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...séd awenam non
A külföldi kölcsön folyósításától 

még nagy idő választ el. Még szám
láin n rotor tán kell keresztül men
nie a terveknek, a szándékoknak, az 
elhatározásoknak, amig oda jutunk, 
bogy az ország talpraállitásához 
megkapjuk a külföld erkölcsi bizal
mát és ennek gyakorlati, anyagi 
eredményeit. Ma még csak általá
nos. durva kontúrokban bontakozik 
ki a külföldi kölcsön lehetősége, 
maga a pénzügyminiszter se tudott 
különösebb konkrétumokat monda
ni a közvélemény hamis hiób-hirei- 
nek levezetésére.

Mindezek dacára azonban a leg
érzékenyebb szeizmográf a tőzsde 
máris reagál a liÍrekre s a közeli 
napokban „ olyan pánik lett uralko
dóvá a tőzsdén, mely főleg a kis 
exisztcnciákat garmadával döntötte halomra.
A tőgsíie teljese#Mo^atlan és- 

hazug hirekncK felülő iriegmozdulá- 
sara eszünkbe jut az 1741 szeptem
ber 11-iki pozsonyi országgyűlés.

a, lelkesültség kitörése ..éle
tünket és vérünket** ajánlotta fel a 
hon megmentésére, de „a zabunkat**, 
az ország termését nem.

Alig hetekkel előbb politikai, gaz
dasági nyilatkozatok hangzottak el 
Wííjk.azt bizonyították, hogy a 
Külföldi kölcsnöre szükség van. Vaj
ion miként képzelték ezt? Ugv-e, 
uogy a külföld pénzét áldozza anél
kül, hogy nekünk is áldozatot kel
lene hoznunk? Úgy képzeltük el. 
Dpnt a poznonyi országgyűlés urai: 
-eleiünket és vérünket.**, hangos- 
Kwi° :ielszavainkat dobjuk a ser
penyőbe, de „zabunkat.**. értékeinket 
nem kell áldozatul hoznunk?

Nem vagyunk elragadtatva a kor
mány pénzügyi politikájától. Évek- 
, ® 0 . hangoztattuk, amire a
^nzugyi kormány most ébredez, 
nogy fedezetlen papirkoronáinkból 
uranyerlekeket kell tezuurizálnunk 
komoly befektetésekkel. Akkor ez a 

álmodozásnak látszott ma 
’r a külföld szaktekintélyei sze- 

m!ín ie iVctik« hogy engedtük tétlenül elsuhanni az éveket felettünk. 
tnín,a ^V^ást Dótolnunk kell. Pó- dmrnk kell nem felelősségre vo- 
n,,_;a ’■ . nem szemrehányásokkal. 
51 ’í'/rtett ambíciók .haramzom- 
■lozatokM.1™ ' d° munkAval és á1’ 
t.rk.iarr"' X'tatkozzuiik ma. kit 
akar inni- ulu^ert a felelősség, ne 
ino< JUI i-i11,1 ,,nnrlyr°kat teremteni. 
lésíiiiL- b )0 nrárls bőséges tulterme- 
lássiinU »au.a n0^l’kában. hanem a L-J2! i most 0 tzenkettedik órában \Om°ly munkához.

í’1 a vn!ó: n külföld ívűit ia 'ri!í,"zi l'!zalmH- mely keiét 
zunk- hnL< tnki' az0" >-rnndolknz- f'il iák cl"”b<,,1,"?eyt"rl*B0k közt 
eruliunk 8p1!r'to kezet, hanem cal (ta.na üeesületcs nilltsáe- 
fel a m? azt kasznéljnkJolin ah- .eroiI‘k gvaraoitábárn s dó- 
N’e ól ,< {l ’., v°kat áldozatkészségiink. 
szavaink'ökC'i ós 'ériinket. ne iel- 
lal tárm i-'1' /emunkat, munkán- 
a ne. mI?""1”'1 ,vi,fvak ,nimér 
KvulÉ'.'J? 01t*rara- hogy azon fcl- 
ia. a .^dpzat készségünk láng-* zebb jovo ha ínalhasadásiu

Bethlen István gróf
vasárnap délután Parisba utazott

tárgyalások tervei alapján 
népszövetség tanácsa ele. 
Tibor pé nzii gym i n i szter,
Béla társaságában már

A’ népszövetség tanácsa, — mint 
ismeretes, —- a közeli napokban 
dönt, a magyar kölcsönről, amely a 
londoni 
kerül a 
Kállay 
Schobcr,
pénteken este Parisba utazott.

Bethlen Tstván gróf miniszter
elnök Walkó Lajos kereskedelmi 
miniszter, gróf Khucn-Héderváry 
Sándor követségi tanácsos, Bosty 
Ferenc követ ségi altachó és 'Án
gyán Béla miniszteri tanácsos, saj-

KV

KOzépurop határi
Magyarország kápuis^I a nyugati kultúrát

Apponyi Albert gróf beszámolt amerikai útja eredmenyérűl

......... a 
eredménye

Gróf Apponyi Albert vasárnap 
délelőtt számolt be a parlament de- 
legációs termében a Magyar Kül
ügyi Társaság és Magyar Amerikai 
Társaság előtt amerikai útjáról. 
A Külügyi Társaság alcl nőkének 
megnyitó szavai után a közönség 
lelkes ovációi közben gróf Apponyi 
Albert emelkedett szólásra.

Előadásában ismertette azt 
mozgalmat, amelynek __ 1
volt az a meghívás is, moly lehe
tővé tette, hogy az amerikai köz
véleményt Középeurópa helyzetével 
megismertesse. Elmondotta Appo
nyi, hogy hatheti amerikai tartóz
kodása alatt harminchárom beszé
det mondott. Jólesően állapította 
meg, hogy Amerikában Magyaror
szág iránt nagyobb érdeklődést ta
pasztalt. mint remélte. Egyes he
lyeken egyenesen kérték, hogy Ma
gyarországról beszéljen. Ilyinódon 
alkalma volt Magyarország helyze
tével kimerítően foglalkozni.

— Kifejtetttm, — mondotta Appo
nyi, — hogy ámbár hazánk szám
szerűleg csekély lakossággal bir, 
mégis földrajzi helyzeténél fogva 
Igen fontos tényező KÖzépeurépá
ban. mert

Közép*Euróna határán egyedül 
Magyarország képviseli a nyu

A szombati és vasárnapi magánforgalom
a keltás ünnep alatt z vermen bontakozott ki. A spelíaláctó méc nrindle 
nincsen tisztában, hoirv azok, akik a tőzsdére befolyási cyakorolnak. 
tulajdonkénen mit terveznek. A hanaulat bizakodó. A külső piacon min
den napról-nnpra drásul. evyedill a tőzsdei értekek nem tudják át
értékelési folyamatukat zavartalanuul ineeuszni Kötés nem icen for
dult elő. A két ünnep 'naiánforaalmard a kbyetkez^o faineios aefolya- 
mok.it említjük fel: Manvar hitel;>m^ Osztrák hitel 14K.m Salsó 
5N.0M Rima 102.HIMI. Allnmvnsut lOMOf). I akor 2.9.>('.00a, Ganz-Dnnii- 
bins 4.7M.MW. Ganz villamos 2.15MM. Kereskolemi bank I.ÍM.MÓ. Ko
szén 2.150.009. Schlick 110.0W, Geore.a obO.OOU. Nova U#000.

tófőnök kíséretében vasárnap dél
után a 2 óra 40 perckor induló bé
csi gyorsvonattal utazott Parisba.

