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Nem komoly
Iá könnvelnni ismét az a játék, 
IjEÖvet újabban a nemzet törvény
it'házában a nyílt, színen, vagy 
|<k kulisszák mögött lejátszani 
Itwiihck. Komolytalan és könnyei
ig a játék, mert nincs reális célja, 
Iinért éppen azt a tábort erősiti, 
|>iy a legsötétebb reakciót ebben 
Írországban szülte s mely kor- 
Li^vzati rendszerré a kisebbség 
Lr.-i'/ját és diktatúráját akarja 
|nnel!ii. 
| A fajvédők elnevezése alatt mii- 
Líái társaság, mely Eckhardt sza-1 
Ló szerint nem párt s egyik a iná-: 
|tiknak felelőtlen telidért nem is 
I.állal felelősséget, az Ulain-ügyben 
Iaélységescn alulmaradt, a bukás 
Lan feszélyezi őket, csak elkeserc- 
piteés’iik tüzet szítja. Uj rohamra 
|iBiziilnek, uj stratégiai és taktikai1 
laiípon akarnak offenzívat kezdeni., 
Iwrukat is erősítik s a csak azért I 
Is ellenzéki politika rövidlátósága, 
liúrttha feléjük terelné a liberális 
Ifiknzék kis csoportját is. 
I Lássunk csak tisztán. Mi lehet a 
lel? A Bethlen-kormány íuegbukta- 
rasa. Helyes! ís azután? Vájjon mi 
Irovetkezlietik ezután? Van-e egyse- 

etiyerheiHontalis, demokratikus 
Hiiberális ellenzék? Van-e a sok
fele ellenzéki pártok közt csak egy 
». mely ezekben a szenvedélyektől 
•»' atmoszférában vállalná az 
eredményes kormanyzástf Van-e az 
eüenzéki pártoknak olyan egységes, 
«ar gazdasági, akár politikai 
programja, mely reálpolitikát iiző 

képes volna összehozni? 
,'alljuk be bűnbánóan, hogy az el- 
«>zeki erők is szétforgácsoltak, 

a tekintélyes számú szo- 
palishik, sem Rassayék, vagy Vá- 

a? uóott helyzetben nem 
falhatnák és nem is vállalnák a 
•rmáuyzast. 

Lu!-In.ara(^ua l’átra? Csupán egy 
Lá °T?®’ Van ®ethlen kormányának 

után: a 
^^•s-hcklmrdt-Wolff-féle ugy- 
Vi? fajVc,lü söpört. Ez a száni- 
,* ‘7 csekély, politikai fajsú- 

i n?l\c J8 jelentéktelen er- 
rill. v!6 m ^ar,sa8ág kész örömest 
Molv»?zncc a kormány zásra, ko- 
S w ni »•« n^nn 1. G <iín I >Össol,
Ki. \i t a ?,z élen s Eckhardt, 
^-'lenyheri, ( lain, Zsirkav, Csil- 
■ Ú .,P,n1lsí?.‘,‘ses:ein<’k fantasz- 

n Seve. * bárhogyan mérlegel- 
Bc-.ht. t 20 00 adol,t helyzetben

ni<»st csak Göm- 
htn-; rS ?°.kormánya vált
óik « m a i k 3<>hctnének tehát, 
Unttal ••<>ní ek' kormányzás so- 
ÓViikoi;*zakánaK spiritus 
1 ^'hlen tna^’'a ;ik ncm °Vv régen 

8zak»rónefc rud
akkal n rJ!z lkps eröszakoskodá- 
l’ gp.tták C8:y',’H Útja feléo-,?* k nőt is elsősorban 
brént. eZtr ’ ami neí?y év alatt 
'Xf|l?"riz<’l! ,a"a be, hoKy hibát' 
. "I R n l II I < l  , .1 :•••■. amikor ngy- 

prograiu feléin- 
■•S vitái; ine.ldö. pno'|ynl,k“l^',8se.,, "? "rhitrnzs- éH r 
ei-c.iól ósbiss..n r "lk. 'J"* ."r“ ftryaHalabati

A külföldi kGlcsOn akadálya 
a kfilts&vefés hiánya

Rupeert Rezső nyilatkozata — Cáfolja a trausa deit 
Csak demokratikus és törvényen alapuld választó

joggal lehet a pártközi békét megteremtem
—- A Hétfői Napló tudósitójától. —

Az utóbbi hetekben sok 
szó esett politikai körök
ben a treuga Délről. Az el
lenzék Qáfotta, a kor
mány bizonyította létre
jöttét. Munkatársunk e 
nagy fon l ossá a u kérdé sb e n 
kérdést intézeti Rupert 
Rezsőhöz, a reformpárt el
nökéhez, aki a treuga Dél
ről ezeket mondotta mun
katársunknak:

Be t lile n -kormán y ezidősze- 
é-s taktikája

— A ______________ -
rinii főprogrammja és taktikája 
mindössze abban ín^íúiT drt',
w.qz/ maga, mint a sajtója makacsul 
hangoztatja, mintha az ellenzékkel 
treuga Deit kötött, ‘Tolna. Nem tu
dom, mi a célja ennek. miért erősza
kolja a kormány a treuga Bei lát
szatát, mikor maga is jól tudja, hogy 
ilyen nincs, mert az ellenzéknek 
majdnem minden része nyilatkozott j 
már annakidején, hogy treuga Deit 
nem kötött.

— Helnrichékon, 7?í/s.w.v Károlyon 
és a J/r.«?7ió-párton kiviil mindenki 
igazolta a maga alibijét. Mindannyi 
párt szinte egyhangúlag azzal fog
lalt álást az úgynevezett treuga 
Beivel szemben, hogy

njig a kormány nem gondosko
dik arról, hogy minden téren 
megszüntesse az ex-lexet és pe
dig elsősorban az alkotmányos
ság területén, addig szó sem le
het arról, hogy az ellenzéknek 
olyan erős pártjai, mint például 
a szociáldemokraták és a liberá
lis ellenzék, de az úgynevezett 
kereszténypártiak is segítsenek 
a kormánynak a pénzügyi ex- 

lex elhárításában.
— Ha a kormány mégis mindig 

látszat mellett kardoskodik, az 
gyanúm, hogy az utolsó szalma szál
hoz kapkod.

~ Az utóbbi napok olyan szörnyű 
hátteret tártak fel, amely normális 
időkben lehetetlenné tette volna 
bármely kormánynak, hogy csak 
egy napig is helyén maradjon. Elhi
szem, hogy ilyen helyzetben

a 
a

érdeke a kormánynak ellenzéki 
szolidaritásra hivatkozni, 

mert talán csak ez nz egy lenne, 
amivel valahogy igazolhatná he
lyé nm áradását. A pénzügyi ex-lex 
elhárítása semmi esetre se lehet a 
főgondja a kormánynak, mert hi
szen a pénzügyi kormányzatot azért 
könnyen tovább viheti, mint a múlt
ban is tette. Alkotmányos szempon
tok sem feszélyezik; pénzügyiek még 
kevésbé, mert állami bevételeink 
forrásai a közvetlen adók, amelyek 
automatikusan befolynak. Lehet 
tigyf n arról is- szó; hogy

a külföldi kölcsön érdekében 
tartanák szükségesnek az ex-lex 

elkerülését.
Ez a szempont azonban nem jöhet 
számitásha, mert ha a pénzügyi al
kotmányosság akadály volna, akkor 
ebben a tekintetben a főakadály 
megvan már abban, hogy

egyáltalában nincs költségveté
sünk.

— Különben is el várhat juk a kor
mánytól, hogy ez esetben, ha a pénz
ügyi ex-lex elkerülése a külföldi 
kölcsön szempontjából fontos, akkor

tér végre a teljes konszolidáció 
álláspontjára, az alkotmányos 

demokratikus kormányzásra.
Úgy látom, hogy a miniszterelnök 
makacs, nem akar tanulni a múlt, 
hibáiból. A makacsságot valóságos 
kormányzati elvként állítja be, ez 
pedig sem reá, sem az országra néz
ve jóra nem vezethet. Csak arra le
het jó, hogy uralmát hetekre-hóna- 
pókra még biztosítsa, az ország jö
vőjét pedig örökre eljátssza.

— A kormány napról-napra ked
vezőtlenebb helyzetbe kerül nem
csak tárgyi, de erkölcsi nehézségek
nél fogva is. Eddig még lehetett 
korteskednie maga, melleit azzal, 
hogy folyton a keresztény és nem
zeti jelszavakat hangoztatta, ma 
már enek is vége van. mióta kitűnt, 
hogy ezeket az eszméket tulajdon
képpen az az ellenzék képviselte, 
amellyel szemben ezekkel a jelsza
vakul szokott korteskedni.

A belügyminiszter 
a zsidókérdésről
Rakovszky Iván beazéde 

Mosonban
— A Hétfői Napló tudósítójától. — 

Magyaróvár, december 2.
(Magyar Távirati Iroda.) Kilhne. Ló

ránt, « magyaróvár! kerületnek egysó- 
gospárti képviselőjelöltje, vasárnap 
délután 'tartotta prógramhaszt'dél' Mo 
són bán és Magyaró várt. Támogatósára 
ideérkezett llakocJ.jj Iván belügymi
niszter, Ahnásfty László, az egységes 
párt ügyvezető alelnöke, Martos .Tűnőt. 

, Martos Andor, Xagji János (egrit, A’r- 
I dé/.vi Aladár, Héjj Imre. Szabó István 

............... -- , (sokoropútkui), .tlföldy Béla, (Jiirgey 
zepette az utóbbi napokban lejátszó- litván nemzefgyülé.d képviselők. A pá- 
’ * ........................................ ... . Lég- lyaudvaron a minisztert Csatári/ Elek

alispán ón Prosonits István polgármes- 
i tor üdvözölték.

A választól gyűlést n Fehérló szálló 
nagytermében tartották meg.

| Iítihne Lóránt progrummbeszédében 
főleg gazdasági kérdésekkel foglalko
zott. A hallgatóság élénk tetszéssel fo
gadta.

Ezután Makovszky Iván belügymi
niszter szóit n választóhoz és visszapil
lantást vetett az ország évszázados tör
ténőimébe, melyben a magyarság niin- 

i'llg egy idegen hatalom ellen
t hurcolt. Ma azonban elmúlt az idejo a 
kuruckodáanak s kell, hogy a inugyorok 

| most már egymásra találjanak. Bírálta 
la politikusok kétféle csoportját, melyek- 
I nek egyike serényen dolgozik oz ország 
erdőkében, a másik része ellenben min 

Ideakor akadékoskodik és nehézséget 
gördít a kormány elé. a kormány » 
miniszterelnök azonban az utóbbiak 
gáncsoskodáen ellenére Is kitart elvei

a maga részéről is tegyen meg 
mindent az ex-lex elkerülésére.

Nem kell egyebet tennie, mint az 
alkotmányos ex-lexet megszüntet
nie,

demokratikus és törvényen ala
puló választójogot létrehoznia, | 
biztosítania a szabadságjogo

kat stb.
Ez esetben a treuga Dci is röglö t 
megvolna.

— A kormány elnököt terheli min
denben a felelősség, öt tevluái m\i\d- 
azokért a jelenségekért is, amelyek
nek utó játéka nagy botrányok ko-

dőlt és még mindig játszódik, 
alább azt kellene tennie, hogy

a jövőben minden effélét elke
rüljön; meggátoljon, ami nem le
hetséges másként, minthogy rá-

71 vasárnapi magánforgalom
ik. p| •’ múltban ’miiil ’<ir no-V. i,xen bizakodó hangulat mellett, sziláid irányzattal bonyolódott le. Sz.á- 

: «kfí,°,‘ni:’"yziUi program felém. !M»Gevő üzletet, tekintettel az ünnepnapra, nem kötöttek, de jellemző, 
‘t'*z*’hóIvos vitúl- niPflrlö kog.v különösén nz arbitrázs- és nehéz értékekre, csakis pénzajánlat 

.áritól,,, ló Pl.ck;j '• pl;! fordult elő, mig áru egyáltalában nem jelentkezett. A kontremin hi- 
í^kához. Ha lesz az cIIah. ,nnco eladásait lázasan fedezi, de a mai árfolyamokon kellő dara

ül 'onnám-kÁrm. ------ • ' i bolthoz jutni nem tud. A vasárnapi magánforgalom taxációs árfolya
mai a kővetkezők: Magyar Hitel 670.000. Osztrák Hitel 175.000, Salgó 

nicrf inh 686.600, Déli vasút 120.000. Államvasút 445.000, Kereskedelmi Bank 
a Kőszén 2 850.000, Cukor 3,400.000, Georgia

rn nnnvu!; 680.000. Őstermelő 268.000, Mezőmkor 410.000. Athenacum 500.000, Olasz- _________  Takarék 2000ft0< Pesü Hazai 4.800.000, Izzó 665.001 
________ Ganz-Villamos 2,500.000, Fegyver 1,600.000, Le- 

vante 1450.000, Nova 164J00.

kit,,;, rn[ánsképes iiroKranii-l fokhoz jutni nem tud. 
p.T-. hozzá az ere e é “ »k’ mni ■ következők: Ma: 
■■•te", kormány-t?U I ««•— ”»■

fi r M á Htani,
"'“.erein! non. i.nnv.r-. oMermeio hruhmi•ikST1;- m'“t bűn az ŐXIÍl!!,ank 590*. Ált. Takart

“'““‘l ellen. “z or8za»jOanz-DanubtnB 5.RW.0M,
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A kormány 
a fajvédők pergőtüzében 
Személyi támadásoka minísz!era!n£}i ellen Vázsonylék 
és Rassayák nem támogatják a fajvédők offenzivájál A ssoc’álisták semlegesek
A liberális Szilágyi Lajos tnterpelláci&a 

az ébredő Prőnay érdekében
Az egyhetes Ulain-fóle in.nlelml 

j vita az izgalmak és szenvedélyt k min
den skáláját megszólaltatta, mint an- 

Ulaln-ügy

(» programéi mellett, amelyet végre Is I 
fog hajtani. A kormány őrködni fog 1 
afölött, hogy az országban rend legyen ' 

kilengés* ne forduljanak elő.
—. Nem tagadom azt, - folytatta a i 

miniszter n beez.édít, - hogy van z*idó- 
kirdéa. Do < zt nem leltet elhirtclonkcd ve ' 
m< 'Toldani, mert u gazdasági élet egész 
•’rukluráját nem lehat lövid idő alatt. 
m. változtatni. Ellenben, hogyha a falu 
népéről egészítjük ki a jövendő közép ' 
on.túlyt és ti középoaztűly nemcsak 
ii»ztvlb*:lói pályákra törekszik, hanem I 
;;.-.zdneágl pályákra is, lm g lesz oldva ez ' 
i. Léidén te, úgy hogy gazdasági éa kul- | 
bírni’* életűnk uj erőket nyer, melyeket a l 
tula • * u kisvár** szolgáltat m*ki és nem 
kell létező gazdasági értékeket olpusz 
tiiuii' Meg vagyok győződve arról, nak Idején megjósoltuk. 
l.->;.; < z a nagy, ar.ép piogrum meg fog | izgulnia! u politikában mély barázdákat 
valósulni és nem fog soká tartani, hogy | szántanak, melyeknek nyomai sokáig 
nr. rgj < t'-im-l.'-n nemcsak a magyar nyugtalanítani a kedélyeket. Ér
K' iiti utóda! és a zsidók utódai fognak ’ <* u mentelmi kérdés képes volt,
tanulni, d<> ott l<»z a magyar falu népe orra, hogy élet-halál harcot provokáljon 
Is, az a nép, amely uj nmgyar k’i túrát 
tog megteremteni. A lelkes éljenzéssel 
fogadott miniszteri beszéd után 
János, majd Bartos Júno, é« Erdélyi 
Aladár nemzetgyűlési képviselők uzóhil- 
tak fel.

■Mosooból n miniszter és kísérelő Ma- 
g.xnróvárrn ment, ahol a városházán 
tartott Kühnu Lóránt program beszédet 
A budíipentl vendégek ő órakor utazlak 
vissza Uudapootre.

uie«ak a magyar i 
adók utódai fognak '

az

Lövöldöző áldetektiv
Két embert súlyosan megsebesített

A Hót jói Napló tudósítójától. —
Az elmúlt fjazuku véres szenzációja 

volt a külteleknek. Ildi Emil magút 
rlotektivnek mondó 83 éves vasöntő a 
Csángó uccúban hnsbalőttu Tóth János 
napszámost, és Skutzmann Gyula nap
számost Is súlyosan megsebesítette.

