
lói már Intézkedtem. A napokban 
kint voltam az egyik sportpályán. 
Szomorúan tapaaztnltom, hogy a 
klubház teteje kátrányos papírral 
van bevonva, ami nagvön megrón 
gálódott már. Intézkedtem, hogy

A legkevésbé az liTU pályája szen
vedte meg a havazást. A homokos pá
lyáról eltakarították a havat, cár nincs 
is nagy rajta, ellenben a viz meg
gyűlt az egyenetlenségekben és a pálya 
teljesen viz alatt van.

A Postások ma elsőosztályu mérkőzést 
vártak pályájukon. Az egyenruhás al
kalmazottak hada már kora reggel óta 
ott sürgött-forgott a pályán és sikerült 
is meglehetősen rendet teremtenie, a 
mérkőzést azonban ennek ellenére sem 
lehetett megtartani.

A kisebb pályákon még hóhegyek tor
nyosulnak. Ezeknek gyors rendbehozá- 
sáról szó som lehetett. Nagyobbszabáau 
küzdelmet ugyan nem hozott volna ez 
n vasárnap, de ennek ellenére is súlyos 
veszteség a mai nap elvesztése.

Ugyancsak a felázott talaj miatt ma
radt cl a csillaghegyi hosszútava futó- 
verseny is, valamint a nemzetközi 
gépkocsiverfleny.

valami állami segélyben is része
süljenek. Láttam, hogy az atléták 
fe.Iszereléfte hiányos, rossz. Minde
nen azonban nem tud az állam se
gíteni. A társadalomnak kell a 
sportot, felkarolnia. mer,t a társada
lom helyzetének megjavításához .1 
mngyar sportnak sok* köze tan,

Őrizette vettek
íSDlnsok miatt egy részvény

társasági igazgatót
— Hétfői Napló tudósítójától. —

Két évvel ezelőtt alakult meg a 
Komercia Behozatali és Kiviteli Rt., 
amelynek alapításában több közéleti 
személy is részt vett. A vállalat ve
zetésében állandó zavarok voltak, 
amelyek sok esetben rendőri beavat
kozást igényeltek. Ezért a vállalat 
vezetőségében annakidején személyi 
változások állottak be. Az ismert 
személyek erköcsi tekintetben nem 
tartották megfelelőnek, hogy a ve
zetésben r<\s7j vegyenek ós lemond
tak az állásukról. *

Azóta a vállalat ellen pgj’re sza
porodtak a följelentések. A felekkel 
állandó differenciái voltak a válla
latnak és a kötelezettségüknek nem 
tettek eleget. Mos a téli idő beálltá
val szénszállításokra vettek na
gyobb öMzngü előleget, azonban a 
szállításokat nem teljesítették.

A vállalat vezetői a felekkel el
hitették, hogy két szénbányájuk 
van és ezzel sikerült is nekik több 
embert hecsapniok. A szántásokra 
előleget vettek fel, azonban hetek 
múltak el anélkül, hogy a vállalt 
kötelezettségüknek eleget tettek 
vol na.

Emiatt a türelmetlen felek följe
lentést adtak be n vállalat ellen, 
számszernt tizenhetet és a följelen
tések szeriül a káro-uhnk egyelőre 
kilenc millió korossá! követelnek a 
vállalaton.

\ vezetőség közül a rendőrségen l 
• lőállítoíták Molnár Kern Ernő 
igazgatót, akit kihallgatáaa után 
őrizetbe vettek. A vizsgálat folyik.

Kiadja:
A MH4tf6i Napló*1 lapkiadóvóBalaL

Horváth 
ts Haló sí

angol és francia 
divatkelme és selymek 

nagyáruháza
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Felhívjuk a tisztelt 
vevöközönség 

figyelmét

karácsonyi 
alkalmi 

eladásunkra
melynél szem előtt 
tartottuk azt az 
elvet, hogy a vétel
kedv eme legjobban 
megny ilvánuló ün
nepén lehetővé te
gyük t. vevőközön
ségünknek a lég- 
jutányosabb bevá
sárlást. Épp ezért 
áruházunk összes 

osztályain

az árakat 
redukáltuk
Karácsonyi aján
dékul raktárun
kon felgyülemlett

tdbliszáz 
maradékot

ajánlunk

. „ Ominntt; fluü*