A pályaudvaron megjelentek a 
miniszterelnök üdvözlésére lla- 
kovszky Iván belügyminiszter. 
Nagy Emil dr. igazságügyi minisz
ter, több egységespárti képviselő és 
néhány újságíró. A miniszterelnök 
a vonat indulása előtt fesztelen ke
délyességgel elbeszélgetett az üd
vözlésére megjelentekkel. Kijelen
tette, hogy a legnagyobb bizalom
mal tekint párisi útja elé és bízik 
abban, hogy a párisi tárgyalások 
eloszlatják azokat a hamis híreket,

gati kultúrát és annak expanzív 
erejét.

Magya rorszá g m cg cső n k itasd val 
és összeomlásával azonban az ala
csonyabb keleti kültura-tipüs nyo
mult elő Európa közepébe. Ez a 
beállítás a hallgatóság figyelmét 
teljesen megkapta és ezt teljesen 
elismerték.

összehasonlítottam a békeszer
ződések által teremtett Európát az 
előbbi Európával, s kimutattam, 
hogy a háború utáni Európa, kon
strukciója sokkal több hibát tartal
maz, mint a háború előtti Európa: 
a militarizmus ma uralkodóbb, 
mint valaha s ez a békeszerződések 
legpregnánsabb kritikája. Felvetet
tem a kérdést, hogy

Amerika vállal ja-e a felelősséget 
azért, hogy amiért küzdött, an
nak épp az ellenkezője éressék 

el.

— Rámutattam arra Is. hogy ma 
mindenütt diktatúrákat és bizony
talanságokat látunk.

A békeszerződések, amelyek a 
népek akarata ellenére alkot
tattak, a legjobb agiíúciós anya
got adják a reakció számára.

Ezeket a fejtegetéseimet rendkívül

amelyek a külföldi kölcsön kapésdn 
az utóbbi napokban, elterjedlek sí 
amelyek a. tőzsdén, is helytelen mea* 
mozdulást idézlek elő. j-.-.

Az angolországi válaszlásqlc crfíd-l 
ményo a miniszterelnök .szerinti 
alighanem változást idéz elő Angliai 
politikájában. Bízik azonban ab* 
bán, hogy Magyarországra ez a 
változás nem fogja rossz, iránybsin 
éreztetni a hatását. -í

Kevéssel a vonat indulása , elofll 
a miniszterelnök és kísérete F)köds 
viien búcsúzott el. az itthoni marja* 
dottaktóh Bethlen István gróf, 
ablakból is mosolyogva „intett: 
• — A viszontlátásra. 5

' X’V’í

nagy figyelemmel hallgatták 
nagy megértéssel fogadták. .

— Magyarország közgazdasági 
helyzetével kapcsolatban rámutat 
lám. arra, hogy ■ gt*

nyugatról kelet felé indulva Ma«; 
gyarország és annak fővárosa az 
utolsó stáció, ahol a vállalkozás-1 

lábát megvetheti. v
mert teljesen nyugati berendezitek 
dúst kap. nyugati kormányzatot, bi* 
rói hatalmat, üzleti morált ás kei 
reskedclmi mentalitást, úgy, högy 
minden kereskedelmi vállalkozás* 
vak. mely lábát a közeli keleten 
meg akarja vetni, csak Budapest 
lehet a kiinduló vontja.

— Newyorkbán egy cseh-szlóváE 
egyetemi tanárral szemben vitai 
estély keretében azt1 fejtettem ki* 
hogy .

a trianoni béke minden jogászi, * 
etnográfiai s általában minden 
politikai konstrukciónak az ar- > 

culcsapását jelenti.
— Kanadában azt igyekeztem kis 

mutatni, hogy a két angolul be
szélő nagy nemzetnek, Amerikának 
és Angliának együtt kell működi 
niök az emberi haladás érdekében^ 
Ebben szövetségesekre van szüksé
gük és Kelet euró pában nem talál* 
hatnak erre más államot, minÜ 
épen Magyarországot.

Végűi címondoHa gróf 'Appönyr, 
Mbort, hogy attól fél. hogy az el-» 
lennkció. amely amerikai tarfózko-' 
dás.-i alatt félénk és gyenge volú 
most fog megindulni, írrv, hogjr 
gondoskodni kell ennek ellensúly^ 
zásáról. Az amerikai magvarsággal 
való érintkezéséről mer*, mlitette/ 
hogy ez igen szívélyes volt és mé(f 
az emigránsok hatása alatt álló 
magyarságis tartóz!,odott áttolj 
hogy akcióját megzavarja. Azt hi
szi, hogy az amerikai magva rság-f- 
bán Is elkerült megerősíteni azt o 
meggyőződést, hogy

az ellenzékiség nem kiviteli 
cikk.

kifelé csak ogv célunk lehet, hogy 
Magvnrországnak tiszteletet szd 
rezziink.

Anponui Albert grófot elon<bwa- 
végén felállva percekig ünnepelte 
közönség.
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A belfiggminiszter szabályozta 
az egyesitett vármegyék 

autonómiáját

\clvonulni tejünk felett a leaértéke- 
' sebb esztendőket anélkül, hoay ki- 
^sérletcl leltünk volna folyton érték
jele nedő r>én Hűknek reális, termelő 
értekékbe való befektetésére? Nekik 

i nem mondhattuk, hogy egy végze- 
; Esen balkezes pénzügyi politika in- 
! tézői nem akarták meglátni a szom
szédos példákat, nekik nem adhat
nunk igazgat, amikor azt kérdezték. 

ahol a Népszövetség tanácsa fog a fektettük vapirkoronáin-
magyar kölcsön ügyében vé(degc-\hat ed (ami üzemeink ujjáteremtésé- 
sen dönteni. \bfJ rasati és úthálózatunk kiéoilé-

Megkérdeztük Popovicsol. hogyi^’őí. kincseink kihaszná-
nz uj bank alaptőkéiére és személyi ~ ~ " " ’ ’ ’
beosztására nézve történt-e már va
lamelyes intézkedés?

Ponovics a következőket mon
dotta:

i —- Som az alaptőke nagyságára, 
lsem pedig .személyi vonatkozások- 
'bún nemcsak, hogy döntés nincs, de 
a dolog mén annyira nem érett 
ilyen részletek tárgyalására, hogv 
ezekre még csak nem is gondolhat
tunk. **

Arra a megjegyzésünkre, hogy bi
zonyára a kegyelmes ur lesz az u.i 
jegybank elnöke, mosolyogva vála
szolta Popovi es

- Ugyan ugyan... mit lehet 
tudni!