Tóth Jáuos, Bnhuct Sándor vendéglő
jében mulatott. TávozdsuLor az uccán 
vi-szekcdéa znjúra lett figyelmes. Az őr- 
szemes rendőr és egy Itta* ember között 
lúmndt ugyanis c*elcpaté. A rendőr bo 
itkarla kísérni az dletőt, mire az oda
siető Tóth .János arra kérte, hogy álljon 
• 1 hzándékúiól. A rendőr engedett kóré- 
témde, mlro Tóth védencével együtt vlsz- 
s>.nnmui n vendéglőbe. Itt Deli mindon 
<>k nélkül civakodni .kezdet Tóthtiil, akit 
nxznl fenyegetett meg, hogy bekíséri, 
mert ő doh ktiv.

Tóth caitllan! igyekezett a hangosko
dó!, aki röv idejön távozott is, do még 
kljolen'ulto Tóthnuk, hogy majd elintézi 
ni. Tóth utánuo indult az uccára, alig 
lépett nzonhan ki a kocsma ajtaján, az 
uccán leM-lkedó 7/’*df > < rofvcrl rántott és 
egymásután négy lövést telt Tóthra, 
nl.lnrk egyik golyó a hmalui furódoft. 
Tóth hungos JujkiállluiMi! ösazerogv ott. 
A kóeama vendégei segítségére eleitek, 
mire Deli futni kezdett. Az Angyalföldi 
ucca Iriinyóban s futás közben mtg k t 
lövést tett üldözőire. Az og? ik golyó 
Skulzoiann Gyula napszámost sebozto 
inog FÚlyosnn bul combján. A mentek 
mindkét w-rultct a Bókusl..> házba í/ál
lították. A sérültek állapota s lyos, búr
nem életveszély^. Hosszas iuij--..i után! 
elfogtuk a lövöldöző úldctcV* el. akit | 

jtottRk a főkapitányságra. KihaVpu- 
sorún n r-' egv'p vel védekezett.

n rendőrség letartóztatta.

la politika küzdőterén ma a két egymás- 
,..,„.1 ' snl leg-.-lesobben szembenálló politikai 
Nagy (párt: a kormány ín a fajvédők között. 

' Magát Vlain mentelmi ügyét a nom-
zotgyűb'S letárgyalta, meghozta határo
zatát, mely ez idő szerint a fajvédők 
vereségét jelentette. A nemzotgyülég 
nagy többségű a fajvédő kisebbségi In
dítvány ellen foglal állást.

Ez n taktikai vereség n fajvédők cso
portját orrú Indította, hogy

a kormány ellen! offenzívdt inás te
repre vigye.

E célból it ma mindenáron ellenzéki 
szerepet játszó fajvédők lenyelve a ma
guk vereségének szégyenét,

a vzabadsdgjogokért küzdő ellenzé
kiség maszkját ölföttóh magukra 

h ebben tetszolegTo Igyekeznek a többi 
ellenzéki csoportok körében híveket to
borozni akciójuk számára.

Értesülésünk szerint bizonyos takti
kai sikerük már is van, amennyiben ab
ban a politikai zavarosban, amelyet 
felkavartuk, sikerüli is megnyerniük 
egyesekéi.

Szilágyi Lajos is, aki legutóbb is li
berális húrokat pengetett pár.a menti 
felszólalásában, minden cáfolata dacára 
is átvándlizott a fajvédőkhöz s az a Szi
lágyi. aki néhány hónap efőtt Gömbös
sel !u ^hegyig metrón ^allptt. sínben . 
és közeledést' keresett fílhlen gróf felé, 
hirtelen revideálta álláspontját, ma 
gáévd tette a fajvédők sérelmeit t töb
bek közt interpellációt jegyzett be az 
ébrcdÖvclh*Pmrftity érffhMtcn: „a
miniszterelnöknek egy gyalogzászlóalj
parancsnok felmentése ügyében kétség
bevont szavahihetősége" tárgyában.

Ugyancaak támogatni látszik a fajvé
dők offenzív szándékút Rakovsxky lat- I 

! ván r n reformpárt néhány tagja, , 
a mindenárou való ellenzékiség állás- 
pontját vallják programjuknak.

Ez a támadó ellenzéki megmozdulás, 
amelyben a priiuhegcdlit Gömbös— 
Hckharríték játazák, támadásait azonnal 
megindítja. Erre alkalmasnak látják 
már a földroform javallatot, amelyről 

| tudják, hogy sok ellenzője van nemcsak 
nz ellenzéken, de magában az egységes 

;j'h-tban i», sőt ki akarják használni 
\a támadásban magukat a szocialistákat 
is. akik tudvalevőén a novella teljes 
viss »a rond sd t ka veteti k.

A támadási felület neinraak tárgyi 
alapokon mozog, hanem — mint ér- i 
lesütitek — személyes térre Is át- j 

megy,
s7. n Jchcvesebb.

Próna y Pál 
pert rak tál ni 
ellen politikai töket ková-

hogy Bethlen István grófot öz alkalom
mal még a megkétszerezett támadási 
szándék se fogja visszatartani attól, 
hogy az ország nyugalma és békéje ér
dekűben úgy a gazdasági, mint politikai 
konszolidációt megteremtse.

Ernsl Károly leltárt Wolff melleit
Vasárnap délután tartotta Csilléry 

András dr. fogorvos, nemzetgyűlési 
képviselő beszámolóját a Bajza-utcai 
elemi iskola tornatermében. A kormányt 
kívülről támogató Kér. Egység Párt
jának több képviselője kísérte el Csilié,- 
ryt beszámolójára, amelyen megjelentek 
fehérruhába öltözötten nz iskola ele
miéin növendékei is nagy számban.

Láng János képviselő üdvözölte Csil- 
léryt abból az alkalomból is, hogy pár 
nap előtt névnapját ünnepelte.

Majd Csilléry lépett a dobogóra s az 
országos politika eredményei helyett a 
fővárosi kurzus-gazdálkodás mérlegéről 
tett megállapításokat. Elmondta, hogy a 
kurzus-politika férfiúi hozták egyen
súlyba a főváros mérlegét s ettől még 
többet vár a jövőben, amikorra a nagy
bankok megrendszabályozását is meg
valósítják. Bizalmat kór a maguk szá
mára a jövőro is. (fi)

Ernszt Sándor dr. Wolff mellett tört 
láudzsát s kijelentette, hogy ha min
denki mogt/m tőre dik is, ő kitart Wolff 
Károly mellett.

Ugyancsak vasárnap számolt be vá
lasztói előtt Szabó Józao! kor. szocialista 
képviselő is a régi Országház nagyter
mében. Az első felszólaló, Grie.gcr Mik
lós pap-képviselő, megúllapítdttu, hogy 
terrorral nem lehet, küzdeni a szocialis
ták ellen. Követelte az általánps válasz; 

‘tójogdt. n gfors földrefóráiBt* s a szo
ciális bajok orvoslását.
gfagbő József beszámolójában azt a ki

jelentést tetto, hogy ami a kommuniz- 
■truts nttdu -ló >^ejl:gzcU. az Acnr- zvólt ke- 
rciizténység. ö a magántulajdon alapján 
áll, de flgyolmeztet mindenkit arra, hogy 
a vagyonnak kötelezettségei is vannak. 

Csik József a nagyvállalatokban helyet 
ar,, | f'^^bdó miniszterekről ós államtitkárok

ig akik i r^’ beszélt, l’túna Haller támadta a kor
mányt.

Öngyilkos lett
Számuely miatt

Különösen r/ 
ügyét akarjuk 
a abból a mi-

ErnMLtSfflW 
tv. VARMEGYE U. 7 

PÉNZTÁRI ÓRAK 9-5 
(• Vármegye ucca a Semmelweis 

uccánek el*£> mellókuccája)

Budapest,
IV., Koronaherceg u. 14-18

az eddigieket is íöiülmúiő 
és már második évtized óta tisztei 

formák között megszokott 

IfflWiM 

női szövete ben 
férfi-ke mé ben 
mosó áru sban

Hatalmas méreti kirakataink 
föltüncst Keltenek

Személyes érdeklődés esetén leszállt* 
tott áru cikkeinket m’nden vételkény
szer nélkül a cégünknél már megszo

kott készséggel mutatjuk be

részére.
EZÜST GALVARSAK-OLTÁG. - Rendelő* egész nap 

Ráköti-ut 23. I. cm. 1. Rókussal 3iciubcn.

Kcrnya János „Glóbus" nyomozóvál- 
ialata, Erzsébet körút 15. Megflgycl, In
formál, nyomoz, helyben vidéken. Tele
fón: József 10—fi8.

Tttila meg
minden háziasszony, hogy a 

j 3 csillagos 
i UHU tóréS

; — mely minden fűszeresnél tj
kapható — a Kőbányán több 
ezermillió korona költséggel 
fölépített és legmodernebb t 
gépekkel fölszerelt hatalmai 
gyárban készítik.

X vállalat nagysága garan 
cla minden háziasszonynak, 
hogy a dobozon uegy 
hengeres UHU kávé a 
a IC3Íöblb| amit ebben nz 
árufajtában gyártani lehet.

~ A Hétfői Napló tudósítójától. —
A Lágymányosi út 20. számú ház egyik 

lakásában vasárnap reggel az ágyban 
fekve holtan találták Szilágyi Irén 32 
éves bivatalnoknőt, leánygimnúziunii ta
nárnőt. Az ágya mellett egy kis asztal
kán két porcelláncsészét találtak. Az 
egyikben víz, a másikban ismeretlen mé
reg maradéka volt.

A szerencsétlen nő ismeretlen méreg
gel mérgezte meg magát lefekvés előtt 
és amikor észrevették, már halott volt

Szilágyi Irén — hozzátartozói szerint 
- azért 'ált meg a« (lettől, mert közeli 
nőrokona a kommün Idején vadhdzas- 
ragban cl' Szamuely Tiborral és ezt a 
szégyent nem tudta elviselni.

I Már belliben követelt el Öngyilkossági 
[ kísérletet. Egyszer Veronáit vett be. más- 
i alkalommal pedig r szobájában kinyi- 
I tolla n gá/csapof. Azonban mind a kőt 
j alkalommal megmentették az életnek. 
| mig most harmadszor sikerült végzetes 
' tervét végrehajtania.
' A párnája alatt Aop.v Zoltán egy ver- 
ee-kt :ivv.'*t találták, amely azon nz olda- 

i Ion volt fellapozva, ahol n ..Hnlál-vcrs" 
p-imü költemény van. A szerencsétlen nő 
(holttestét « törvényszéki orvostani iuté- 
I zetbe vitték.

főt itt 
ébredővé ■■ r 
nyílt ülésen 
nistterclnbk

Nyugodt politikai körökben azonban 
úgy tudj).., hop' fícthlrn litván gróf 
minisitcrclntik már régóta tisztában 
van a fajvédők szándékaival s azokkal 
szemben

umgxanuak ny ellenszerei.
Sót a niinteitarelnok köréből azt a? in
formációt is kaptuk, hogy amennyiben 
éömbusek támadásaikul a poriam* alá
nt .•.o/<>'f >k,:ol ellentétben a megenged
hetlek durva szciiinyeskedés terére vin
nék át. maja se fog visszariadni attól, 
hí yy keményebb rr.kdzökhöt nyaljon. 

Politikai körökben mindenesetre lázas 
-lekI. (léssel kísérik a fejleményeket s 

áltáléban meg \annak arról győződve. I

PHÖNIX:í|- FOGORVOSI LABORATÓRIUM készi^logtechnikai munkát 

versenyen kivüii árakon. 
Munkákat percnyi pontossággal taaszálliliuk. Árajánlat kívánságra

Telelőn: Jóxsef 108—12, Budapest, Vlt. kér., KlauxáMér 10. sxám
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mws botróny
i fnatwrosl pWimw® 
íou részes ember le akarta szúrni E” D Kalauzt és nz utssoRnt

4 Hétföl Napló tudósítójától. — 
Vagy totrány volt vasárnap délután

Szenzációs fordulat előtt

Krcj’ botrány -------- - -
J. „'vúrnsi pályaudvaron. Egy részeg 

nyitott késsel hadonászva le- 
rniiiua* f>nve~etto a vonatkísérő s"C-S “éc jobban feWÜ- 
Íara'áí'utasokra támadt és ha idwo- 

S’abtan végződött volna az Izgalmas 

’S'óra után futott be á Forencvá- 
rn-i pályaudvarra a fülöpszállasi sr.o- 

iivvonat Alig állott meg a vonat, nz 
X'ik karinadosztályu vagonból hangos 
kiabálás hallatszott:
_ Leszúrom! Megölöm!
* vagonból ijedtareu nők ugráltak le 

is e!fy pillanat alatt rémült pánik ke- 
letkc”ctl az eSfez pályaudvaron, anél
kül hogy bárki is tudta volna, mi tör
tént A. vasutasok és rendőrök a vagon
hoz siettek, amelyikből időközben az ösz- 
wg utasok elmenekültek es olt talál
ták az gyík ka’auzot, aki kétségbeeset
ten dulakodott egy emberrel. Az illető 
kezében nyitott kés villogott.

A szűk folyosóju vagónban nehezen 
Mrtók megközelíteni a dulakodókat. A 
részeg ember, akiről később megállapí
tották, hogy Half'U Sándor 34 óves í-zö- 
römuúkás, az egyenruhás emberek lát
tára elengedte a kalauzt és leugrott a 
perronra. Itt magasra emelte a kést és 
lorkaszakadfából ordítozott:
- Mindenkit leszúrok, aki közel jön!
A közelben tartózkodók sietve mene

kül tok a veszedelmes ember elől, aki et
tél még jobban dühbe gurult és utánuk 
futott.

— Ugy-e féltek?! Ugy-c szaladtok?! 
— kiáltotta, kését szúrásra készen 
tailvn.

líár-már veszedelmes volt a helyzet, 
mikor egy vasutas hátulról ráugrott Ba
logra íf lefogta. Csakhamar kicsavar
ták kezéből a kést és ártalmatlanná tol- ; 
ték. Ekkor vették észre, hogy az illető 
teljesen részég.'

Ter mék a IX. kerületi kapitányságra, 
4?m7 azonban kihallgatni som lehetett, 
au-iyiro, ’Jtas volt. Az őrszobi'bán lefek
tették, ahol Balogh rögtön mély álomba 
merült.

Hogy miért támadta meg Balog a ka
lauzt, azt soukísom tudja. A parázs 
botrány után a vonat több percnyi ké- 
séssei indult el.

SzáznggyvenmHIIéf 
sihliaszíott

W teasühományos
- A Hétfői Napló tudósítójától. -
Az elmúlt napokban a főkapi- 

r11Jsa>fra több feljelentés érkezett 
tó I’’fs .?an^or 29 éves niagánhiva- 

‘nok ellen, aki a Rottenbillor utca 
nénS\aiatt hogy a koszt-
wX Ct?kre íölvctt Pénzzel nem 
ffi?'\elnm95bizóinak. Az első föl- 
L,; est Dajkovics József kecske- 
nvo« mi? p^atíi tőzsdebizomá-
w.ir okAnek 140 millió értékű 
rendéin 'au ^ye.nes letétjében. A 
ZXJX?™0?*8 niegindult és 
dcr8e f£t0 ''Ogyi Gyenes Sán- 
lós7iníiJat a f°yar°sból, minden va- 
SfrgclW Becsben tartóz-

» béctl1íeXr^tbCn m0SkC'

!

Budapest
^népszerűbb komikusa

KéKeffi László
Radó Sándor

SarKadi Aladár
Sándor József
Szűke Szakáll

Szentiványi Kálmán
i kSnnytólg mejncvHletik u■e. u

Apolló Színpad
HiSméjíl

az irzséb®tváFösi Kör elleni 
merénylet nyömoxás®

A rendőrségen tűntek e! a nysmczás aktéi 
Eiengadík fluorján désát l
— A Hétfői Napló

bombamerényletek ügyében a 
tovább folytatják 

_ ... a Ko-
és a Reviczky-uccai boniba- 

az ügyészségre 
.............'árultak le a vizsgálat 
A további nyomozás suly- 

Erz sébetvárosi Körben 
merényiéin ?k a 

vo-

A _ _________
főkapitányságon .................
a nyomozási, de azzal, hogy 
bár; 2. .. 2 
robbanás tetteseit 
vitték, nem 
aktái. 
pontja a 
történt pokogépes 
földerítésére helyeződön ó< erre 
na (közökig vasárnap dél elölt is több 
tanút hallgattak ki a rendőrségen.