Popovtcs Sándor 
az új Jegybankról 

és a párisi tárgyalásokról
\ Hétfői Napló munkatársa a Pú- ! 

rizsi ui'a előtt beszélgetést folyta
tott Popovtcs Sándorral, az Állami ! 
Jegy intézet lemondott elnökével és j 
megkérdezte, hogv hogv fog kiala
kulni a tervezett jegybank. Popo- 
vics kérdésünkre a következőket 
mondotta: <•. ■

A a* /.vény társ a.sági alapon lé- 
Uslpüidő iegvbank első és főfelté- 
*" a nyújtandó külföldi kölcsön
nek. mert a londoni tárgyalásokon 
ki!’<■ b /.• i.leu kijelentették, hogy ra
gu-/kodnak ahhoz, hogv az állam a 
zó vőben ne vegye iaénube a bankó
mén/ és a jcggintézelí előlegeket. 
Az ni irg\barik tehát az állandói 
teljesen független szerv lesz. Hogy 
<. hogy és rniképon fog kialakulni, 
arra nézve ma még pontos adatokat 
nem adhatok. Hif-zen rz egész kom
plexum most fog eldőlni. Párizsban,

A kOcigazguUbilag ld< ifib d<mii cgy< 
hilcU M a .toriileUikben incgcauiikitott 
vármegyék aj .rzHéról a belügyin' 
'OKZter rendeletéi adott ki. amelyet Ab.. 
uj Toron, Arad, Bárn-Bodrog, Baranya, 
IbMcóa, B ur. BccmmJ. Cannád.
f><itigr/id. rom,, (íöniör-KUhout,

rom. M«»-oii, Nógrád. 
Hzntninr, Torontói. 
Z'-mpléo vúrmegylk 

kö/öiiMÓgélhz Intézett.
A rendi-lelet a miios/.ter a kózHzoIgu 

latb'wi ólló l'o/.tviselók é# egyéb alkíi1 
innzottak b t-,.. iníouik •-ókkenteséröl 
.zol.. írt XXNV. n><Tl í<+-
futtáin:.! z.íir, nlapján bocit ja ki. I. tör 
vén- < vármegyék külön .
es kíiHin közi'..-.'zrí'1 út meg?'önteti h 
ezért « v ói n egy<'k< i megillető hatói-ági 
fclndnbtkut ezután nz M' i:rl*';> ><••! e«ryv 
wifvtl vármegyék közös rzervei Int
jük el

\ törvén bizotúmgi tagok
léboAnnirii é« >■ tngsAgi jm/OAult«ág 
rncgúllapltá.- 'rn vonatkozó rendelkezés- 
k« t megfelelően > lknlmnr.ni kell azokra I 
a vúrmpiHíln . jMAWAWAMWlMAMMMMMMWAMMWAMMWWW
1ú*-llag nem rg;-sít-ti« k. <!■ (őrületük , 
ben incgcf-onkiiltuk. A r' iiih 'k'zA-cknck 
in< ’fi'lrlöcn h vülnK/tott • - a legtöbb 
ndót ŐZ' 16 föt vénj bfilósiiffi bizottsági 
tagok névjegyzékét ezekben a vármn-1 
gyókben In bíiladékfulnnul ujru kell | 
nmgúllnpltuni.

A birodalmi gyűlés megszavazta 
a felhatalmazási törvényt

A J/or.v-kormúm hivululbu lepv- 
►ének első tény keilesc volt a fcllin 
luiiuj-zÚMi törvény megszuvaztutásu. 
Mint ismeretes, a birodalmi tanács 
ií lelhaltimazósi törvényi már 
előbb magáévá lelte.

Mini Berlinből jelentik, a bitó 
dalml gy ülés is elfogadta a javas 
latoi. A birodalmi gyűlésen vég 
bewuut* névszerinti szavazásban 332 
t»piíváz.afi*l hdtak le. A törvény mól , 
lett 313. ellene lK kápvlaelö szutn : 
zotl. Hgy képi Isehi tartózkodott a 
Hxnvuzástól. A lönényjavaslutot te 
bút elfogadták.

A felhatalmazási törvény elfoga 
tlása után a Ház megszavazta a bi
rodalmi választói ,iog reformjáról 
szóló javaslatot. \ német nemző 
ticknek a szuvnzá“l kényszerre vo
natkozó javaslatát 2U7 szavazattal 
79 ellen elvetették. Az elnököt meg
bízták. hogy a Icgkö//1 lobbi ülést 
hívja össze, és annak 
állapítsa meg.

A feUuiiaónazási törvény ellen a 
kotninunisták. a független szocbília 
lak es a bajor paraszt szövetség 
tagjai szavazlak. A német nemze
tiek a leroinlx'ii maradtak, de nein 
Nzuvuztuk, szintúgy a szóéi,..... 
ták is.

Ik-rlinl lapok jelent*^
i'cnlriiin 
kancellár 
volt birodalmi 
tolta meg ... ___
választási elfogadta.

Düsseldorfh'/l jeli-útik: Ma közöl 1 
lék. hogy 192 kiutasítás! paraueaol 
visszavontak, 79 esetben pedig a 1 
büntetés un-i:ke/.d<-svnck elhalasztó 
fcát engedélyezték.

PerlinkoI jelentik: 
lyinnok szombaton 
maradlak. A dollár 
márka volt.

mo

. ............. szerint a
tegnap .1/orv birodalmi 
helyébe Fehrcnbach dr. , 
' kancellárt válasz

éi nőkké. Pchrcnbach a

I

I 
i

lúsába. De ma. amikor kiderült, hogy 
a pénzügyminiszter által tervezett 
időnek fele alatt, a tervezett összeg
nek felénél kisebb kölcsönnel kell 
talpraállásunkat erőltetett, ütemben 
megkísérelni anélkül, hogy ugyan
akkor segítséget kapnánk termelő 
erőink kifejlesztésére: ma. elénk 
mered és választ követel a kérdés,

rábízhatjuk-e az elkövetkező 
sorsdöntő időszakban gazdasági 
jövőnk kérdését azokra, akiknek 
osztozniok kell az elmúlt évek 

felelősségében?
- A januári nemzetgyűlési tár-

az ország taipraállitásához
Beck Lajos nemzetgyűlési képviselő nyilatkozata 

a kölesönről
Munkatársunk a kiil- Magyarországgal. látom egy köl

tőid i. kölcsön körül fel- 1 rsöitnck legnagyobb .jelentőségét, 
merült kérdésekben fícek ’* ........................
Lajos v. államtitkár — 
— nemzetgyűlési, kén vi
selőhöz fordult felvi
lágosításért. aki évtize
dek óta foglalkozik pénz
ügyi, kérdésekkel s aki a. 
Il'<'kerle-kormánu ideién 
a pénzügyi bizottság elő
adója volt. .............................. ..........

H'ck Lajos érdeklődé- ni élet pangásának,
siinkrr a. külföldi kölcsön ,^'^kcziüényekép 
kérdésében a. következő- " 
két mondotta:

i Magyarország pénzügyi hely
zetének hzamílásához feltétlenül ki- 
';iitalosmik Untja minlenki a meg 

\f<lelö feltétetek na licit adott kül- 
\ földi kölcsönt. Hegedűs önerőnkből 
i kiépítendő pénzügyi reformjának 
■ bukása óta ez a gondolat beidegzó-

- dőlt a mngvar közvéleménybe. És 
napirendjét I hibásán u fősulyt u kölcsön nagy-.

'súgóra fektették, a laikusok abból | 
indulván ki. hogv magának egv na 

Igvobb szabású külföldi kölcsönnek 
rendelkezésriy bocsátása radikálisan 
orvosolhatja bajainkat, .Megfeled 

oriu •',’zt',k azonban a külföldről szor- 
•i.ilis- /p,,dó kölcsön azon nagvohbik .ie- 

lentóségeről. nmein Hurópn gazda
sági életének, vén ^forrásúinak a 
magyar gazdasági életbe való be
kapcsolódásában fog jelentkezni.

gyaláspkou első sorban e kérdés fe
lett kell döntenie a parlamentnek. 
Nem' csupán a nyújtandó kölcsön 
feltételeit kell mérlegelnie, hanem 
azt az egész szanálási tervet, ame
lyet a pénzügyi kormányzatnak a 
kölcsönnel összefüggésben elő kell 
Erjesztenie. Mert hiábavaló lesz 
órási érőmé ff feszítésünk a jövő én 

' első négy hónapjára nyújtandó bel- 
j ső kölcsön, előteremtésére, hiába lesz 

a külföldi kölcsön nagy tchcrválla- 
' lásg, ha nem tudjuk biztosítani ezerl 
'áldozatok árán a jövőre gazdasági 
I életünk biztosabb alapokra he-. 
1 lyezését.
' ____________________ ________________

Maga a kölcsön akkor volna ide- 
• állanak nevezhető.

ha gazdasági életünk helyreállí
tására olyan beruházási köl

csönt is nyerhetnénk

,amely elmaradt gazdasági életünk 
Jelszereléséhez és felvirágzásához 
elengedhetetlenül szükséges. Mert a 

ennek 
----------- --- -------- fizetési és kül

kereskedelmi mérlegünk Daaszivitá- 
winuk. állami háztartásunk óriási 
deficitjének és pénzünk értéke iu- 

I gadozái.ának alapoka termelésünk. 
\ fokozatos lezüllésébcn keresendő. 
• Megtanított arra Kenncs, hogy a 
pénzügyi tudomány legelső tudósai 
és gyakorlati emberei hiába törik a 
‘fejüket a budget kiegyensúlyozásán. 
I vagy o pénz értékének emelésén, 
ivagv állandósításán, a bajt nem a 
.láz elnyomásával. csak a betegség 
\ gyökerének orvoslásával lehet auó- 
\gyttanl. És minden rendbe, jön

ha eg.v állam többet tnd termel
ni. mint amennyit fogyasztani 

kénytelen.

rrlBőhm Kálmán 
hordógyár részv.-társ. 
Budapest VI, Szabolcs u. 19

F

A devlznárfo 
változatlanok 
1190 milliárd

Láda
osztály

Gyárt:

mindennemű 
ládáEat

Ideiglenes telfonszam:

József 1-26

Ncm a -»0. vagy millió
arany koronán fordul meg lö
vendő sorsunk. Imuem a hitel
nek. a bizalomnak azon a meg- 
ujulátuHi. amely egy ilyen köl
csönnek elnyert se után fog je

lent kezűi.

Megtanulták ezt az igazságot a há
ború ótu az összes uagy és kis álla
mok. győzők és legvőzöttek. Csak 
Ausztria. Csoho-Szlovákia, vagy 
Bulgária példájára kell tekinteni. 
1/i öt éven át nem akartuk ezt mea- 

.érteni. És mi. akik parlamentben és' 
I sajtóban évek során át hangoztat-' 
Hűk a termelést célzó Inflációs poli-■ 
.fika szükségességét: álmokat ker
gető. aranyat csináló alkimistáknak 
csúf altattunk. És ime most, amikor j

, Iái tehát abban a Envhm niagaban. tájékozódjanak^ | kereskedőknek, kötudéknok en gros arak

hn,,,) a l.elí^hi ue.t ! dasuyi < rő s|tÖ képességéről. Csodálkozva kér Erma. JÓZSCf körÚÍ 17. SZŐIA 
tényezői hagomlok < autdtubiban dvzték tőlem és nem egy férfiútól.: Tninfón i.irenf —

Jetin nnt a gazdusuu> os^köt Pléd akii meghallgattak: miéri LamluL .... . , ...

Gyapjúfonás

J. SEMLKK
London, 14 Golden Square

tijanlj® i i.a r;<' ismert »aövelkülonit*g**«»i*gen

M i • uroisjÁgi tóiörak *t A:

Budapest
Bécsi-utca 7, és Koronaherceg-utca 9

A cégnek a következő városokban 
vannak lerakatai:

London, Liverpool, Páris, Zürich, 
Wien, New-York, Philadelphia, 
Chicago, Toronto, Buenos-Ayres, 

Sidney etc.
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pnstG és tdvlrda alkalmazottak F sztrájkja Ausztriáim
Becs, december 8-

, „riivetsiégi alkalmazottak nic.K- 
'^vobbitott akcióbizottaaga del- 

";'h; tartott értekezleten elhatá- 
hogv hétfőn reggel 6 orakor 

r”-s? Ausztriában, a postai, tav- és távbeszélő alkalmazottak, 
pedig a fovamhivatal al- 

KnazőtS sztrájkba lépnek , A 
közjóléti intézmnéyekre a sztrájk 
néni terjed ki.

Setartóztatták
b® őnfflflkostetl volna

Kézre került egg körözött betörő
_ A Hétfői Napló tudósítójától —

Gúla tőzsdebizományos 
egv hónappal ezelőtt fel jelentest 
tett a rendőrségén király Ákos 
nevű 24 éves tisztviselője ellen, a 
ki az értékpapírvásárlás céljából 
reábízott 32 millió, koronával meg
szökött A keresésére kiküldött de- 
tektivek heteken át eredmenytele- 
nül kutattak a sikkasztó tisztviselő 
után, aki a sikkasztás elkövetése 
után eltűnt szülei Murányi uccai 
lakásáról. Ma azután különös mó
don a rendőrségre került Király 
Ákos.