A nyomozásban bár három napon 
keresztül lúzonyc-s szélcsend állott 
be, a detektívek mégis több terhelő 
adatot gyűjtöttek össze, amelyek *1 
hamarosan a nyilvánosságra fog
nak hozni.

Értesülésünk szerint ma, de leg
később kedden az Erzséhel vá
rosi Körben történt merénylet 
újabb nyomozásában szenzációs 

fordulat fog beálhni.

A háromnapos nyomozásiól sokat 
vár a rendőrség és valósin ültek 
tartja, hogy most már sikerülni fog 
a dohányuccai pokolgép titkait tel
jesen fölfedezni.

Adorján Géza szerepe még mindig 
nincsen tisztázva. Adorján nem 
akar vallani, a rendőrségnek pedig 
nincsenek kellő bizonyítékai a bű
nössége mellett. Éppen ezért Ador
jánt még nem helyeztették előzetes 
letartóztatásba és a

a rendőrség ma dönt afölött, 
hogy továbbra is őrizetben tart-

Daudet francia képviselő fiút 
meggyilkolták ew autóban

A tizsnötéves fSu anarchista elveket vaSSott
Párizs, december 2.

A párizsi lapok híradása szerint 
nemrégen egy taxaméterben lőtt 
sebbel, holtan találtak egy fiatal
embert. A rendőrség a halál okául 
öngyilkosságot állapított meg. A 
lapok híradása nyomán León Dan
áét az ismertnevü royalista képvi
selő — akinek kalandos hajlamú ti
zenötéves Fiilöp nevű fia három 
nappal a holttest megtalálása előtt 
eltűnt szülei lakásáról — a halottas
házba ment és a hullában fölismer
te fiát. Daudet nem gondolt gyilkos
ságra és ezért a bíróság kérésére el- • 
állt a bűnügyi vizsgálat inegindita-1

Mik Ntii Wi 

a sebem harisnyái 

Loloplazett sikkasztó munkás
asszonyok

- A Hétfői Naptó tudósítójától. -

Furcsa és bizarr módon furfan- 
gos lopást leplezett le a budapesti 
rendőrség. A Váci kötött és szo- 
vöttár.ugyár telepén az utóbbi idő
ben számtalan esetben tapasztálul a 
gyár vezetője, hogy az ott készülő 
és raktáron levő harisnyaaru 
mennyisége nem egyezik a termelt 
áru mennyiségével. Valószínűnek 
tartották, hogy a hiányzó árut meg 
raktárba kerülésük előtt a gyár 
•nunkásai közölt, rejtőző tolvajok 
lopják el. Több ízben tettek feljelen
tést ismeretlen tettesek ellen, de a 
tolvajok csak nem akartak hurokra 
t erülni.' A gyár vezetője fokozottabb 
éberséggel figyelte a gyanúba, ke
rült embereket és többek kozott 
életbeléptét te azt a szabályt, hogy 
a munkás nő két a gyártelepről való 
távozás előtt női felügyelők tetőtől

pedig ..
szabadon

le-

az Erisé

tudósítójától. — 

sák-e Adorjánt, vagy 
tartóztatják, esetleg 

engedik.

Még mindig titok fedi v.
belvárosi Kör elleni merénylet nyo
mozási jegyzőkönyveinek az eltűné
sét. Az ügyészségen több napos h* 
zi vizsgálat után megállapították, 
hogy

a bombamerénylet fízkilós ak- 
tnesomói nem az ügyészségen 
kallódtak el. hanem kétségtele
nül a főkapitányság épületében 

tiintek el.

Az ügyészség ennek a nv.gálh pa
lásával a maga részéiül befejezett
nek tekinti az akták utáni nyomo
zást.

Az ügyészségre átlósért kél letar
tóztatott merénylő ügyében dr. Dó
ién tch iák Mihály ügyész vasárnap 
délelőtt küldte át indítványát Mész- 
ner Tivadar dr. soros iigyé-zhez. 
Dolcvschiák Mihály dr. Márffyék- 
kal szemben — nem mint egyes la
pok, írták: gyilkosságra való szövet
kezés, hanem — ,

gyilkosság kísérletének büntette 
címén kéri a rendőrség ái;al foga
natosított előzetes letartóztatás fon
tairtását. Az iratok a soros ügyész
től Siplcr Jenő dr. vizsgálóbíróhoz 
kerültek, aki azok áttanulmányo
zása után hétfőn valószínűleg már 
megkezdi a letartóztatottak kihall
gatását és ennek befejezése után 
dönt további sorsuk fölött.

I só tól.
i Daudet később észrevette, hogy a 
1 halott zsebeiben semmiféle igazoló
irat nincsen, hanem csak egy isme
retlen kézírással összeállított név
sor. Ez a gyanús körülmény arra 
indította, hogy gyilkosság miatt, 
följelentést tegyen ismeretlen tette
sek ellen. A rejtélyes halált még ti
tokzatosabbá teszi az, hogy a Jour
nal Libertaire egy közleményeben 
azt állítja, hogy a fiutal Daudet 

| anarchista elveket vallott és közvet
len halála előtt, is egy anarchistával 
érintkezett, akinek átadott egy édes
anyjához címzett levelet

talpig megmotozták. Még cipőiket 
sőt kontyukat is átkutatták.

A motozás csak folyt, lopott, árut 
nem találtak — de a harisnyák to
vább is száz-pár számra tűntek el.

Most aztán a véletlen szerencse 
jött segítségül, hogy kibogozza a ti
tokzatos lopás fonalát. A budapesti 
rendőrség bizalmas úton értesült 
hogy a fövárosbun egy kétes egyén 
nagymennyiségű selyemharisnyát 
hoz forgalomba. A nyomozással meg
bízott detektíveknek sikerült is lefü
lelni egy orgazdát abban a pillanat
ban, mikor Gulyás István állásnél
küli lakalosscgédtől selyemharisnyát 
vett át. Gulyás István beismerte, 
hogy a harisnyák a váci gyárból 
származnak és anyja és annak segí
tő Iársa, egy rounkásnö lopták. Be
vallotta még, hogy havonta kétszáz
ötven pár harisnyát loptak cl., de 
avranézve nem tudott felvilágosítást 
adni, hot 
sok. A . --------
tívje, Nordovszky és Szabó, leutaz
tak Várra, ahol több napig tartó 
nyomozás után rájöttek a lopás 
szinte hihetetlenül furcsa módjára.

Ugyanis Gulyás István anyja, 
Gulyás Ferencné és tettestársa a lo
pásokat akként követték cl, hogy.

így mikóiit történtek n lopn- 
Pcttewh/c’oport két delek-

1 abba a bádog tábori kulacsba — 
melyben kávét hoztak magukkal —

; spárgamódra összecsavarva több pár 
selye mh a ris n yá t gyömöszöltek be, 
otthon azután drót segítségével ki- 
niszkálták a harisnyákat a kulacs
ból és páronként kétezer koronáért 
eladták.

A cég többmilliós kára valószi- 
nűleg fedezve lesz, mert a tettesek 
vagyonos emberek és Vácon saját 
házukban laknak.

hisztériás no 
trágigasóhoiía 

a gyerekese? az ideán 
Elmebajos » bűei-nton

— A Hétfői Napló tudósítójától —

Különös, szokatlan eset játszódott 
le vasárnap a Kdei úton. Künn a 
gyárak és munkásbérkaszárnyák- 
között egy nő szaladt sikongva az 
úttesten, miközben hangosan kiál
tozta, hogy:

— Elvitték a gyerekeimet, elvit
ték ől:ct!

A járókelők csakhamar összefu
tottak és megkérdezték az asszonyt, 
hogy mi történt a gyermekeivel. Az 
asszony erre szidni kezdte a kérde- 
zősködoket és kijelentette, hogy 
olyan vérengzést rendez a gyerekek 
között, hogy minden anya öngyilkos 
lesz és egész Budapest megbánja.

Az asszony zavaros viselkedése 
miatt többen telefonálni akartak a 
mentőkért, azonban a közelben lévő 
három telefon egyáltalán nem mű
ködöt*. Egy asszony, csitita ni kezdte 
a lébőlyodottat, majd pedig lefogta 
a két kezét és az egyik vendéglőbe 
akarta vezetni. A szerencséi len nő 
dühöngi ni kezdett, két kezét kisza
badította és futásnak eredt.

Az egyik uecasorkon azonban hir
telen megállóit. Egy ház kapuja 
előtt ugyanis gyerekek állottak, 
akik kíváncsian nézték az elmeza
varos asszonyt. Az asszony a gye
rekekhez sietett és mindegyiket ősz- 
szecsókolta, megölelte, fölemelte, el
mondta őket a legjobbaknak, leg- 
rosszabbaknak. Aztán tovább sie
tett és ahány gyermeket látott, 
mind meg akarta ölelni és csókolni.

A hisztériás asszony egyeseket 
bántalmazni is akart, végül egy uc- 
casarkon befordult és eltűnt.

A különös eset érthető izgalomban 
tartja a környéken lakó szülőket, 
akik joggal féltik gyermekeiket a 
szabadon csatangoló és nyilvánva
lóan elmebajos asszony támadása-

|lsaz{iAtó: XRdárMilcIós 
Ivil.Z ferzsébot körút g 
( töíeión: József 7B—22
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HolyreáSlifiák 
a vasúti forgalmat

Németország és a meg
szállott terület KfizQtt

Düsseldorf, december 2.
(Hai a' ) A francia-belga vasút- 

igazgüi;,*- é‘ a nem ■ vusullgazffatás 
• , . óéi alá
íinicly hzeniu a német, kormány jó-, 
váh tg? útjának reményében a inng- 
t.zúlloíi terület <-• Nómcíoiftzág .óz 
■újra uiegkczdÍK n jnuuúr óta Hzune- 
telő vasúti forgalmat. Németország 
kötelezi magú* arra, hogy a jixnu ; 
ári ef-emények óta elvitt mozdonyo
kat cs vas it! uuyugot yisezaöZ' Igái 
tatja. (MTI.)

Budapesten BHogtéHj 
a nagyhanízsai üEtörűt
- A UHUI .VupM llMlUóMúl. — j 

OiUúber biríuui n. Cilikére vlrra- 1 
dóra nagy betörő.-1 követtek el 
Xugyktii) izsúii. Ismeretlen tettei 

; i sítette !■' ichn r dói 
v&tárukereskedő üzletének redő-1 
nyék behatolt az üzletbe, fóltörte a j 
pénztári, abból má..félmillió korona | 
készpénzt emelt cl, majd összeszc- ' 
delt mimegy tízmillió értékű posz- | 
tóárut és ahogy jött. úgy cl it> távo- t 
lőtt.

A nagykanizsai rendőrség megke
resésére a budapesti főkapitányság 
is megindította a nyomozást és 
csakhamar eredményi is ért cl. A 
Mester ucca végén levő Vásártéren I 
szolgálatot teljesítő detekt iveknek 
feltűnt egy gyanús külsejű ember, 
aki linóm posztóárukat kínált el
adásra. Jgazolásra szólíottták fül, 
nz illető Horváth- Ferenc névre szóló 
igazolványt mutatott elő. Mikor 
kérdőre vonták, hogy honnan sze
rezte u finom árut, zavarba jött é. 
sehogyan sem tudott elfogadható 
választ adni.

Bevitték az örszobára, ahol meg
állapították, hogy a nagykanizsai 
betörésből i.zi'irma-ó posztót akarta 
értékesíteni. Horváth Ferenc, aki
nek d/ncr.’ (idus és többszörösen 
büntetett betörő, rövid vallatás 
után beismerte, hogy ö tört be 
Nagyukinzsún Iteivhner Sándor üz
letébe.

\ betörőt 1< U rt óz látták és elszól* | 
lították u uugjkanizsai ügyészség 
fogházába.

Óriási árakat fizetek" 
mitidenb'io tdrtl- <*• ihsUrnhAkért. (eltérne- 
•oűMrt, ax >rniol>un<Uk*rt,azónyegórt. Blumen- 
teld uiiet, Vili, kcr., Néps.*: n’.iaz ucca 21. »tam 
Hfva»r« híxhot lövök — Toloffla JJzsjf 7J-4S

Kleglepö (Irakat fizetek 
viselt fépíipufiá&épt 
x.’wrih •’ t ur. Zlcbv Jeni a. . I Telet.>u 1 • • • 

~ViliíóFia I 

j "Szálún
VII, Erzsébet körút 6. sz.

* 1
JMuvíí'SzesZéSi

fíarf Hello 
Faragó Sár! 
*íáiaór E-rzu 
Török jf’Fa 
Éva JKúría 

Köváry Gyula 
Herczag Jenő 
Sándor József | !

| Hcrczegh Xlbect 
Gond a Ernő

Kővőrv Gyula IréFtii 
„Tfte 5 Nc£foiiys,‘ 

liczdile II órakor ,

Zita királyné
nem foglalkozik politikával

Apponyi nyilatkozik az Echo de Parisban

KLEIN ANTAL
divatáruházában, Király ucca 53 (Akácfa ucca sarok) 

MnWi a wi! Iiaráesanyl násár,
amelyről a cég a tisztelt vevőit ezennel értesíti.

Párizs, december 2. I tál. hogy újra férjhez megy. Az in- 
(Karos) Az Hcho de Paris inter- Apponyi Albert gróf

;.i Íj ■ I JppozH/-Albert gmff.il, aki i meR,kiejtette, hogy a monarchista 
1 tentette, hogy e.-ik ;i:A. utazott Magyarországon most uyug-
Si •ínyolországbu, Lógj' Zú'-z toll ki-1 voponton van es senki sem gondol 

■ó/./hó előtt lte<tela'.M kifejezze. A ennek u nyugalomnak a megzava- 
1;irály né kizáróan gyermekei n -! rasara. Magyarorszag ideiglenesen 

rv-M k szenteli in.r. át, és nem I Rendezett viszonyok között el. amc- 
;<gia!k./?k sern politikai koinbinú- ivetmost nem szabad megboly- 
< tóval, sem pedig azzal a gondolat-1 tfatni. (Mii.)

fiz Bgpsüh fitost 
és a Kéms? i&tótéfel

Washinghou, december 2.
(Havas.) Az Egyesült Államok nézető 

?. érint semmi gyakorlati eredménnyel 
:i<m járna az, ha Németország flgetőkó- 
P 'f’j-.égót ezak bizmyos határok között 

. I.- meg. A/. Egyesült Államok 
segédkezni akarnak a jóvá1’ toli kérdés 

do a jóvátételi bizottság 
részéről javasolt feltételekkel nem 
tarja értékesnek ezt a segítséget. Mi
helyt megérkezik a hivatalos meghívás, 
az Egyesült Államok határozni fognak a 
szakéitól bizottságokban való részvéte
lükről. (MTI.)
3jOH«»SJ<«CáC| -üi

telúrtíztaltnö 

eiy Jíkkasztó DanKhluatüinokol 
Nyolcvanmillió Etoronát vitt el 

£j bünk pőnz’érabőo
— zf llétfüi Napló tudósítójától. —

Vasárnap reggel a rendőrség ogy nagy 
1 aukceg Dénes Péter nevű tisztviselőjét 
••.ik kaszt ás bűntette miatt lctarí'Ztutta. A 
Hutai tisztviselő, uki a bank pénztáránál 
\o'.t bco’Zt -u. feletteseinek logteljesobb 
bizalmát élvezte, amivel visszaülve, való 
húggal főnökeinek jelenlétében követte cl 
ti idkk'isztásokaf. ?. bankban már régebb 
idő óta észrevették, hogy a pénztárból . 
állandóan kibobb-ungyohb összegek hiú- ‘ 
nyúznak, többszőr Inízivizsyálatof is far-1 
to'iak. melyek azonban nem vezettek' 
eredményre, mert Dvucsre még gyana
kodni sem mert senki sem.