Király szülei ma délelőtt levelet 
kaptak eltűnt fiúktól, melyben be
jelenti, hogy egy hűvösvölgyi pen
zióban öngyilkosságot fog elkövetni 
és mire szülei levelét megkapják , ő 
már nincs az élők sorában. A két
ségbeesett szülők a rendőrségre sza
ladtak, ahonnan azonnal detektíve- 
íet küldtek ki a levélben jelzett 
penzióba. A penzió éttermében Ki
rály Ákos nagybátyja, aki szintén 
kiment a detektívekkel, az egyik 
asztalnál örömmel ismerte fel ha
lottnak vélt öccsét. Király, amikor 
a dotektiveket meglátta, csak azt 

'kérte, hogy feltűnés nélkül menjen 
írek be a főkapitántysúgva.
\ Ez meg is történt. A főkapitány
ságon azután Király bevallotta a 
sikkasztást és elmondta, hogy a 
pénzt hamarosan elköltötte, úgy
hogy az utolsó napokban már ruha
darabjait adta el, hogy a szobáját 
kifizethesse. Szüleihez nem, mert 
hazatérni és ezért elhatározta, hogy 
öngyilkos lesz. Azon a napon, a 
melyre öngyilkosságát, bejelentette, 
he is ment a városba, hogy egy 
fegyverkereskedésben revolvert ve
gyen, de nem volt elegendő pénze a 
fegyvert kifizetni.

így öngyilkosságát másnapra ha
lasztotta, amikor azonban már meg
jelentek a detektívek a hűvösvölgyi 
penzióban. Király Ákost a rendőr
ig letartóztatta.

IV- kcr-> hányi ucca 31 
Telefónszám: 11S-33

: O!nda(mas iftotil — Csü- 
tOrtaktfll vasárnapig: Mdfa

Liget-Szanatórium 
.. Rt-Swe\>á|8óV^ycsAeil' Wy a tulajdonukban lévő 

u Jé'z}'ények és scripsek (ideiglenes 
« *smer«ények) *• hó ■••-<01 kezdve a 

Ar?na n7Rn?^’‘,um "*• Pénztáránál (VI, 
m. l 8.rA A kíZ1ap d61u,án 3~5 közöH be- 

atalóra szóló végleges részvényekre fognak 
- kicseréltetni

Újból megkezdik a magyar-román 
pénzügyi tárgyalásokat

Az utóbbi időben román—magyar kor
mányok részéről pénzügyi tárgyalások 
indultak meg Jf’odianer követ vezeté
sével. Ezek a tárgyalások újabban meg
akadtak bizonyos pénzügyi differenciák 
miatt.

Mint Bukarestből jelentik, a román
magyar bizottság pénzügyi albizottsága 
újból megkezdte munkálatait. A magyar 
kiküldöttek uj javaslatot terjesztettek 
elő, amelyet hétfőn fognak megvitatni. 
A magyar bizottság a román bizottság 
javaslatával szemben kérte, hogy a 
megegyezés tervezetében mellőzzék a

Lűbl Józsefet és hét társát 
átszállították az ügyészségre

A rendőrség rekonstruálta a csütörtök esti verekedés 
részleteit — Lobi ellen közvetlen szemtanú nincsen 

A katonákat fegyelmi úton fsgják megbüntetni
— A Hétfői Napló tudósitójától. —

A csütörtök esti halálos végű ve
rekedés ügyében megindított rend
őri nyomozás vasárnap délben be
fejeződött. A kihallgatásokból és 
szembesítésekből megáll api tota a 
rendőrség azt, hogy a fiatal katona, 
halálával végződött szomorú eset 
egyik oldalról sem volt előre meg
tervezett dolog, hanem egyszeri! ká
véházi verekedés, amilyen nap-nap 
után előfordul, a Lázár-kávéházhoz 
hasonló ötödraaigü kávéházakban 
és korcsmákban.

A szemtanuk vallomásából a 
rendőrség a következőképen re
konstruálta a véres estén történ
teket :

Tíz katona, valamennyien szol- 
nökmegyeiek, földiek, csütörtökön 

•délután hat óra után találkoztak 
előre megbeszélt terv szerint egy 
Klauzál-téri korcsmában. A korcs
mában összesen 4 liter bort ittak 
meg. Két katonának este szolgálatija 
kellett mennie, fölkerekedett tehát az 

egész társaság, fizettek és elmentek. 
A Klauzál-tér és Dob-utca sarkán 
a két katona elbúcsúzott a többitől 
és távoztak. Nyolcán most a Dob
utcán fölfelé haladtak, több korcs
mába tértek be, utoljára a Síp
utca sarkán lévő 7?őtá-féle korcs
mába. Mindegyikben ittak, hango
sak és jókedvüek voltak.

Ilyen állapotban léptek be a Lá
zár-kávé házba, hogy feketekávét 
igyanak. A kávóházban véletlenül 
ünnepély volt ás a beszédeket za
varta a nyolc katona duhaj visel
kedése. Több oldalról pisszegtek fe
léjük, ami a katonákat föl bosszan
totta és hangos szidalmazás és ká
romkodás között távozni készültek. 
Négyen már künn voltak az .utcán, 
ötödiknek Tremmel őrvezető távo
zott, három még az asztalnál ma
radt. Lobi József baromfi kereskedő 
a távozók után ment, szerint azért, 
hogy a katonák szándékát kitudja. 
Az ajtóban, ahogy ki akart lépni, 
össze ütközött. Tremmellel. Lobi igy 
szólt az őrvezetőnek:

— Fiam, részegek vagytok, itt ün
nepély van, menjetek szépen haza.

A katona végignézeti Lobién és 
igy felelt:

— Hallja, maga zsidó, hogy mer 
engem tegezni! 

köztestületek és alapítványok letételnek 
kérdését

zí restituciós bizottság valamennyi 
pontban megegyezett.

Román részről hozzájárultak a ma
gyar küldöttségnek ahhoz a kívánságá
hoz, hogy a kereskedelmi ügyek tárgya
lására albizottságot alakítsanak, amely
nek feladata lenne kereskedelmi egyez
mény megkötése Ma gyár ország és Ro
mánia között. Az uj albizottság majd 
akkor kezdi meg munkáját, ha a vitás 
problémákat már mind megoldották.

Lobi erre igy folytatta:
— Nézd, fiam, be vagy rúgva, ne 

okoskodj, menj szépen haza.
Tremmel dühbe gurult:
— Büdös zsidó, tegezel!! — kiál

tással pofonvágta Lobit A barom
fi kereskedő visszavágta és erre kez
dődött a dulakodás. A katonák de
rékszíjjal, a többiek •Széklábak
kal verekedtek. Mindez egy másod
perc alatt történt. A három katona 
még mit sem tudott; mikor Trem
mel, vértől borítva, féléjük igyeke
zett, segítségül hívta őket, de csu
pán egy lépést tudott tenni az aj
tótól és holtan összeesett.

Hogy ki szúrta meg Tremmelt. 
arra szemtanú nincsen. Azt senki 
sem látta. Arra sincsen tanti, hogy 
a katonák bajonettet rántottak 
volna.