Tegnap ismét nngyobb összeg, ffcm/E 
lió korona tiint cl a pénztárból. Azonnal'

aVásárlásra ajánlfa 
Családja részére: 

Huhasziiveteftet 
Rufiaselymeftet 
Jiufiabársonyvftat 
Szép kabátbélése bet 
Perzsa utánzatokat 
Vásznakat minden cilra 

Ke len gye sifónoka t 
tepedövásznakat 
Jngzefireket, neppereket 
fgltitlbn stolid minőségben és 
jutányos árban

Jl maradé fi-osztály bán 
nagy választék áll rendelkezésre az olcsóságot

| kedvelőknek

jelentették ezt az illető osztály igazgtó- 
.iának, aki elrendelte, hogy senki sem 
túvozhatuk. a pénztár helyiségéből, amíg 
detektívek segítségével szigorú vizsgála
tot nem tartanak. Mikor a főkapitány
ságtól kért detektív megérkezett, miudeu 
tisztviselő a helyén is veit, csupán l)ó- 
nea Péter hiányzott. Először azt hitték, 
hogy az épületben másutt tartózkodik, 
amikor azonban ogy óra múlva sem 
került elő, megtartották nélküle a vizs- 

i galatut. A dctektívuek — a főnökül: 
minden jótállása ellenére — gyanús volt 
a fiatalember hirtelen eltűnés® éz ezért 
délután Szentkirály uccai lakásán ke- 
re-sto fel. A flatalember nem volt oda
haza és házvezetőnője azt a felvilágosí
tást adta, hogy délben hazajött, átöltö
zött és kis csomaggal eltávozott.

Míg a detektív ottjárt, egy c'.ogáus 
hölgy jelent meg a lakásban, aki szin
tén Dénesi kereste. Mivel nem találta 
odahaza, nzt az üzonctet hagyta hátra, 
hogy Dénes várja este a megbeszélt 
randevún egy körúti mulatóban. A de
tektív megszerezte Dénes pontos sze
mélyleírásút és este helyet foglalt a mu
latóban. mert remélte, hogy Dénes meg 
fog jelenni a találkán. Éjféltájban 
csakugyan meg is jelent Dénes Péter. 
Elegáns, feketohajú, 25 év körüli fiatal
ember. Gazdagon mcgvacsorúzott, majd, 
amikor látta, hogy a várt hölgy nem 
.ion, eltávozott. A detektív utána rnont 
és a kijáratnál xpegszőlítóttá:

— Hová tette a tízmillió koronát?
Dénes zavarba jött, próbált tagadni, 

de mikor látta, liogy a detektív min
dent tud, csak azt kérte, hogy feltűnés 
nélkül menjenek a főkapitányságra; ott 
bevallotta, hogy eddig résztelekben kö
zel nyolcvan millió koronát sikkasztott 
el a bankból, a pénzt öltözködésre és 
szórakozásra költötte.

Dénes Pétert, a sikkasztó bankhiva- 
talnokot a roudőrség letartóztatta.

kővetkező cikkeket!
Ajándékkiosztás céljára:

Kartonokat 
Grenaáinokat
Barcfiefokat 
Flanelleket
Kötényeket
Kesztyűket, harisnyákat 

otcí ruhaszöveteket 
Kanavásznakat 
JVÖl, férfi ingeket 
Etenkívül sok ogyéb alkalmas 
és mutatós cikkeket

<=Film és STlozi 

Conrad Veidt 
és Harry Piel

,ki, ■ Conra<l Veidt-t nem isi 
mén. Azl. biezenu ninc.seu. Itajoucó’ 

számmal vannak nemcsak Li 
lünk, hanem külföldön is.
.sirc»iZe/.d>eli nagyszerű alakításai: 
most a Paganini. Hímje, keltett l'i'- 
tüuest hívei előtt. Paganini! Jle- 
”ézt?™ Conrad Veidt legújabb film, 
jel. lelulmulja önmagát ezen a fil
men.

Conrad Veidt! Ez a kedves sainész 
mint értesülünk, pestre jön, hogy 
nemesak a néma vászonról, hanem az 
elő szipadról is megismerje a buda
pesti közönség, A Kamara mo.-gó- 
banfou föllépni két héten út. Hatal
mai gazait kap estenként. Szerződése 
január 18:tól kezdődik. Beszéltem 
Tsuk Imrével, a Kamara igazgatójá
val, aki elmondotta, hogy a népszerű 
színész fellépte nekik óriási összegbe 
kerül esténként, de — folytatta — is
merve a Kamara törzsközönségét 
újat, nívósat kell produkálni és 
ezért az első — néma vászonról is
mert — népszerű fllmszinésszcl kez
dik meg a vendégfellépések soroza
tát.

i Tsuk Imre csak Conrad Veidt 
i nevét említette, holott jól tudjuk, 
I hogy Harry Pici, az ismert bátor ar
tista, a vakmerő színész i.s Pestre

I jön és a Kamarában fog vendégsze
repelni. Farafió Rezső, a Harrv Pici 
filmnek forgalomba hozója, hozza ne
künk Harry Pielt, akiknek fellépé
sét a mozikörökben és a színházi vi- 
lúgban épugy várják lázas érdeklő
déssel, mint Conrad Veidt-et.

* Emberek és bestiák... Emberek és 
bestiák címen kerül legközelebb bemuta
tásra a GaumoMí-fllmgyűr egyik legr®- 
mekebb alkotása, amely veri az összes 
eddigi filmeket. Egy farkaskutya a fő
szereplője a filmnek; hogy milyen cso
dálatosan lett betanítva a kutya; hogyan 
játszik, azt csak úgy tudhatja meg az 
olvasó, ha megnézi csütörtöktől kezdve 
az előkelő Kamara-mozgóban, melynek 
igazgatója a legnagyobb áldozatot hozta 
meg, csakhogy a filmet bemutassa annak 
a közönségnek, arneiy hótről-hétro meg
tölti a Kamara előkelő nézőterét.

o Az Atlantit — mindkét rész egy 
előadásban — az Urániában 5, 3<7, »/s9 
és 10.10 órakor.

o Tvist Olivér ... Dickens világhírű 
regénye, a Tvist Olivér legközelebb fil
men is látható lesz, a Hddius Filmvdlla- 
lat jóvoltából. Ugyanis a Bádius-cég 
hozta n Sacha által készített fllmattrak- 
ciót nálunk forgalomba. A Uhu érdekes
ségét növeli a kis Jackie Coogan fellépte 
a címszerepben, akit a Fiacskámban lát
hatott már az olvasó. A Corvin mutatja 
be péntektől kezdve a Rádius emo ki
magasló attrakcióját.

o Uránia — az Atlantis — Pierre Be
nőit világhírű regénye — a teljes ölni 
egy előadásban 5, ’/47, ’ -O és 10.10 óra
kor.

o Sülyedő hajón... A Kamara e heti 
nagyszabású újdonsága u Sülyedő ha
jón, nap-nap után óriási sikerrel kerül 
színre. A fényes kísérő műsort a Dán'ja 
ördöge című Gaumont film egészíti ki. 
Az előkelő mozi nézőterét zsúfolásig 
megtölti a közönség, hogy gyönyörköd
jék a fenti két filmben, melyet zajos 
tetszésnyilvánítások kísérnek állandóan.

o Pierre Benőit világhírű regénye — 
az Atlantis mindkét része Hnti "' szere
pében Stacia Napicrkov.ikdral — ni- 
Urániában mindennap ö, **7, 1.-9 és 10.10 

I órakor.

KoB’SM>p'”T"ÍTü;v. l. -b Üá cs Arad*
; XBáiN o ucca sarok. Teleién- 

HA'ffilöl szerdáig: nScgmnrtiuf a főH, 
t&n blroaalma. - Csütört.iktöl vasárnapig: 

Xpanyfcatasjol, 12 fölvonás
KcHenbillcru.37 K’.-»ttvan«llcru 37
Telet: I. 2-62^l0ISÖN Tc?í.: I 2-b3 
Hétfőtől sterdáig: JUtuvmoxduf m réap- 
nieaaf 0 tffflEaft<SJ>an. Csütörtöktől szom
batig: MUftfcu/dr, Ta/ ae ssd p a nüzas- 

élat .

Mozgókép Otthon 
A FILMEK FILMIE: 

Dávid és Góliát 
amerikai regény 7 fölvoaai.

Éjjeli lepkék 
amerikai eiköicsregeny ti tölvonás. 

Mindwet film löszerepeben R. B^rihelniers. 
ElőadásoK kezdete: 4. 6, S és 10 órakor.

tzeuzActd Bútor 150.000 K-IÓ1I

gmff.il
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hírek
Andréka

. Hef/őí .VopW múlt heti szarna Jelen
etté elsőnek, hogy Andréka Károly dr. 
...kaDiiánvhelyettes távozik a detektív
ehet éléről. Megbízható forrásból 

lármázott értesülésünk kínos feltűnést 
Íclíeit úgy politikai körökben, mint ma- 
<- n a főkapitányságon, ahol termesze- 
-T. u meg mit seni tudtak arról, hogy 

milyen súlyos támadást fog in- 
ti,ui Aüdréka ellen. A minisztertanács 
is-uctvles határozata tévesen került a 
lapokba, mert azon neui döntötték el 
véglegesen, hogy Andrckát nyugdíjaz- 
7ik,' csupán abban állapodtak meg, hogy 
u Jetek iívieáilet főnöki teendői alól men
tik fel. Ezt bizonyltja az a körülmény 
if; hogy Andréka még változatlanul 
latja el hivatalát, mert ezideig még uem 
határoztak felölő. Valószínű, hogy ta
lálni fognak más beosztást, ahol An
dréka képességeit továbbra is foglalkoz
tassák, mert az ő egyéni rátermettségét, 
Széles látókörét és nyomozás tvezető 
ügyességét a rendőrség nem igen nélkü
lözheti a mai időkben.

Andréka huszonöt évvel ezelőtt kezdte 
meg pályafutását a rendőrségen, mint 
egyszerű detektív. Csakhamar feltűnt | 
azonban, hogy a szerény, kezdő detektív 
messze kiválik többi társai közül. Nem I 
is bízták meg holmi apró-cseprő ügyek-j 
kel, hanem kizárólag nagyobb, «fontos 
politkai dolgokkal, főként az akkor meg-: 
indult szocialista-propaganda uiegfigye-' 
lésével és ellenőrzésével. Andréka nap-, 
uap után újabb sikereket ért el. Közben | 
beiratkozott az egyetemre, elvégezte a 
jogi fakultást és tizenöt érvel ezelőtt; 
már mint rendőrkapitányt és a rendőr- j 
6Óg politikai osztályának vezetőjét láttuk ' 
viszont.

Azóta rohamosan haladt előre. A há
ború alatt a legexponáltabb és legfele- 
lősségteljesebb állásban volt. A monar
chia ellen irányuló kémkedés megakadá
lyozása és leleplezése volt az ügyköre. 
Andréka ebben a minőségben brillírozott. 
Hallatlan ügyességgel, leleményességgel 
és kérlelhetetlen eréllyel csapott le a 
gombamódra szaporodó kémkedési ese

tekre. .Felbecsülhetetlen az a szolgálat, 
molyét Andréka a hadviselés érdekében 
tett.

A forradalom és kommiin alatt félre
húzódott. utána azonban ismét a politi
kai osztály elérő állott és neki köszön
hető, hogy kommunista összeesküvésről, 
propagandáról Magyarországon ma inár 
beszelni sem lehet. Csirájában fojtotta 
cl valamennyit. Emellett óriási érdeme 
az. hogy a munkaadók és munkások kö
zötti viszályokat, sztrájkokat, kizáráso
kat rendkívül tapintatosan intézte ol. 
Mindig kezébe vetto a békéltető tárgya
lásokat és higgadt, részrohajlatlan igaz
fiú géraetével mindig sikerült neki az el
lentéteket elsimítani. Az ő szobájából 
mindkét lel megelégedéssel távozott. ;

Nem fukarkodtam dicsérő szavakkal, | 
mikor Andréka érdemelt méltatjuk, de 
tóla beszélve nem hallgathatjuk el azt, 
hogy egy igen súlyos hibája is volt. 
Egyike volt azon rendőrtisztviselőknek, 
akik okai, bőgj* a rendőri hírszolgáltatás 
és riport ázs az utóbbi időben annyira el
fajult. Rcndíthetlen híve volt a rendőr
ség struccpoltikájának. Noha számtalan
szor tapasztalta, hogy nagyobb rendőri 
eseményeket eltitkolni nem lehet, mert 
azok ezer ajtón keresztül is kiszivárog- 
n-k. C7t minden alkalommal mégis meg
kísérel ic. A legridogebbeu elzárkózott 
nz informálások elöl és bu már cgyonc- 

nem tagadhatta, lo az eseményeket, 
olyan dodonai kijelentésekét tett. hogy 
fison senki el nem igazodhatott. Ez volt 
a mórágya, annak a sok téves hírlapi 
közleménynek, amelyek az utóbbi idők
ben napvilágot láttak.

A Kovács testvérek ügyében tett vizs
gálóbírói vallomása törte ketté Andréka 
'■^rrirrb't. Mogbocsá j thatatlan bűnéül 
’'»í'ák föl, hotry ogy felelősségteljes, ma- 
-’nsa iúsú rendőrfőtlfiztvisolő ennyire ex
ponál’a magát olyan emberekért, akik
nek szereplése vahni kétes dicsőségű.

A ddekfívtestü’ct nagy sajnálkozással 
Iái'a távozását íreH közszeretetben álló, 
kollé-h.'ís érzésű főnök volt.

— Alfonz király a boldog Spanyolor
szágról. Barcelonában vasárnap Alfonz 
király beszédül mondott, amelyben kije
lentette, hogy Spanyolország most rálé
pi tt a boldogulás útjára és hangoztatta, 
b"gy a spanyoloknak mindenütt egy- | 
^ííbe kell tömörülnek. (MTI.) * |

Darabokra tépett egy embert1 
a dmamít

Súlyos szerencsétlenség Miskolc mellett - 
embert megsebesített a robbanás

— A Hétfői, Napló tudósítóját61 —

Több

I

Miskolc, december 2.
borzalmas szerencsétlenség tör

tént tegnap dé'előtt Miskolc 
az óhutai határban, ahol munkások 
dolgoznál: cg\v épít közösen. Egy
munkás vigyázatlansága folytán sú
lyos kimenetelű robbanás történt, 
ami egy embert darabokra szakí
tott, míg többekéi megsebesített. A 
szerencsétlenségről a Hétfői, Napló 
munkai ár. a n kövptkezőket jelenti:

Hetek óta Miskolc mellett, óhután 
állami építkezések folynak. Több 
szúz munkás dolgozik itten azon, 
hogy a hegyes-völgye* földeken 
vasúti síneket fektetnek le. A mun
kások egy része robbantó anyagok
kal is dolgozik, mert a hatalmas 
sziklatömegeket csak így tudják el
távolítani.

Tegnap délelőtt egy csapat mun
kás szintén dinamittal fölszerelve, 
hozzáfogott az egyik szikla fölrob- 
bantásálioz. A robbanó anyagot egy

Füle József nevű 21 éves munkás 
akarta a gyujtózsinór segélyével1 
meggyujtani. A zsinórt azonban na
gyon hamar gyuj'otta íueg, a mun
kások ugyanis meg nem hagyták cl 
a robbanás színhelyet.

Füle erre el akarta fojtani a tü
zet, s ebben a pillanatban óriási 
dörejjel fölrobbant a dinaniit. A 
munkást a szó szoros értelmében 
szét mai csngolt a robbanás, mis 
a többieken csak kisebb sebeket 

ejtett. A lezuhanó sziklatömeg 
elől az utolsó pillanatban mene
kültek el az ott tartózkodó mun

kások.

I — Második évforduló. Sopronból | 
' jelentik, hogy deccíHŐer 16-cin lesz 
\l:ét éve annak, hogy Sopronban nép-\ 
! szavazás volt, amelyen a hazafias 
i lakosság Magyarországhoz kívánt 
| tartozni. Ezen a napon most fényes 
! ünnepélyt rendez a város, amelyen
■ Tkurucr Mihály polgármester fog 
j ünnepi beszédet mondani.
| — Nagyatádi Szabó I. Hajdúbö-
■ szőrménk ben. Vasúi uap cl. c. tartót a 
| beszámolóját. Hajdúböszörményen
Szomjas Gusztáv, a kerület nemzet
gyűlési képviselője. A beszámolón 
megjelent Nagyatádi-Szabó István 
földművelési miniszter is, akit út
jára több képviselő, valamint a me
gye főispánja kísértek. Szomjas 
Gusztáv beszámolójában a keresz
tény nemzeti gondolat hívének val
lotta magát. Utána a földművelés
ügyi miniszter tartott, nagyszabású 
beszédet, amelyben mindenféle hí
resztelésekkel és gyanúsításokkal 
szemben erélyesen védelmébe vette kezével össze 
a kormányt, amely rendületlenül hű 
maradt elveihez és kitűzött céljá
hoz, műinek legfényesebb bizonyí
téka az, hogy ő még ma is tagja en
nek a kormánynak. Majd a földre
form megvalósításáról nyilatkozott. 
A gyűlés után a miniszter a város
házán számos küldöttséget foga
dott, majd a tiszteletére megtartott 
bankett után a déli gyorsvonattal 
visszautazott Budapestre, aliovu tíz 
órára érkezett meg.