Radocsay Jenő dr. rendőrkapi
tány hallgatta ki Lobi Józsefet, aki 
váltig tagadta, hogy a katonát ő 
szurkaita meg. Ezzel szemben a 
rendőrség bizonyítók nak veszi azt, 
hogy a véres penge nyelét Lobi zse
bében találták meg. Lobi ellen szól 
az is, hogy tanuk állítása szerint 
széklábbal még akkor, is ütlegelte 
Tremmelt, mikor már élettelenül 
feküdt a padlón. Megállapították, 
hogy Tremmel ütlegelésében Löblen 
kívül Bárd Szigfrid ablaktisztító és 
Gronis Lajos sapkukészitő is reszt
vettek. Mindkettőt még a pénteki 
nap folyamán előállították a főka
pitányságra.

A rendőrség kiterjesztette a nyo
mozást arra is, hogv a helyszínen 
megjelent rendőrség hogyan visel
kedett A katonák kihallgatása al
kalmával ugyanis Russvay András 
honvéd olyan vallomást tett, hogy i 
a rendőrök a katonákat kard lapoz- [ 
ták. Ezzel a vallomással szemben a 
rendőrorvosi vizsgálat azt állapi- I 
tóttá meg, hogv Russvav sérülései I 
nem a rendőrök kardjától, hanem a ■ 
bezúzott ablak szilánkjaitól szár- ; 
tak. |

Vasárnap délben hirdette ki Ila- ' 
dócsay kapitány a főkapitányság 
végzéséi, amely szerint Lobi Józse- j 
fet szándékos emberölés bűntetté- I 
nek nyomatékos gyanítja, Bárd! 
Szigfridet és Gronis Lajos szándé- i 
kos emberölés bűnrészessé gének I

gyanúja miatt előzetes letartóztat j 
tásba. helyezi. '

A három embert vasárnap dél
után egy órakor rabszúllitó- kocsin, 
átvitték az ügyészség Markó utcai 
fogházába.

A rendőrséggel egy időben a ka
tonai hatóságok is lefolytatták a. 
nyomozást, hogy a katonákat; 
mennyiben terheli felelősség a saj
nálatos verekedés ügyében. A ka
tonai ügyészség az eset lefolyását a 
rendőrséggel teljesen megegyezőon 
állapította meg. A hét katona a 
körlctparancanoksúg őrizetében van 
még, de a „Hétfői Napló** informá
ciója szerint a katonai ügyészség 
nem emel ellenük vádat, csupán 
nyilvános botrányokozás címén fe
gyelmi utón fogják felelősségre! 
vonni őket

Itt említjük meg, hogy péntekről 
szombatra virradó éjszaka a főka
pitányság központi ügyeletét ötszöri 
hívták föl telefonon azzal, hogy a 
Dob-utca környékén katonák gyü
lekeznek. A főkapitányságról min
den esetben kiküldtek, a hiradáscüc 
azonba.ii alaptalan rémhíreknek bi
zonyultak. Ennek dacára úgy a 
rendőrség, mint a körTet.parancs- 
nokság szigorú készültséget rendelt 
el és őrjáratokat cirkáltalak a 
környéken. Vasárnap este, újból ké
szül lség volt, hogy az esetleges, 
rendzavarást megakadályozzák.

Rct.enbilleru.37 RottenbiUer«.3T
Te.ef.: |. 2-62 VMKUff* Telel. ■. J. Z-63 
Hétfőtől vasárnapig: Sz4r*«í«m vándora 

rész. Pathá film

/‘1DIEMT VL keraict, Izabella és Aradi 
vKICíl ■ ucca sarok, relcfón: 150— 81 
Hétfőtől szerdáig : Mgv a faíasáqem Mar 

— Csütörtöktől vasárnapig: Dra- 
Aulai Titok

A 
Svábhegyi 

Szanatórium 
Rt.

igazgatósága közli, hogy a vállalat rész
vénytőkéjét 44 millióról 88 millió 
koronára emeli. Egy egy régi rész
vényre egy-ogy uj részvény vehető át 
december 18-ig aLlget-Szanatorlum 
pénztáránál (VI, Aréna-ut 84i. hétköz
nap délután 3—5 óra között. Alvótól! 
árfolyam 5000 K tel-quel. Ez alka
lommal a régebbi seripsok (ideiglenes 
rószvényellsinervényok), végleges rész

vényekre fognak kicseréltetni

SEI1LER I.
Magy. klr. udvari szállító

2 ország legnagyobb lerakata eredeti angol férfi 
és női szövetkülönlegességekben 

Fóliáét: Fióküzlet:
SsStSSaZ Koronaherceg u. 9

aiAMTTATOTT 1850

Sémién névJ1 már fogalommá vált
nemcsak Magyarországon, hanem az egész világon közis
mert, amennyiben J. Sémién, London, 14 Goidon 
Square, a cég márkáit a világ minden részébe exportálta.

karácsonyi occasiója
dús összeállításánál fogva alkalmat nyújt az uriosztály azon 
részének is, mely jelenleg bár szerényebb anyagi viszonyok 
között él, azonban Ízlésénél és szokásainál fogva a béke
beli minőségekhez ragaszkodik, szükségleteit legjutányosabb 
árakban fedezni
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STíozi forgácsok 
Takáta Ili uj 
Setiünral. Emil 
vaes legújabb _ _
Kamura faskiAkui.v Ja — Az Egri csll- 

lagok bemidotója
Tokáit Ili, u u/p zuríi flLmdiva hosuu 

Ideig nciij lépett a nyilvúno'-uíg elé. 
Most, hogy az Egii csillagok cimü Gdr- 
donyí-rcgónyl megfl]dics!lőtték. Tokát« 
IJlt h felkérték «z egyik női főszerep el- 
jóf-zására ó* a bájos, népszerű fibndlva 
elfogadta u. ajánlatot és cljátezotta az 
Egri cstUugok-bell szelepét olyan nngy 
sikerrel, hogy már u több szerepet kí
náltok l«l, hogy kiváló tobetoégét esi) 
logtai-hu n néma v-.aznon. örülünk, bogy 
Tokáit Ilit újra n/e’rrp, ;tet|k, aki való
ban njegí'idcmll, hogy loglalkoztáMák

szerepben — Helnbold 
Janlng3 é*> D/ignlc Ser- 
Oltiije - Strongheart, a

A vadon szava — Jack 
mán dráma a fo rítusok 
1/ríHídöoM 5, %7, 1

London ayo- 
vadonéból az 
10.10 órakor.

Dagfiin fiervaesl. Emii 
Re in hold Kcbünxall a 
óta nam láttuk filmen Mornpeiní. Most 
halljak. hogy legközelebb Urnát o»illob
tat jak majd tehetségüket n .tfammon 
(őfataágo a Pénz) oirou /Mdius-fllrnen, n 
•lfo- gókőpotlhon. Otnnia é» Curr.á mozik 
vAazuAa. A nyotefelvonáeoa drámában, 
mely n umi időkből vitai Iái gyét, egy 
izgalmán autóverseny lát haló. M'-cr cuik 
aaayit, hogy Bcliünaoi rendezte a hímet. 
Bővebbet unnak időjén.

i Janin art t*. 
í araó hitvese

Az Emberek áb bitit iák cimü ILJm szen
záció —• amely sport* és úllatkedvelők 
körében faltüntet kelteit keit ebiün
kéül a Kamatúban —, főszereplője egy 
farkaskutya: Strongkearf, nz umorikni 
liIInmreodőrsóg farkar,kutyája, amely ki
tűnő érfoJnnunel tehetséggel alakítja 
a főszerepet te a Kamara ..farkaskutyá
ját** sokan nézik seténként, nemkülön
ben a külön logon, de ötletes témájú 
Cieagysdga a kitéri cl című Ulm-t te. 
nmaljek úgyszólván zajos letaztenyilvá- 
nitáaok kisórotébnu kerülnek bemuta
tásra. Mindkét film megnyerte a közöu- 
»ég tetezáaót és sokan kétezer te megné
zik a szoón ome két csodás újdonságát

Jaok London nyomán 
esava — az Urániában &, 
1040 óytkor.

Magyar burtezzkfilmat 
h4teltek. Most, hogy ismét 
a filmgyártás, a I

gye lemmel kísérte, a hölgy *14 állott és mit, nem használt föl són mit, mert nem | 
rákiáltott: | is volt m ii ka égő rA csupán azért járt I

— KfwisKzony. azonnal adja elő a ka- lopni, mert egy belső parancsoló hang- , 
I álja aló) a vág selymet! uak nem tudott elIontállanL

A Dalai LWify ub-ánadl. .ladogoj koz-1 A férJet R B. eAgvezetót telefonon 
dőlt .. BL-mmlt Min okart tudiu az el- behívták a főkapitányságra. A i-égvezo- 

_ t , megdöbbenéssel értesült az esetről,
A rendőr jelöni étében kijelentette, hogy feleségén eddig semmi 

t i._s.z«44« .. ... é6zre ás rögtön
hogy minden kárt meg-

dugott Bolyomról. A cég uikalmazottai 
rendőri hívtak. / _.............
felszólították ii hölgyet, hogy kabátját nyCn tünetet 
gombolja ki. Mikor ez meg is történt,' fölajánlotta,

, .... .... _ selyem került t térit.

Mialatt az
alá vették, a 
ben autóba ült és a Visegrádi-utcai la
kására hajtatlak házkutatást tartani. 
.4 szekrényben találtak is tizenegy vég 
különböző színű vég selymet, melyeket 
beszállitották a főkapitányságra

A nyomosáét folytatják és valószínű, 
hogy a beteg idegzetű hölgyet egy fő
városi szanatóriumban fogják olhe-

« kabátból egy egész t..v ..-------
ilo. A rendőr erre a hölgyöt bovitto a | 
főkapitányságra.

A főkapitányéi gon azonnal megkezd- 
lék kihallgatását A hölgy S. B. bank- 
cégvíwető felesége, aki süríi könnybulla- 
táa közben vallotta be, hogy a selymet 
tényleg el akarta lopni. Azt mondotta, 
hogy fii len áll hatatlan érzés kényezori- 
fetta n lopásra. Beismerte, hogy már 
több divatáruüzletben lopott ugyanilyen 
módon. A lopott holmi otthon van a . -------- -----
szekrényében, uom adott cl belőle sem-| ly«®i.

Mezőnyt orvosi vizsgálat 
íórj két detektív kiséreté-

I

Hétfőn lemond 
a Baldwin kormány 
Rzmsay Macdenald kap megbízást az ú| kormány 
alaKltás&k'a — Teljes a blzonytaUnsag Angliában 
Francziaország aggállyal figyeli az új angol helyzetet

Paris, december 8.
A Hátin londoni jelentése szerint 

Baldwin hétfőn a minisztertanács 
után beadja lomondását

London, december 9.
(Havas.)* A kabinet hétfőn ül ösz- 

szc. a konzervatív párt a hét folya
mán. Egyes körökben lehetségesnek 
tartják, hogy Baldwin visszalépé
sé e«otén Itainsay Macodonfild. a 
luuukóápúrt vezére a liberálisok tá
mogatásával fogja megalakítani a 
kormányt.

Londón. december 9.
(Félhivatalos szikrcmzolgálát.) — 

615 kerület közül mind össze 13 ke
rület választási eredménye nem is
meretes még. A pártok erőviszonya 
jelenleg a kövejiező: konzervatív 
párt 25G, szabadelvű párt 152, mun
káspárt 184, függetlenek pártja 10. 
A konzervatívok 91 mandátumot 
veszítettek, amelyek közül a mun
káspárt 48. a szabadelvű párt pedig 
•13 mundátumot hódított cL

London, december 9.
(Wolff.) A Westminster Gazette poli

tikai tudósítója szerint egy uj konzer
vatív kormány alakítása nem vinné

A

a dolgokat előbbre. Do ha Baldwin visz- 
szalf p is, ebből nem következik, hogy a 
király mindjárt Ramsay Macdoualdhoz, 
az ellenzék vezéréhez fordul.

Lehetséges, hogy össze fogják hívni 
a pártvezérek tanácskozását és Itt 
merül fel olyan eszme, amelynek 
alapján a kormány ügy eket tovább 
lehetne vezetni, amíg kedvező alka

lom kínálkozik uj választásokra.
Egyetlen párt sem akarja az azonnali 

uj választásokat és egyetlen sem elég 
erős ahhoz, hogy a kormányügyeket 
egy másik párt támogatása nélkül foly
tathassa. Macdonald nem tehet semmit 
anélkül, hogy a liberálisokkal valami
lyen megegyezést ne kössön. A felfo
gása azonban ennek az eljárásnak cél 
szerűségéről tegnap este nagyon külön
böző volt.

Pdris, december 9.
ÍWolff.l Az angol választások kimene

telő Franciaországban nagy meglepe
tett keltett. A sajtó egyébként a válasz
tási eredményt inkább a protokcióniz- 
mus vereségének tartja, semmint az eu
rópai helyzet következményének, 
berólisok és a munkáspárt nagy 
zcljnét a legtöbb lap fölhasználja 
hogy komoly fejtegetés tárgyává 
az angol—francia viszony jövőjét.