— Franciaország képviselője a 
német ügyek szakértőbizottságában.

(Párizsból ■’ ’ ”........ "........
|

A bíróság a. kincstárnak ítélt 
egy nadrúgsz!jaf. Sopronból jelen
tik: Esztendő előtt. történt, hogy a 
kőbidui fegyintézet lopásért felje
lentette O.áih Ferenc tégj őrt. mert 
az intézet lószerszámából Oláh n«d- 
rágszijjat készített. A dolog a bíró
ság elé került, ahol Oláh három ta
núval igazolta, hogy a nadrágszij- 
jat a háború alatt kai ondóktól kap
ta. A bíróság fölmentette a fegyőrt 
a lopás vádja alól. A feg-yőr ellen 
azonban újból megindították az cl- 

I járást, mert nicst már a híres ár 
\ követelte rajta, a nadrdgsz/jjat. Az 
j ügy ismét a járásbíróság elé kerül', 
[ahol tegnap ítélkezett n bíró. A bi- 
; róság kimondotta, hogy a nadrág- 
szijjat a nm.gyar kincstárnak Ítéli, 

! tehát Oláh Ferenc fegyőrnők be kell 
'.azt. szolgáltatnia. Oláh erre azonnal 
1 lecsatolta nadrágjáról a , szljjut és 
1 átadta a bírónak. A bíró elfogad-.a 
' a kincstár számára, erre a fegyőr 

:oritva nadrágját, el-
' távozott.
I — Lopott ruhák- a főkapitányságon. A 
' rendőrség letartóztatta Felföldi Józs”í 
' 22 éves napszámost, különböző főijeién- 
l lések alapján és nála rengeteg ruhane- 
' műt foglaltak le. A ruhák egy részében 
! X. G. és 0. K. monogram vau hímezve. 
| Mivel a ruhák minden bizonnyal lopás- 
j ból származnuk, a rendőrség felhívja a 
károsultakat, jelentkezzenek a főkapi-

| tányeágon a TI. emelet 217. fiz. szobában 
! a Fenokcs-detoktlvcsoportnúl.
| — Revolveres útonálló. A Csáti yi
! uccuban tegnap este tűz óra tájban 
! kút jóbarát, Tóth János 22 éves nap- 
[ számom és Karmaiul Gyula 23 éves 
| szubósegéd hazafelé tartottuk. Szem- 
I be jött velük az uccán egy fiatalem
ber és pénzüket követelte. A két 
békés ember természetesen megta
gadta a pénzt, mire az útonálló du
lakodni kezdett velük, majd u vere- 

' kedés hevében revolvert rántott es 
\Tólh Jánost hasba lőtte, Kurmannt 
; pedig a lábán scbcsitcilc. meg, az
után chnonekült. A két sebesültet a 
Rókus-kórházba szállították.

— Cserty József beszámolója. Csert}/ 
József nemzetgyűlési képviselő vasárnap 
tartotta kerületében beszámolóját, a 
melyre elkísérte Ihipert Rezső, a Reform
párt elnöke, több képviselő táraságá
ban. Csert)/ beszámolójában a liberális 

[ ellenzék küzdelmeit ecsetelte a kormány- 
' nyal ezem’oou, Rupcrt Rezső hosszabb be- 
I szédben a Trcuga Dei hírét cáfolta meg. 
í Kijelentette, hogy semmiféle kompro-

jelenti a Ilavas-üg.vuök- 
[ség, hogy Franciaországot a immet 
pénzügyek orvoslásával ícp-rdkezo 
szakértő-bizottságban j* armenucr 
fogja képviselni, aki regebbe a az 
Egyesült Államokban szerepelt 
mint pénzügyi delegátus. A masil; 
bizottságban egy bankar lesz rrau- 
eiaorszúg képviselője.

— Éjszakai támadás Újpesten. Az 
elmúlt éjszaka Ljpesfen az Árpád 
út és Ó ucca sarkán Csór go .János 
21 éves munkást ismeretlen embe
rek íno^támadtúk és mcllbeszurtak. 
A tettesek elmenekültek, a sérültét, a 
mentők a Rókus-kórhazba vitték. 
Állapota súlyos.

__Veszedelmes betörni fogtn^ 0.. 
Az utóbbi időben a főváros külön
böző helyein számos olyan, betörés 
történt, amelynél o nyomozás során 
kiderítette u rendőrség, hogy a be
töréseket egv és 
követhette el. Halasz 1 »‘»enc 
tlv bosszús hajsza után éliogta; 1Ujeicnt0it0, nogy tcmmuv.u uvM.v.w- 
Csernv Károly 20 éves, hírhedt be- inigá2Umot nem köt a kormánnyal, mert 
töröt. i>ki a vkllatús során 2< tön. - 
beli betörést ismert be. A >«• ’»•» 
rcngot«g rimát es Hieuir."A 
luk. A rendőrség Csern. .^,dr' ■
latin, 19 orgaz’lajn ellen l'cdi., míg

, Indította oz eljárást .. . !
_ Kézrrkc.iVt r h m!””"’•. X 

vembe? közönén a gyu.lt'ic'1»1 
I megszökött Kocsin .Tnzsof J9 cy - 
Iwlii-ö oki a gTÜltofogbnzbnn tol-| 
ötté cgv évi büntetését. Székese Fráter ueeo 

I ; i.Bför/.U követett el. A Imre szabuműhclyébc ..................1 . "-ínlb^ikeriiH n Teleki téren sok betürö.k két szllszgall. ?■>. bundát
,->X"...... inve\.^d“ mős l&öt 1C-.-S roh.it loptok •■ . A
?n" V iiszvo-' 1 rendőriig lucglnditotln u nyomozást.

I tartozni i tűk.

— Elgázolás. A Rákócl útba tor
koló szűk accasarkon robogva megy 
cégig a sárga villamos. Egyik, 
kapu alól kiszalad egy gyerek. Ke
fében egy darab kenyér. Egy nagy 
tépés a kaputól a keskeny járda 
széléig. A villamos kocsi vezetője 
veszetten csönget be az ijedt csönd
be, egy pillanatnyi, halálos csönd, 
dcrmcdfui áll meg mindenki, még 
annyi Idő sincs, hogy egy „vigyázz'* 
cagy egy jaj-kiáltás elhangozhas
son, aztán kétségbeesetten sikolt 
föl a kis fiú. Egy roppanás, ijedten, 
ordít az uccu népe. Már késő. A 
gy: vek a villamos alá kerüli. Pilla
nat (dalt szoros embergyilrü, veszi 
körül a villamost. A vetető halód sá
padtan ugrik le. Oda tévedek a kis 
fiú mellé. Jön a rendőr, beteríti kö
penyét a földre. Arca terítik a fiúcs
kái. A kapuból őrült sikoltozással, 
szé.-bántó thajú asszony fut ki. A 
gyerek anyja. Sir. jajvcszékcl, átko
zod ik. M- gcrke:::t'k a mentők. Késő. 
Az orvcs leveszi sapkáját. A körül- 
álló uszonyok mind sírnak. Talán 
a maguk kisgyerekére gondolnak 
most, ebben a rettenetes percben. 
Megindul a mcn'ökocsi a véres kis 
holitesltel. Még pár formalitás. A 
rendőr tanukat ír fel. Igazoltatja 
a kocsivezedöt, aki halálravdltan 
szorongatja kezében a fék-vasat. 
Az úttest szűk kőkockáinak hasa- 
dékán lassan szivárog be a földbs 
egy kis pírosság. A h'deg n-ipfén.n 
kósza sugara megcsillan a sárgára 
fényezett villamos oldalán. Úgy áll 
a vér festet te. síneken, nii»t egy go
nosz állat.

— Százezer nranjnnárka kártérítés na 
agyonlőtt francia tanítóért. A rnjnatar- 
tomónyi bizottság malnzl híradás sze
rint elhatározta, hotyy százezer arany- 
márka kf.vtérítóst követel a várostól az 

.október 20-áu agyonlőtt Coustuut fran
cia tanító meggyilkolásáért. Vonakodás 
esetén ezt az összeget Mainz város 
pénztárában fogják lefoglalni. 'A Wolff- 
irodn megjegyzi, hogy eddig nem cáfol
ták meg francia újságoknak azt a jelen
tését, hogy Constant tanítót agy szepa
ratista golyója ölte meg.)

— Kifosztották n gyöngyösi kórházat, 
A gyöngyösi csondőrsóg táviratban 
értesítette a főkapitány súgót, hogy To'.h 
Gyula 19 eves ápoló az otfuhi alapit- 
váuj 1 kórházból megszökött. Szökése 
előtt, összeszedte a betegei-, ruháit, a kór- 

1 házi lepedőket és törülközőket, mintogv 
ötmllUé/ értékűt ts azokat magúval 
vitte. Tóth 19 éves, zömök termotű, 
barna hnjú, bajusza pelyhcdzŐ. A rend
őrség megindította a nyomozást.

I — Tűz. A Miksa uccn 10 szám alatti 
házban levő Kir:.clt: r .János lakatosnál-

■ helyében vasárnap este tűz ütött ki. Vl« 
[ gyázatlansúgból leégett két szerszá n-
szekrény és egy válntzftd, mely egy ’ini- 

j sík helyiségtől választóita ol a műhelyt. 
' A tüzet azonnal eloltották a kivonult 

tűzöl lók.
— Toh aj esc’éjh'úny. Dr. Sur-in/A 

Mihálync Nagy János ucca 13. sz. alatti 
magánzóuő följelentést tett cselédje, Du
dás Erzsébet ellen, hogy néhány napi 
szolgálat után 1*> millió értékű ruhane
műt és több ezüst evőeszközt ellopott s 
azután megezökütt. A Szigeti-'Jot-iktlv- 
csoport emberei Diktálván elfogták a 
tolvaj leányt, aki hasonló büncselekmó-

■ ny.klrt mír büntet.? volt. Ezt « lopási 
Is bvisji’erle. Letartóztatták.

— Vonatelgázolás. Tegnap e.-te a Fe
rencvárosi pályaudvar közcFbon egy 

J tolató vonat halálra gázolta Uoffmann 
János 5G éves szabómestert. A vonal 
kerekei a derekán szelték ketté.

ez mindannyiszor becsapja az ellenzéket. 
Követelte n szabadságjogok biztosítását 
és mindenekelőtt az általános titkos vá
lasztójogról szóló javaslat sürgős beter
jesztését. A kerület választól nagy lelke
sedéssel ünnepelték az ellenzéki képvise
lőket s bizalmukról biztosították képvi
selőjüket.

— Többmilliós betörés. Az éjJM a 
alatt levő Tóth 

ismeretlen tette-

■1
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iftvi. toriét.vízhatlan

mondja komolyan, valóban, igazan ér- cédáidra járnak, 
kezeit egy ilyen távirati lé... j

— Nemcsak, hogy valóban, hanem a f^akal
«UovaUbbM. Maid mindjárt Pirinek kocsi
mondom, honnan történt. Hál azt hnz.icitrbúe a!l a csokortmncnct. a.

SomoautNuKia^t'‘.^mtrrre,kawttüVaroaSd.\ 
volt. Elc/iet be-!" .P’!11"**’ Horváth, Ma-\ 

írről S-ávol rilcat is kivirágozták, de meg a 
!«M.a alatt en,i\^’"fiakat>cmkimélte a. v^lz/',- 

rstthíAot < niayt. Nádort. Újvárul, Patakyt és csaiaam\(^ j6kcdvü Nf1fJI/
Vendreyt is megajándékozták
mindenféle jókkal, de kijutott bő
ségesen a fess testőrtisztnek Kom- 
póthíj Gyulának is.

— Apropos Kompóthy. Igaz, hogy 
filmszínész letéti

— Nem lesz filmszínész, csak ját 
szik filmen. Most fejezte be Milcszátl 
Kálmán „Egy fiúnak a fele" cím 
.megfilmesített regényét és ugyan
csak a vége felé járnak már a „Há
rom, árra" felvételei is, amelyben 
nagijon szép szerepet játszik Kom
pót hy Gyula, akinek már előre oda- 
ir/drték a Pompadur után követ
kező operett szerepét.

tudja ugye, hogy Nomogyi Nusi^ a 
nyáron Párizsban 1 ” 
széliem mafjának ................... ...........
Kusi párizsi tartózkodása alatt ef/y. 
alkalommal egy ismerős 
Akart mcfjlátofjatni, de bizony az 
irányt eltévesztitte a szeme elöl és 
finv eltévedi a francia fővárosban; 
mint a ..falusi kislány Fcstrn". 
Mcnl mendcfiélt a rauyogó uccákon 
és talán bizony cl is pityeredetI eyy 
kicsit, amikor látta, hoyy a nayy 
labrintusból nem tud kitalálni/ Már 
valahol a külső város felé bolyon- 
pofi, amikor nekibátorodott és eyy 
mellette elemcnő urat megszólított, 
kony mutassa incy az utat a jelzett 
cím felé. Az idefjen úr lekötelező 
nyájassáfjfjal állott a bájos mű
vésznő rendelkezésére és kész öröm
mel vállalkozott arra, hoyy meymu
tatja az utat. Amint kettesben men- 
defjéllek a hatalmas házsorok men
tén. Nusi elmondott mindent itthon
ról. Nagyon örülök, hoyy megis
mertem iyjj. véletlenülf — mondotta] 
az elválásnál az idegen úr — én 
Verncuill színész vagyok és nagyon 
boldog leszek, hu a művésznő játsz- 
sza majd legközelebbi darabom cím
szerepéi.

Nusi akkor még nem is gondolt a 
Rózsalányra és csak amikor a sze
repét megkapta, jutott eszébe, hogy 
Verncuill ezt mór Pártiban bejó
solta. Azóta azonban semmi értesí
tés nem jött, Annál nagyobb volt 
Somogyi Nusi meglepetése; amikor 
most egy hatalmas csomagot kapott 
Páriából. Verncuill küldött tíz fény- ! ,
képet és sok sok üdvözletct a jubí-h„)gy 
fdris liózsalávi/ szereplőinek és <S'o- 
tnogyl Nusil, régi párisi ismerősét' 
kérte meg. hogy azokat ossza szét 
a színészek között.

— Ennek ipatdu nagyon ürülök. Hát 
orról fud-fí valamit, hogij Hetithy tíllan- 
thiau bent van a uMézcskal(ics“ pró- 
hóiul

— Hát hogyne tudnék, amikor én 
mindent tudok. Beöthy vezér való
ban gondosan figyeli Ernőd;Szir,may 
magyar, operettjének, a Mézeska
lácsnak pr.óbáit. A vezémek'lugyan- 
is mar az első elolvasáskor annyira 
megtetszett a darab, hogy kútár 
direktornak kijelentette, hogy a 
Mézcskalársot ő „maga veszi a ke
pébe", mert azt egyedül akarja si
kerre vinni. J: Unió környékén 
^viszont azt mindenki tudja, mit Jt- 
lent az, amikor a vezér maga is 
segít rendezni. A biztos siker elő
jele ez. Be természetesen a tulajdon 
képpeni r(nd>'zö, a Kirőlii Színház 
főrendezője Tihanyi Fiimos, oA-íj 
egész energiáját belefektette ebbe ni 
bűbájos magyar operettbe, unitig- 
m-l szebbet a Király Színház — be
vallóin magának őszintén — már

nagyov régen vem ajándékozott a 
magyar. közönségnek.

— .’/ít kaplak prcmiérc-kor a „Pom- 
padour" izcreplőif

— Fedők és Billcr a csodálatos 
véletlen folytán egyformán nemi
ven hatalmas virág kosarat kapott. 
Kondor Ibinek' is tele volt az öltö
zője virággal. Kemény fíy Klári 

\ olyan gyönyörű havasi ‘
I koszorút kaptAt, hogy még ma is 
,...... A szökciürtü
I Füredit Elht piros rózsákkal tapé- 

is, no és 
kocsikon /.elled

Oj/optii

I

magyar szio a egjobb 
a oilágon“ - monda ^all Geo

71 muzsikus álomországban él
Azt mondja Fali Leó:

— Nincs sok időm már. de üljön fel 
ide mellém a kocsira, átszaladunk a 
tipliért-szállóba s addig, amíg odaérünk, 
elmondok magának mindent, amit tudni 
aknr.

A kocsiban Fali beszélni kozd. Fölkéri, 
.. .„j no szóljak egy szót sem, ne kér
dezzek semmit, ő elmond mindent, amit, 
még senkinek se mondott; do amit most 
már, a bemutató után, bátran elmond
hat és amit. a. lolko sugalata szerint 
úgyis el kell mondania.

—- Az igazat megvallva félve jöttem 
idő, Iludapcstro — mondja — azzal 
ijesztget lek, hogy maguk magyarok már 
elszoktak attól az opevcttstilustál, ame
lyet bécsi stílusnak kereszteltek el s 
amelyet egy primadonna, egy bonvivanl, 
egy szobrait és egy táncoskomikus épít 
fel. Azt hallottam, hogy a pesti föld 
már csak n revüket, meg n táncos an
gol vagy a könnyű francia operetteket 
tűri mog n hátán és az úgynevezett 
nagyoperetteket lerázza magáról.

— Amikor ideérkeztem, a színház fő
rendezője, Szabolcs Ernő fogadott és 
csak nz ő megnyugtató szavaira foszlott 
hzét valamennyire nehéz aggodalmnm. 
l’e azért most már szabad őszintének 
lennem, sobnBem tudtam n hírek bíiv- 

*i köréből kikerülni és éjszakánként, szál- 
* lodai lakásomon bizony valóságos re

ménytelenséggel néztem bele a Pompa- 
dour magyarországi Jövőjébe.

— Nekem ugyanis rendkívül fontos 
nz. hogy operettem Budapesten sikert 
arasson. Magyarország Európa legszél
sőbb állama és el sem hinnőlz, hogy a 
külföld, főkent Amerika mennyire figyeli 
a magyar színházak sikereit. .4 Pom- 
padnur — mint ismeretes— eddig Her- 
linken és Mécsben I érült szinre, az ame
rikaiak megvárják a budapesti bemu
tatót. megróiJák n ,.lcgnehc:ebb"-nc': 
tartott pesti közönség Ítéletét es a: 
..r i'ut'* csak uk'.or rakják hajóra...

-- A Pompádon r premierje élelem 
egyik legszebb logfclcdhcicUcnobb em
léke marad. A lámpaláztól reszketve 
léptem a dobogóra. En, n nyugodt, ki/, 
gndt és iilcgiiélkú.li Fali, akit Béeslion 
meg Berlinben Ismertem, minthn eltűnt 
volna. Ery Antal drukkoló emberke 
voltam és ezt ön k. n közönség észre 
sem vették. Alig tudtam n nyitányba 
belekezdeni. A bal kulimra mögül ogy- 
werre két fényié uem tekintetét érez
tem n. tgamvn. Odatekintek. Szabolcs 
Eruó birtató szeme simogat A koncert- 
mester e pillanatban fölemelkedik be- 

’ lyéről, vonóját magas Ívben megsuhint-

ha egy kiosit el-

DARVAS LILI
újabb ajánlatot kapott Ameri
kából. A múltkori gázsi két
szeresét ajánlotta fel cgv má
sik impresszárió.

UJVAllY FERENC,
n Pesti Kabaré agilis Igazgatója 
súlyos munkájában kimerült- Ko
moly betegségét megelőzendő, a 
Slesta-szanatórinmba vonul vissza 
néhány heti üdülésro.

AKNAY VILMA
rövidesen Budapestre érkezik 
és akkor már végleten 
Budapesten marad.

TÖRZS JENÖT 
meghívták Pozsonyba vendégszere
pelni. Az ajánlatot azonban visz- 
szautasította, mert a Renaissanco 
Színház játékrend jo miatt nőm 
utazhatik cl.

PESTI KABARÉ
decemberi száma csupa szen
záció. Mcdgyasszay prolon
gálta sikeres vendégszereplé
sét. A művészek sora két 
nagynevű vendéggel is szapo
rodott: Rózsahegyi, Kálmán és 
Bónhidy Ilona fogják a nép
szerű kabaré, közönségét de
cemberben művészetükkel gyö
nyörködtetni.

„TILOS A CSÓK"
című szépsikerű Vincz^-onore'.t fel
újítására gondolnak n Király Szín
ház irodájában.

A

ja, a zenekar tagjai tust adnak s a kö
zönség föláll helyéről és hangos taps
ban tör ki. Ereztem, hogy igaza van 
azoknak, akik azt mondják, hogy a wta- 
gyar szív a legjobb szív a világon. Mórt 
hiszen miért tapsoltak ők engem? Csak 
azért, egészen bizonyos, hogy bátorsá
got. öntsenek belém, 
tudatosan tették, do 
mindig megsejti azt 
kor cselekedni© kell.

— Bocsásson meg, 
érzékonyedom, de mi, nkik a muzsika 
álomországában élünk, nem tudjuk úgy 
kormányozni érzéseinket, mint azok, 
akik reális pályán töltik el életüket. 
Minket muzsika vesz körül, állandó 
halk muzsika vesz körül, állandó 
múl valamennyiünket.

— Félóra múlva elutazom, de érzem, 
hogy magammal viszem lelkemben azo
kat, akikot itt olyan véghetotleníil meg
szerettem: Szabolcs Ernő barátomat. 
Fedők Sárit, Hitler Irént, Halmay Ti
bort, Nádor Jenőt és mindenkit, akik itt 
szivembe beszöktek.

'Talán nem la ön- 
a magyar szív 

a pillanatot, ami-

• A Vígszínház e heti műsorát is a 
legnépszerűbb színdarabok töltik Ve. Do
minál köztük a Király, a jútékrend 
nagyszerű vigjátéka. Kedden és szom
baton az Orvos dllemmújá-t adják, csü
törtökön pedig az Zvauov-ot, amelynek 
jövő vasárnap lesz az első délutáni elő
adása. Szombaton délután az £lső csön- 
getés-t játsszák.

• A Pompadour, Fali Leó szenzációs 
BÍkerü operettje egymagában tölti bo a 
Fövúrosi Opcrettszinház o hetének já- 
tékrendjót. Vasárnap délután a színház 
előző nagy sikerét, a Három gráciá-i. 
adják, amely a szombati ünnepnapon is 
szinrekerül délutáni előadásul.

• CG—72-ik előadása lesz a jövő héten 
Faragó—Nádor dal játékának, „Ehsler 
Fanny“-Dak a Király-színházban, ahol 
mindon este megismétlik a nagysikerű 
operett előadásait az ismert kitűnő sze
reposztásban. Vasárnap délután „János 
vitéz" kerül színre, jövő sztimbaton, 
8-án délután Kálmán Imre világhírű 
operettjét, a „Bajadér‘‘-t adják Rátkai- 
val, Latabárral, Sárosyval, Karácsonyi 
Ilivel és Síró Annával a főszerepekben 
három órakor mérsékelt helyárakkal.

• A „Vörös malom" előadásai folyta
tódnak a jövő héten is a Magyar-Szín
házban. Molnár Ferenc, kivételes sikerű 
szinjátéka az esti előadásokon mindnny- 
nylszor Darvas Lilivel, Péchy Blanká
val, Horváth Elvirával, Somlaival, Gél- 
lérteti, Tarnayvnl kerül szinre, mig 
vasárnap délutáni, valamint jövő szom
bati délutáni előadáson Mima szere
pét Kaszab Anna, Jánost Dávid játsz- 
sza. A délutáni előadások három órakor 
kezdődnek és mérsékelt helyáruak.

• Az első hajnal bemutatóját csütör
tökre tűzte ki véglegesen a Rcnaissance- 
Színház igazgatósága. Csergő Hugó új 
és újszerű darabjának bemutatója iránt 
úgy a művészet köreiben, mint a közön
ség körében rendkívüli érdeklődés mu
tatkozik. A keddre váltott jegyek csü
törtökre, a bemutató végleges napjára 
érvényesok. Az első hajnal négyszer, 
csütörtökön, pénteken, szombaton és va
sárnap, a többi napokon a Lila ákác, 
mely a 25-ik előadáson túl is telt házakat 
vonz, szerepel a műsoron. Szombaton dél
után lesz a Csodaszarvas első mérsékelt 
helyárú előadása, vasárnap délután a, 
második.

• Félnyolckor kezdődnek hétfőtől 
kezdve a Renaissance Színház előadásai.

• A Hasis folyton fokozódó sijeere 
arra indította a Városi Színház igaz
gatóságát, hogy a Monyasszonyháború 
soroznios előadásai előtt szerda estére 
is kitűzze a nagysikerű mimodrámát a 
Bajazzók operával egy estém

• A Belvárost Színház jövő bet! mű. 
során a játékrend legkedveltebb darabjai 
váltakoznak. Wedekind világhírű tragé
diáját, a „Tavasz ébredéseit hétfőn, és 
pénteken, ,.A nagy bariton" című nagy
hatású komédiát kedden, csütörtökön és 
szombaton, Csortossal, Bóth Klárival, 
Báthori Gizával és Berki Lilivel, Zilahy 
Lajos nagysikerű bohózatát, „A. jég- 
ctap“-ot, szerdán óa vasárnap esto 
Z. Molnárral, Kabossal, Bársonnyal és 
Csathó Gittával a főszerepekben adják. 
Vasárnap délután pedig a 200-ik elő
adásához közeledő „Kókszakáll nyolcadik 
feleségét" játsszák Titkos Ilonával é« 
Vándoryval a főszerepekben.

• A legvidámabb hangulatban folynak 
a Blaha Lnjza-színházban „A rózsa
lány" előadásai, amelj'nek minden jele
netét harsogó nevetéssel kíséri a szín
házat állandóan zsúfolásig megtöltő kö
zönség. A pompás operett természetesen 
jövő héten is minden este szinrekerül, 
vasárnap délután a kitűnő MFl-Fi"-t 
adják Vaály Ilonával, Bíbor Honával, 
Szirmaival és Fülöppel a főszerepekben, 
jövő szombaton, 8-án délután Rajna— 
Czobor nagysikerű operettjét, a .jszép- 
asszony kocsisá"-t ismétlik 8 órakor 
mérsékelt helyárakkal.

• Az Andrássy-úti Színház nagysikerű 
műsora, melynek minden egyes darabját, 
tréfáját és magánszúmát estérői-eetére 
tüntető tapssal fogad a közönség, n jövő 
hét minden estijén ismétlésre kerül, 
úgyszintén vasárnap délután is, to
vábbá jövő szombat délután három és 
félórái kezdettel, mérsékelt helyárakkal.

Kis Komédia í'eiefonszám: 14—22.1 
stott Sto ^harcit feiteptóvati Cinkw- 
♦.VrsMc cs Villa Adolfv.Kezdete S érakor

* Menyawznnyháljorú. Fás Ede é« 
Szabados Béla magyar levegőjű, költői 
szépségben, mulatságos fordulatokban 
gazdag új daljátékát péntoken este mu
tatja be a Városi Színház. Kolbay Ildikó, 
Erdély legiinnepeltebb művésznője és 
Nagy Izabella, Blaha Lujza méltó utóda 
áll a kitűnő előadás középpontjában, 
mely Palló Imrének, az Operaház kiváló 
hősbnri tón jónak, Sziklay Józsefnek, az 
ötletekben kifogyhatatlan kémikusnak, a 
népszerű Boriinak, ürley Flórának, V. 
•Molnár Rózsinak, Gábor Ernőnek, Cse- 
lényinck, l’ázmánnak ós Síknek juttat 
pompás művészi feladatot A pénteki be
mutató jegyeit vasárnap kezdik árusí
tani. Szombat, vasárnap és hétfő ostc 
megismétlik az újdonságot, mely a Vá- 
rost Színház következő heti műsorát, a 
Nemzeti Színház keddi vendégjátékán kí- 
' iil, egéb.-.hen lefoglalja. Most hétfőn a 
Denevér, kedden a Trubadúr Németh Má
ria felléptével, szerdán a Bnjazzók és 
Hasis, csütörtökön Faust Aqiilla-Adler 
A>lelimival, szombat déipfón Tosca, va
sárnap délután Orpheus a pokolban Lá- 
bivs Juci é« Rózsahegyi Kálmán ven- 
<lAgfelléptével egészítik ki a Városi Szín- 
ház gazdag műsorát.

* As Első Hajnal főpróbáját csütörtö
kön, a premier napján fel 11 órakor 
tartja meg n Ronabsance Színház. Az 
arra jogosultak jegyeiket • kedden dóle- 
!íu U.73 óra köI0tt vehetik át a titkári 
hivatalban,

NAGY ENDIÍE
konferánsza

SALAMON BÉLA
két kabinetalakilása

a
Tez'é^körútl Színpadon

Jegyek egész hétre előre válthatók
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A kontremin elvesztette 
a csatát

Már csak kölcsőndaraboStból operál — Mesdráault a 
KöUsOndlj — Szilárd tendencia előtt a tőssde

Multheti tőzsdei visszapillantásunkban 
megírlak, hogy a bonfentesek erős szi- 
lárdulást várnak az értékpapírpiacon, 
n;cit. a túlontúl alúértékolt részvények 
föltétlenül vásárlásra késztetik a tőke
erős spekulációt s a külföld is mind 
erősebben érdeklődik a magyar részvé
tek iránt. Megírtuk ezek nyomán, hogy 
sz elmúlt tőzsdei periódus igen mozgal
masnak ígérkezik a az értékpapírosok 
átértékelődési folyamata nagy lépéssel 
halad majd előre, föltéve, ha a kontra- 
ijüj, mely igen erősen tartja pozícióit, 
íuás irányba nem töröli a piacot.

Ahogyan azt előre jeleztük, úgyis tör
tént. Hétfőn igen szilárdan indult a 
piac s úgy látszott, a kontremin is abba
hagyja kisded játékait, sőt sietve fe
dezni kezdte bianco angazsmánjait. 
Szerdára azonban Bécs. szokás szerint, 
eL’anyhuJt s ez már elegendő biztatás 
volt a kontremin számára, hogy fedezet
len eladásaival ismét megkezdhess® úr- , 
folyamromboló munkáságát.

A kontremin vehsmens támadása 
ellenére érezhető volt azonban, hogy 
a tőzsde szilárd tendenciára van be

ágyazva.

Minden körülmény odatendál, hogy az 
*i jx , visszaszerezzék el-

s ami a legfonto- 
volt a darabhiány, 
az erős kezek nem 
értékpapirosaiktól

elmaradt árfolyamok 
vesztett kurzusaikat 
Mbb, erősen érezhető 
ami azt jelenti, hogy 
hajlandók megválni 
s a kontremin csak biaco tételekkel do1- 
gozik..

A piacra dobott áru az elmúlt héten 
GsaaiWöar felszívódott s a kontremin

Magyar részvények külföldi tőzs, 
aekeu. Mint illetékes helyről érfesü- 
lnnk, a legközelebbi jövőben, néhány 
vezető magyarértéket a külföldi ne
mes valutájú tőzsdékre vezetnek be. 
k'J a Nans’Danubiust még ebben a 
hónapban az amsterdami tőzsdén 
Jegyezni fogják. Sorra követi nehéz 
papirosunkat a Pesti Magyar Ke
reskedelmi Bank részvénye, melyet 
egyidejűleg a zürichi és genfi tőzs- 
oeken. kottiroznak, Ugyancsak a 
svájci tőzsdékre kerülnek, miután a 

már is jegyzik, a Salgótar
jánt hoszénbánya részvényei, míg 
*?? l^olampa részvényeit a londoni 
tőzsdére vezetik be.

Chorín Ferenc ób Weíss Fülöp, 
. Illetékes helyről nyert
információnk szerint ifj. Chorín Fe- 
^Uc ?M‘d.a óta Fülöppel
7.^1 Párizsban folytat, tárgyaláso- 
'^^dálátának készülő tranzakció-

Miksa Becsben egy új 
L'odailain'küufercucia érdekében csi- 
Vj't Propagandát. Fenyő Miksa dr., 
iCU‘v ‘K^zgatója a napokban Bécs- 
'.ri? 44* a"°l gazdaságpolitikai elő- 
■ tartott, Magyarország és Ausz- 

. viszonyá.ról. Fenyő dr. tegnap 
haza Becsből. A Hétfői 

; - e o munkaiarsa megkérdezte Éc- 
• ;oí. milyen impressziókat szerzett 

kikkel tárgyalt és lesz-c 
rrin :fJ- L , pozítiv ercdméme 
rrlwdásának. Kérdésünkre 
’H'/o dr. a következőket mondott;):

- bect.1 előadásomban arra fektet- 
fa fósúlyt, hogy valóban kifejezést 

-OK annak a rokonszey vnek, amelyet 
ín \r(ínt érzek 03 hogy figyel-
á’ia^'r,f( ',.iív’bni Brra> hogy nz utód- 
r‘ j 01; hívjanak össze egy új porta- 
vnlnn Aob7e'f’,‘-’h>G amely alkalmas

°Jna arra, hogy az utódállamok Aö- 
h. v<,zdaír‘OPoUtikoi tekintetben ba- 

teremtsen. Cn 
•tmoiva koztiemó»vezésre 
IntX " '1Jag.a 01yau böl«en
E > í,rnc1y 0 révcn nagy
h.1 6n;c"''’
how I ,ar,'"n ós

1'” ko’fwncin míj ered* 
a Am bb • '01“a' Ulblt amilyen 

E?eí az 01,0 kon,,í- 
még meweíyiuu, hoou an- 

erőlködése hiábavalónak bizouyult. nem 
tudta az árfolyamlcmorzsolódásokat ki- 
mélyíteni.

Az irányzat továbbra is bizakodó ma
radt mert az általános drágulóé köze
pette az értékpapirosok som olcsóbbod
hatnak, legfeljebb az következlietik, 
hogy az átértékelési folyamat lassubbo- 
dik, de meg nem állhat.

A piac bcnfcntcsei a. következő hétre 
már lényegesebb árfolyamjavulások
ra számítanak. A kontremin már 
csak kölcsöndarabokkal operálhat, a 
kölcsöndíjak pedig éppen a nagy ke
reslet következtében oly magas szá
zalékkal szerezhetők be, hogy a kon
trán, innek rövidesen be kell adnia 

derekút,
hacsak saját magát a nagy költségekkel 

I tönkretenni nem akarja.
Éppen a legnagyobb tételekben piacra 

dobott arbitrázs-papirosoknál volt szem
betűnő az áruhiány, melyet egyelőre 
még Becsből fedez a szervezett kontre- 
min, do úgy értesülünk, hogy

most már Wien sem. rendelkezik 
kellő darabokkal

s így rövidesen a kontreminnek ki kell 
üríteni összes pozícióit.

A tendenciára jellemző, hogy a szom
bati és vasárnapi magánforgalom igen 
megszilárdult, minden értékre pénzkí
nálat mutatkozott s hogy csak igen cso- 
kély áru került a piacra. Ha története
sen a következő tőzsdei periódusban 
Bécs szilárd marad, egy hossz-szerű ár- 
fol.yúmkirobbanásnak ' mi sem állhat 
útjában.

nak idején sem a' magyarság jóindu
latán vagy megsértésén múlott, hogy 
oz a konferencia nem járt a várt si
kerrel cs eredménnyel.
A nem egyezményes tőzsdetagok 

kliringbaiikot akarnak íölálifani. 
Érdekes mozgalom indult meg azok 
között a tőzsdetagok közölt, akik 
nem tagjai az Egyezménynek és igy 
nem részesülnek azokban az elő
nyökben, amiket az Egyezmény 
tagjai részére nyújt. Ezek a tőzsde
tagok most mozgalmat indítottak, 

■amelynek célja egy kit) ingbank fel
állítása, amelynek ugyanaz volna a 
célja és hivatása, mint az Egyez
ménynek. x\ törekvés az. hogy az 
Egyezményen kívül álló kis, de fize
tőképes cégeket egyesítsék és ezek 
egyetemleges felelősséget vállalnak 
egymásért.. Kifelé mint egy egysé
get alkotnának, befelé pedig erős 
falanszterként állnának cs ezen fölül 
megfelelő tőke állna rendelkezé
sükre fizetéseik és szállító-aik lebo
nyolítására. A terv egyelőre telje
sen magánjellegű, amenny iben egyik 
tőzsdetag dolgozta ki, aki eljuttatta, 
tervét több érdekképviselethez. A 
tőzsde elnökségéhez is benyújtották 
a. tervezetet és hir szerint, u vezető
ség rövidesen tárgyalói is fogja a 
ki) rlugbank föl áll i t.á sá nak kérdését.

Uj részvény ek a tőzsdén. A tőzs
detanács szombaton Végh Károly 
elnöklésével ülést tartotts elrendel
te wr. Aszfalt- cs Kátrányipar Rt., 
az Ujságüzem könyvkiadó és nyom
da rt., az Unió íextilmüvrh rt.. a 
Coryingépgyár Rt., a Bőripari Rt.. 
Győr, a. Csepeli építési anyagok 
gyára rt., a Turul-cipőgyár rt., a 
Pannónia kender- és leuipar rt., cs 
az All géme iné Vcrkehrsbank rész
vényeinek tőzsdei lajstromozását és 
jegyzését.

Hajías&a, Bénes és Vár os
bank* 6s tőasdebizományosok 

Hunyadi-tér 1. sz- Telefon: 81-40 

Értékpapírok vétele és eladása I

KocztpénxUzEeiiek 
előnyős lebonyolítása

Elischer Mktor és Windisch llorniann | Dr. Kérész Jenőt, a Magyar-A meri kai 
lemondanak a Hitelintézet Igazgatósági {Bank alelnökét, közgazdasági életünk 
tagságáról. A kormány végre mególla-i régi, tevékeny munkását a kormányfő- 
’POduSra nutnft n. TT44r>l;r,4A-r.*. 4 r. .*.4 .íl.i *.4Álr 1.4 A w ..J•podásra- jutott a Nemzotl Hitelintézet 
vezetőségével és azzal a csoporttal, 

' amely a Futurával az élén át akarja 
venni azt a részvény-pakettet, amely 
eddig az állam és Pénzintézeti Központ 
birtokában volt. A megegyezés szerint 
bizonyos 11 x összegért a vallás és ta
nulmányi alap veszi át azokat a részvé
nyeket, amelyek eddig az állam kezé
ben voltak. A kincstár tudvalévőén 
Elischer Viktort és Windisch Hermaunt, 
a Pénzintézeti Központ igazgatóját de
legálta annak idején a Nemzeti Hitel
intézetbe. A Nemzeti Hitelintézet, a 
Hétfői Aapló értesülése szerint, még 
ebben az esztendőben újabb rendkívüli, 
közgyűlést tart, amelyen újjáválasztják 
az igazgatóságot. Ebbe a Futura csoport 
delegálja a megbízottjait, akik ilymó- 
don Eischcr és Windisch helyébe lépnek. 
Ezek ugyanis, miután az állam érdekelt
sége az intézetnél megszűnik, lemonda
nak megbízatásukról. Hír szerint a Hi
telintézet vezérigazgatója mégis csak 
Sebestha Kolos kormányfőtanácsos leSc, 
aki pedig éppen legutóbb, — amint a 
Hétfői Napló jelentette — nz Unite-d 
States Linie vezérigazgatói állását vál
lalta el. Ezek a tárgyalások Sebestliá- 
val még nem fejeződtek be, de remélik', 
hogy Sebestha mégis csak enged a fel
szólításnak. A Nemzeti Hitelintézet szer
vezetében egyébként mélyreható válto
zások nem lesznek.

Uj valőrök a tőzsdén. Jla rövid n kar
dod, told meg egy lépéssel, Iia nem vá
sárolnak nz exótapiacon, próbálkozzunk 
a hivatalos forgalomban, így gondolkoz
hattak azok, akik két új értékkel gazda
gították o héten a tőzsdei árfolyamlapot, 
így kerültek a Pctlágyi Bútorgyár és az 
Unitas Autőgarage — van-e, ki e nevet 
ismeri? — részvényei a vaspiacra 
Pedig nem olyan „vas” részvények, mert 
pl. a Palágyival 25.000 koronás árfolya
mon boldogították a szerencsés komitten- 
sekot még a nyáron s most 18.000 koro
náért sem verekednek érte az igénylők. 
Pctdig joggal kínálták a tisztelt mana- 
zserek: vagyis minden igényelt kötésre 
még egyet kérhettek. Az L'niMs beveze
tése is a teljes részvétlenség ködébe me- ; 
rült el. Egyetlen unikum nem akadt a 
hozzátartozókon kívül, aki vett, avagy 
eladott volna egy kötést is. A tőzsdeta
nácsban sokan most már arra a rideg 
álláspontra helyezkednek, hogy újabb 
részvényinfláció káros a tőzsde normális 
forgalmára. Hát erre a két részvénybe- 
vtzétésre kittek Volt' szüksége? S még 
hozzá a vaspiacon. Ganz-Danuhius és 
Unitas egy jegyzötáblán! Difficil® est 
sál iram non aeribere!

Még hót. hétíp tartanak a magyar* 
román tárgyalások. Mintegy két 
héttel ezelőtt indultak meg Buka
restben ez magyar-román gazdasági 
tárgyalások, amelynek célja, hogy a 
trianoni békeszerződésből kifolyó
kig támadt gazdasági, pénzügyi és 
jogi vonatkozású, kérdéseket a. két 
állapi között elintézzék. N magyar 
delegációt Wodiancr báró megha
talmazott miniszter vezette Buka
restbe, ahol a tárgyalásokat állan
dóan folytatják. A magyar bizott
sághoz szakértőként delegálták dr. 
Krcsz Ferencet, a TÉBE igazgató
ját, aki három napi tartózkodásra 
szombaton visszaérkezeti Budapest
re. A bukaresti tárgyalásokról dr. 
Krcsz c következőket mondotta a 
Hétfői Napló munkatársának:

—- Csak két-három napra érkeztem 
vissza, morf, néhány adatra és egy 
csomó kérdés tisztázására van szük
ségem, azután hétfőn vagy kedden új
ból visszautazom Bukarestbe. A tár
gyalások jelen légi helyzetéről termé
szetesen nem nyit a tkozhatom, hiszen 
még nem is referáltam azokról a ma- | 
gyár kormánynak sem. C'snk annyit 
mondhatok, hogy még legalább is egy
két hétig eltartanak, mert a tárgya
lásra került anyag igon nagy és sok 
megvitatásra ad alkalmat.
Módosítják a tőzsdei jegyzések sza

bályzatát. A szombati ülésén határozta 
a tanács az értékpapírok tőzsdei lajstro
mozására é« jegyzésér® vonatkozó, érvény
ben álló szabályzat revízióját s meg- . 
kérte az lgazoló-hizott&ágot, hogy a mó
dosítások iránt sürgősen javaslatot ter
jesszen elébe, kimondván egyúttal, hogy 
a mai nap után beérkező lajstromozási 
kérvényeket már csak a módosított sza
bályzat életbeléptetése után fogja elin
tézni.

A Bródl Vágón bevezetése. Mint ért*- ( 
suliink, a Bródi Vágónt a hétfői tőzsdén 
vezeti bo Gutlmann Géza bankháza. A > 
bevezetési árfolyam 100—110.000 K körül 
van kontemplálva. A bevezetés híréro ] 
máris erős kereslet mutatkozik a papír

, írást. .

tanácsosi címmel tüntoték ki. Az uj 
méltóságos urat, aki a társasági életben 
is nagy szerepet játszik, barátainak éa 
tisztelőinek serego elhalmozta gratulá
ciókkal.
l’J futanácsosok. A kormányzó Kál

mán Henriket, az Angol-Magyar Bans 
ügyvezető-igazgatóját és Kádár Gusz
távot, a Leszámítoló Bauk igazgatóját 
kincstári főtanácsosokká. Nagy Bélát, 
a Mezőgazdasági Hitelintézet vezérigaz
gatóját pedig kormányfőtanácsossá ne
vezte ki. Mind a húrom uj főtanácsos 
kiváló tényezője a közgazdasági életnek, 
amely kitüntetésük hírét osztatlan meg
elégedéssel fogadta.

A siófoki részvényeket legközelebb 
bevezetik a tőzsdére. A tőzsdeta
nácshoz beérkezett újabb kottirozá- 
si kérvények közül, mint értesülünk, 
elsősorban a Balatoni Gyógyfürdő 
Rt. kérelmét fogják kedvezően elin
tézni, úgyhogy e papírok legköze
lebb a tőzsde nyilvános forgalmában 
vesznek részt. A bevezetést az elő
nyösen ismert Aczél Pál és Társa 
bankház intézi, mely már a múltban 
is e téren számottevő sikerekről 
számolhat be.

1000 Loror.úbun történik az árfolyam
jegyzés. A tőzsdetanács szombati ülésén 
kimondotta, hogy az árfolyamokat ezen
túl 1000 K-ban jegyzik a tőzsde árfo
lyamlapjában.

10 darab Fouclére és Urlkáuy egy-cgy 
kötés. A Foncicro biztosító intézet, to
vábbá az Urikány-zsilvölgyi kőszénbánya 
rt. részvényeinek kötési egységét az ed
digi 25 darab helyett 10 darabban álla
pította meg.

x Az Urlkány-ZslIvölgyl Magyar Kő
szénbánya Részvény társaság novenibei 
hó 30-ún tartott rendkívüli közgyűlése 
elhatározta, hogy a jelenlegi 20,800.000 
koronányi részvénytőkét egyrészt a most 
forgalomban levő régi részvények név
értékének 200 koronáról 5000 koronára 
való fölemelése, másrészt 1923. évi ősz- 
talékjogosultsúggcl bivó uj részvények 
kibocsátása utján 1.050,000.000 koronára 
emeli fel. A kibocsátásra kerülő uj rósz- 

I T ényekre az elővételi jog 1:1 arányban 
í és 12.000 korona átvételi úrban a jelen
legi részvénytulajdonosoknak biztosítta
tott. Az elővételi jog folyó évi december 
bó 10-től 20ig a Magyar Általános Hitel
bank értékpapirpénztúrúnál gyakorol, 
ható.

A Sajókondói Szénbánya részvényei 
iránt állandó, nagy kereslet vau a szén, 
piacon. A közönség tudja, hogy ez a pa- 
p’r mostani árfolyamánál jóval többet 
ér, az érdekeltség azonban egyelőre, úgy- 
látszik, nem tartotta időszerűnek, hogy 
u részvény kurzusát „föltegyo". Ga
rancia az, hogy a részvény tőzsdei me
nedzselését egyik legszeriőzebb banká
runk, Grossmann Adolf vállalta.

PESTI
ató; 

Ferenc Kabaré
VIL kér., Er- 
zsóbot-körut 49

Royal szálló épülőt. Tol. József 119-28

Ma és minden este az űj műaor

MEOQYASZAY VILMA 
vendér'Mtéka tel esen u| magán számokkal 

rözshhegvi kálmAn 
is BÁNHIDV ILONA

mint vendég
Az uj Inas Kurxusszarelem 

ina: Mihályi István Irta: Stella Adorián 
Ha megversz is... Aranyámbra

Irta; Kőváry Oyula Irta: Erdödy Elek
Válóperen hölgyek

Irta; .L?T4v Gyula
Fogadja részvétem

lila: Mihály István
Zenei vezető: Hetényt Heldelbcrg A. 

Rendező: Kővary Oyula 
fellépnek: Antal Erzsi, Beteg:’. Béby, Fa- 
ragó Sári, fehér Gizi. Ferenczy Károly, Ha- 
raszty Mid. Hortli tfella, Kondor loolya. 
KővArv Oyula, Krajnik Maria, Lukács San, 
Kadó Sándor, Vlrágh Jenő Varnay Vilmos, 

Hugó Lajos stb.
ettfsdáa keacíatv ’ <9 Arakor

Francia konyha — Vacsora 8 órától 
Jegyelővétel: Délután 5-icBárd és Színházi Élet 

jegyirodákban. Pénziárnyitás 5 órakor,

Oyspj ufoná!

550
kereskedőknok, kötődőknek en gro; árak

Erma, József körút 17. szám
Telefón: József 57
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x Ax ‘Jhcneeem 6* n Franklin nagy 
tranzakciója. \z Irodalmi
rt yonidai Hl. és i Franklin-Tói svlat 
között me,'’ál)n|M»dáH történt érd--kközös- 
aég létesítése liánt olymódon, hogy a két 
táraiuág k.Ölmönbn r'*zv«-n> < sf*re utján 
uzemz ogyn ;,mhiI érd't. A Frank 
lln kozfrvdl-sén már kimondották n szíik- 
Négea bit tározótok ni s elhatározták a tő- 
keonn lést, a napokban pedig az A’he- 
naeumnak volt renkfvüll közgyűlése, 
mely ugyancsak elhatározta a tőkeeme- 
)é*t 6i részvénycserét. Eszerint a Jelen
legi 1.71.000 darab 200 K névérlékő rész- 
vónyból álló 30 millió tőkéjét 250.000 da
rab ól 'ó»z.\éi)y kib(Mo>átá>ft útján 80 mil
lió K né vérlók re emeli. Ebből 150.000 da- 
rab rlthenaeum részvényt (eljm egészé
ben ti régi rér:vényeaeknnk ajánlanak fel 
1:1 arányban, egyenként 100.000 K bcflzc- 
léke ellenében, zf fennmaradó 100.000 da
rab részvény a Franklin táredjdba keiül. 
Mint értesülünk, a régi részvényesek de
cember hó 3-10-lke között gyakorolhat
ják n régi ré-zvény bemutatása mellett 
n i/i/ Ibink központi főpénztáránál dél 
ultin l 6 óráig a: elörélrli jogot. Ez, al
kalommal 50.000 K t s 1924 Január 10-én 
második •észtetként további 50.000 K-t 
kell leflzdnl. Az új részvényesek már a 
f. év ilzlctorcdményében n régi részvé
nyekkel egyenlően részesednek.

x A Franklin Társulat Szász Károly 
olnöllelo alatt tartott közgyűlése clhatá- 
roztn, imgy az 1922-23. ürJntévre szóló 
rész vény szelvények el november 
kezdve 250 korouúvul váltja bo a társu- 
hit jHti„n■ rónál, itt említjük meg, hogy 
a közgyűlés elhatározta a társaság alap
tőkéjének 120 millióra való fölemelését 
olymódon, hogy a róazvényosek minden 
régi részvény után tíz. darab új kibocsá 
tásu részvény t igényelhetnek darabon
ként 000 koronn befizetése ellenében.

x A Schiller József Hészi ény társaság. 
Első Magyar Acéllrótoll-. Tollszár- ás 
'Indlgóniásolópapírgyár folyó hó 27-ón 
megártott közgyűlésének határozata sze
rint a társaság alaptőkéjét 25 millió ko
ronám emelet fel. Az elővételi jog egy- 
egy arányban 12.500 korona bílzetéso 
ellenében december 1-től 8-ig a Magyar 
Leszámítoló és Pénzváltó Bank értók- 
paplrpénztáránál d. u. 4 és fi óra között 
(szombat kivételével) gyakorolható.

x A ..Szikra” Mng.var Gyújtógyárak 
Itésyxónytárssság nlap’.ökéjót 00 nrllló 
koronáról 120 millió koronám emeli föl. 
Mindeu régi részvény alapján egy új 
résscény vehető át 10.000 koronáért nz 
Angol-Magyar Bank értékpíipirpénztárá- 
nól Uéconiber 5-tól keccmber 14-ig bezá
rólag, délután 4 fi óra közölt.

x A Magyar Mezőgazdasági Illtcllnté- 
get Részvénytársaság Ipari órdokeltsé- 
gélből újabb két részvényt fog n tőzsdém 
bevezetni, még pedig szerdán, folyó hó 
5 én Vas Béla «'* társa Gutli Samu cég 
útján n Corvin vasöntü és gépgyár rt. és 
hétfőn folyó hó 10-én Vágó Leó cég ut
ján nz .Lphtiif- <‘s kdlr(ÍHyip<ir rt. rész
vényeit.

x Mcs.var Keleti Tengerhajózási Rt. 
Igazgatósága a folyó hó 12-én tartandó 
rendkívüli közgyűlésen Javasolni fogja, 
hogy az vzidó szerint 10.000.000 koronát 
kitevő társnságl részvény lökő 750,000.000 
koronára emeltessék olyképpen, hogy az 
eddigi részvények névértékű 200 koroná
ról 3000 koronám emeltessék és további l 
300.000 darab ugyancsak 3000 koronás 
névértékű új. nz 1923-lkl üzletévro osztn- 
lékjogosullsággnl bíró részvény 5000 ko
rona áron kerüljön kibocsátásra, melyek 
telje* egészükben a régi rérzvényeseknok 
ajánltatnak fel átvételre olymódon, hogy 
minden régi részvény ultin négy tij rész
vény rehefá dl. A befolyó ártübbh’tből 
s régi részvények névórtékéunk feleme
lésé re fordítandó összeg fedezetet nyer.

\ Fővárosi Bank torle«xkeilé*p. A I <’■- 
\árnsi Bank é« VAltóüzlet Rt,, amely tud
valevőleg az Egyesült Fővárosi Takarék 
leányvállalata értesülésünk szerint — 
felemeli alaptőkéjét A nagyszabású tő- 
keomcléa az Intézet életében döntő válto
zást Uor. nmenyibor. nz új tőke révén be
vonul a vállalathoz ugyanaz a H al ler— 
lltv dti esoporl. amely legutóbb az. Egye- 
sült Fővárosinál !■ érdekeltséget váilnlt
\ bank az út 1‘'ke révén biixcj:'1 
fogja terjeszteni .’.t'b ulegl ürlofköi 
elsősorban Ipari vállalatok nfTHii i 
s-.iiidH<>Mk foglalkozni. Az új Igazgat 
sugba l»e topják vófnsMiinl H'uhler B<' 
lát. nki a.*, inthet i’únyí’.AíAban erőtől 
Jégén részt fog zenül.

28-tól
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JMTK 
eldöntetlenül mérkőzött 

Zugló csapatával
MTK -Zugló 0:0

Az MTK biztos esélyekkel ment a kiiz 
(jelembe s éppen az elbizakodottsága volt 
az, nini pontosstozúsra kényszerítette.

Az első negyedórában nagy fölény
ben vnn, kilenc komort ér el, de egyet
len < gy kapúrarúgás sem történik. A 
labdát céltalanul ide-oda tologatják, míg 
a résen álló Zuglói védelem zsákmánya 
nem lesz. Egyedül Jcnny támadásai rej
tenek veszélyt magukban, do beadásait 
rendre elhibázzák. Közben a Zupfó csak 
egyéni kitörésekkel próbálkozik, melyek 
azonban mind gyakorlabbak lesznek, 
míg teljesen nz MTK térfelébe terelődik "’utott s a bajnoki lista negyedik lie- 

Test-1 lv a,nit jó szereplésével méltán ki- 
if V(;. érdemelt, biztosan tartja. A mérkőzés 

c» soha legnagyobb részében fölényben van s 
játékkal ' ‘-'■yőzeimót már az első félidőben bizto

sítja a két Hováth ogy-egy gólja révén. 
A 33 ások csak lefutásokkal próbálkoz- 

. nuk s lia vau is gólhelyzetjük, nem 
, tudják kihasználni.
I

I fehérek védelme azonban könnyen hiú
sítja meg szándékukat.

, A második félidőben az FTC fölénye 
I még jobban megszilárdul, a játék tel- 
! .iesen a kispestiek térfelében folyik. P«- 
taky rég nem látott hévvel és oréllyel 

I vezeti csatársorát s szebbnél szebb ak
ciói nem is maradnak eredmény nélkül, 
mert még két, góllal terheli meg a KAC 

I hálóját. A negyedik góit Héger lövi, aki 
több embert kicsclczvo a kapuig vezeti 

! a labdát.
BTC—33FC 2:0 (2:0)

A BTC újabb érdekes győzelmet

a játék. A vehemens ostromnak n ' 
gyakorink alig tudnak ellcntállnni, 
dőlniük teljesen elveszti n fejét én 
nem látott ideges, csapkodó j..., 
rontják n közönnég illúzióját. Nincs egy 
embere, aki no hulmoznú egyik hibát a 
másikra, különösen Orth bizönytnlan Já
téka kelt nagy feltűnést. Szerelései nem 
kikerülnek, passai célt tévesztenek. . VÁC—UT8E 3:0 (1:0)
Majd mezőnyjáték következik, egyik csa-; A hanyatló formában lévő UTSE habár 
pnl sem tudja megközelíteni ellenfele ka- egy darabig tartja magát, sőt többször 
púját, csak uz utolsó percekben van az veszélybe is hozza ellenfele kapuját, 
MTK-nak ('gy veszélyes támadása, mely- összeroppan s nem tudja megnkadá- 
nek során Molnár révén az egész inérkö-1 lyoz.ni a VÁC győzelmét. Különösen a 
zés első és egyetlen kapurnrúgásút adju ■ második félidőben nyújt gyenge játékot 
le, do a kapus biztosan fogja.

FTE-Vosas 1:0 (0:0)
A mérkőzés egyenrangú ellenfelek 

küzdelmét mutatta, amit a azoioncitésobb 
fél nyert meg. Az UTE ismét nélkülözte 
Fogl II.-őt. do vádolmo így is biztos, 
ellenben Keta hiánya a csaté rsnrhnn 
érezhető volt. Heves ós kapkodó játék 
nyitja meg a mérkőzést, az U'J’E csökö
nyösben tartja a fölényét, do eredményt 
nem tud olérnl. A Vasasok támadásai 
ritkábbal, de unnál ve-»zélyewbbo1p 
UTE gólját az utolsó percben rúgja 
Jcszmás a kapus közéből kieső labdából.

FTC KAC 4:0 (1:0)
A mérkőzés változatos, hullámzó me

zőnyjátékkal kezdődik, de lassanként ki
domborodik az FTC fölénye. Halfsora 
állandóan fiuntha dobja csatárait h ezok { 
szép összjátékkal többször megközelítik 
a KAC kapuját s Héger beadásából 
Pataky meg is szerzi n vezetést. A KAQ 
támadásait a szélsőkre alapítja, a zöld-

I 
I

100 in. nielhiazás főverseny. 1. Korányi 
1 p. 4b inp. 2. Brichta'Olga.

60 m. ifjúsági sprint. 1. Kucs Olgu 
57 és kétötöd mp. 2. Fedők Ágota.

100 m. spri ntföverseny. 1. Gáborffy A. 
1 p. négyötöd mp.

100 ni. mellúszó föverseny. 1. Csillag 
O. 1 p. 31 és háromötöd mp.

100 in. oldalúszás föverseny. 1. Schlen- 
ker A. 1 p. 18 és négyötöd mp. 2. Pogány.

100 wi. hútúszó föverseny. 1. Bartha K. 
1 p. 15 mp. 2. Holha. 3. Zsohér.

iOO m. föverseny. 1. Gáborffy 5 p. 4f 
éB nyolctized mp. 2. Angelus.

Át összes staféta számokat az NSC 
úszói nyerték.

s Színál öngólt is vét, amivel háromra 
szaporítja n lioross és Jocke által lőtt 
gólokut.

Törekvés—III. kér. TVE 2:0 (2:0)
Az eerdmény nem hü kifejezője az 

erőviszonyoknak, mert az újlakiak leg
alább is olyan jók voltak, mint a Tö
rekvés. A ÚT. kér. támadásait azonban 
balszerencse kíséri, sőt egy javukra ítélt 
11-est sem tudnak értékesíteni, míg a 
Törekvés Kautzky révén két góllal biz
tosan győz.

Másodosztályú mérkőzések: 
NSC-MAC 4:1.

A MAC ma szenvedett először veresé
get. A mérkőzés heves és durva volt, 
az egyik NSC játékos lábát törte. A kö
zönség izgatottsága tcttlegcsségig fajult.

rostás -MAFC 3:0. 
FTK-BAK 1:0.

Külföldi eredményok:
Prágai DFC—Vienna 2:0 (0:0)

Kitűnő eredmények 
a Nemzeti Sportclub uszóversenyén 
A MUE nem vett részt a versenyen — Bartha háton 100 
mt., 1 p. IS mp, Gáborffy sprintet 1 p. 3 2 5 mp alatt 

úszóit
Országos liölgyúsró versenyt rendez-dt ’ nőknek az a kijelentése, hogy úszói nem 

viuuirnap délután a \cmteli Sport Club ' nknrtak a mid vi 
a Rudaafiirdőboii. A .ló.ievú 
minden eddigi versenyén nagy számban 
i olt részt a közönség, mn azonban a 
roM« időjárás ti-vuluivh-i ia nz. u.^Mport, 
híveit. Ennek ellenére is közel felez-.n 
Jelentek meg a versenyen. Az. N'SC ver 
senyén minden egyesület meg lel u’t. e« ’k 
a XIVE nem. Xcrsonygői felöltözve néz
ték végig u pro,tr.-i.K*’. i.<; - ,ik
s-ni állott közülük Xz, VS(’ \e - .-<ye , 
azonban így Is kitűnően sikerült, a MIT'..
távollóto fel sem 
Sportkörökben

beteges

FraKK 
és szmóKing öltönyök 

f*h*t fok*** (u< 1* ,nv»l iát é*
r’.uu Skulla Iritrirch Uhirr-i

IV, Hajó umms S, TuUfúc lep—4)1

tűnt a H.zí.i.m K tek. 
azonban < l< nk féltőn

érzékcnyk' d ‘sból

reáliái* A MUF. row

nuláta versenytől Iáik* bou is a visxály-
• ■' sí • .rre pedig semmi 

szüks. g uncs. Krth >trilcn Owódv síel-

mai versenyen részt venni. 
Ebben a fegyelem hiánya látszik. Ifa 
ez. megfelel a valóságnak, úgy a MUE-t 
csak sajnálni tudjuk, mentséget 
bon nem tulálunk a számára, 
azt tnnacsolhntjuk, készítsen 
v< zc tősége ben.

A•/. NsC voríonyo különben 
lést is hozott. A tél dacára 
(iúbuiíTy kitűnő idő alatt uszntt 
olyan formában vannak, hogy a két hét 
múlva megtartandó osztrák-magyar ver
senyen becsületet fognak szerezni egye- 

iiknek. Egyébként Kucs Olga sze- 
: b -n új úszó tehetség tiint fel n 

• •k versenyében. Egyesülete sokat 
tőle, f/ iu's Irén rekordúsző Ismét 

bebizonyította kiváló képességül. A 
részletes eredmény a következő:

sprint tiautdal. 1. Kucs 
Vrvber K.t ’iu.

>t. sprint föverseny. 1. Uéues Irén 
I kéttized mp. 2. Kim,*/. Olga.

KM in. hálústó fő e,rrny. 1. Knmárorny 
iiz-i 1 p. M ip. (Egyedül indult.)
60 m. ifjúsági meltússás. 1. Vrob*l 

Annus 1.08 p. 2. Prichaller. 3. Fedők A.
só m. junior sprint crawlal. 1. Föritncr 

Klári W rop.

07011- 
IcgMJcbh 
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Miihliii
angol, francia divatKelméH 

ésselymeK nagyáruháza

IV. Ker.,V áci ucca 26. szám
Alapítva
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Felhívjál! a t. vevőKözön- 
ség figyelmét 

őarőcsonji alkalmi
etadísuskra,
melynél szem előtt tartót- 
tuK azt az elvet, hogy a vé
tel Kedv eme legjobban meg
nyilvánuló ünnepén lehe
tővé tegyüK t. vevöKözön- 
ségünKneK a legjutányo- 
sabb bevásárlást. Épp ezért 
áruházunK összes osztályain 

az árakat reirtáltrt. 
Női szövetosztály:

csiKos és sima veiouroK, 
Kosztüm-, Köpeny-, alj- és 
ruhaKelméK

Mosóáruosztály: 
grenadinoK, vásznait, írót' 
téli és flaneíleK

Selyemosztáiy:
crepe de chine, marocain 
velour-sifon, taft, mintás 
pongé és twilleK

F éraszövetosztály:
eredeti angol öltöny-, rag- 
ián- és téliKabátKelméK. 
Különleges estélyi ruha- 
KelméK

különösen felhi vjuK n. é. vevő- 
közönségünk figyelmét

Konfekcióosztályunkra, 
ahol csakis fekete szinben 
ruhák, Köpenyek, Kosztü
mök, blúzok és aljak

íeltüníí olcsó árban
kerülnek eladásra
A fent felsorolt áruink leg- 
elsőrangu minőségéről és 
annak olcsó árairól több 
évtizede fennálló cégünk 
teljes garanciát nyújt. 
Karácsonyi ajándékul rak
tárunkon felgyülemlett 

löbbszáz maradékot
ajánlunk

Kiadja:
A .HftMI Napid" lapkladóvdllalat.
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