karmot ké- 
I megindult 
burlostklUjne- 

krt i» elkatdtók gyártani, de nam mind
egyik sikerült óban Jól. hogy megnyer
te voIum a kösönaég totiuénót. Ehrenthnl 
Bélának axonbnn sikerült, amely minden 
tekintetben kielégítette tot«néBünkot, és er 
n Cibere és a lópatIMfandttálc cimü két- 
fclvomteok amerikai ixü burleAzk, amely- 
Vöd 6 maga kreálta a t>«zcrepet kitü- 
uóan; a alkayhex honájarult Altmayer 
látván U. nki irta rafidotte a dara
bot. Ezt n burlcBzkfilniet votUetUik le a 
Royal Apollóban, az Egri csillagok be- 
luutntója előtt. Az uj magyar történél- , 
mi flltuat i> láttuk. GArdouyi Oi*za is
mert regénye nyomón. A hazai szereplők ' 
köztíl kfllfinőa^n Jankovtsky Mara, Tn.. 
kdts 111 m » többink, Sziklay Béla,' 
iléthey lAjoa. Stella Gyula- FillÖp Sin-
& E^'jár^h-uVitü^l?:!*1. rendőrtisitvls.lő lefúvatta . márkázást
kitáaukkal ahhoz a nagy Bíkorbcz, moly t
• ragyogó kiáll , sn, rendezted éa gyö- , 
nyörtten fotogrnt.lt filmet Jelenetenként 
kieértr. Brtrthy kíván, Papp Gyula te

Pál méltán u..‘.
aikerhon. nemkülönben
Knltvrhni I

A 11- 
győ- 

arra. 
tegye

Nagy botrány a VÁC III. kér. TVE 
futballmérkőzésén

a második félidőt zárt ajtók mögött látszották le. — Inzuf 
tusok és lábtörés a küzdelem eredménye

.. ™ A futballpályákon n „onvedélyek ki-
o’izloikoilbatnnk a robbanáea elldiir eenk néhány hangosan

Magyar osuttanő tettlagcsM'gben nyilvánult meg,
.. ................  froi/olm, <■, VCrSs.-rfl rt.. a “ml «•*» » JMA nyugodtan tovább 
tnslv vállalat ezt a almot forcalomhz- A klnbfanatiznnia --
botfa. Guthy György utóbbi Időben hatalmon arányokat öl-

azonban

T’rAuiá —• A vadon szava
London regénye nyomén 5, 'lt7> S9 6 
10 10 órakor.

II-t lerúgják, ami okot ad a botrány 
kitörésóro. I’ár perccel később Grósz 
Illat úgy inegrugja egy óbudai játé
kos, hogy a lába eltörik. A VÁC a tra
gikus jelenet után szintén durvaságba 
kezd 6 most már a in. kerületiek ie 
egymásután sántulnak le. Közben Weuiz 
(VÁC) te Schwttzcr (III. kér.) összeszó
lalkoznak. amiből tettlegcaség keletke
zik. A parázu verekedést a biró mindkét 
Játékos kiállításával intézi cl. Ezalatt a 
közöuság nem marad tétlenül a előbb 
Izgatott szavakkal, majd ököllel ront 
egymásra. A hangulat a LóversenytAr! 
Pályán annyira izzó, hogy a rendőrség 
kirvndolteégének kell közbelépnie. A pá
lyán a játékosok most már inkább egy
mást keresik, mint a labdát. Kovász- 
nayt (ín. kér.) Grósz II. (VÁC) úgy

"‘ i tött, már nemcsak a játékosok rugdot*- 
Jach na^ egymáflra, hanem a közönség is. Az 

NSC három hét óta minden vasárnap 
belekerült a botrány középpontjába, ve
rek odteek, rendőri közbelépte te leg
utóbb már lábtörte is szerepelt ai egye- 
atllet mirkör.éeén. Az ujpoati stadionban 
lovMárondőrök pőlőznak a kijáró felé 
törekvő kfisfineéggaL az MTK-páiyán 
pedig diszkréten pofozkodik a közönség. 
Ami azonban a Lóvertmnytóri pályán 
lejátszódott ma. nz minden monthotu ' 
eportwmjvedély fölött áll. j ... M(íy

A UI. kér. TVL. én u VÁC csapatának [ megrágja, hogy kiviszik a pályáról. As 
t.vow ulálkoziUát krilotl lájitazanla. t rmuUrMízfotoeM a,üld* VSI-
Az óbudnlnk umbklöuájjsk o W<Jzol- lar biMhe. tirt, aiU ■ mMllsé, aöbo 
mct. mindenáron pontokra tdreiezenek.1 «------....
amit a lista végén álló VÁC rámenős 
játékkal el len súlyos As óbudaiak hn
aonió tempóba kaxdenek » a durvaságok 
han bővelkedő Útik már a 10 lk percbon 
megkezdődik- Bmraltoláeok, lerágások 
vgyiaááutáa f

Szenzációs a

Terézkfiráiiszínnafl
műsora

/egyek egész hétre elöréttlba válthaUk

Mozgókép.Otthon
JACKIE CÓOGAN 
e hét szenzációja 
Dickens 8 felvonásos
Twist Olivér

regényében

.^Irinemakar...!*
pazar 5 felv. vígjáték 
Constanco Talmadge 
gyönyörű alakítása

Ansol híradó
Előadások: 4, 6, 8 és 10 órakor

Jegyelővétel ajánlatos!

lím EntíFe-Sníamon Béla 
a Teréz-Rörútl Színpadon! 
Teréz kőrút 4o Teleién 65-Ő4

NEUMANN M.
ruhaáruháza
IV. Muzeum-körut 1

december hó 8-től 24-ig

karácsonyioccasiót
reudoz, hogy b. ve
vőinek karácsonyra 
különösen kedvező 
alkalmat nyújtson 
vásárlásaik részére

341.000
293.000 
&68.0M

F8rfiöltönyUÖ”,,i“’íyíií:Férfi átmonetl kabát atrtJ„aplu Férfi télikabát
Szörmeáruk Si£'>»IS& ““’

rendkívül olcsón
Flu kosztüm 106.000 ú 185.000 
Flu télikabát ,,(tlr0XTO _ 300.000 
“"■•.SKchevreauoipfi^

IV. VARMEGYE U. 7 
PÉNZTÁRI ÓRÁK 9—5 

(a Vármegye ucca a Semmelweis 
uccénak első mellékuccája)

Meglepő árakat fizetek 
Jlseltíépjipufiáképt 
'Vartbri-nor Ür. Zichy Jsnő n. 23. leleten 185-2S

TMrtékegycéivezelö 
Weptoménlús Meséiét

— A Hétfői Kapló tudósitó főtől. —
Egyik előkelő bch.TOíi divatárucég 

üMvtAbe bcálátoU Mombniuu délelőtt ogy 
eh-.’óu«an öltözött fiatul hölgy. Őfolymot 
kért. A cég két aagédjo uagy uéva:iaa- 
aágrai w'dcgMték aló n •t>)yamvégokot 
ás buzgólkcMJUU. hogy a eateou hölgy 
UW»t eltalálják. Birory nehH volt cl 
találni A irtoMltonynak egyik sem tét- 
úűa • SolCT *w*rtM nidktil tavon,I kőt woauloi jaíákoMu <áíaa.««.t'likuak mágöií JáteaaUa la !■:<,... a... alata, Erzsébet körút IS. MastsrA »
okrrt a, UiletML A, uilónal azonban .máéiban, ami a korrekt jé. uak a • tnáklkut követi mulmi la az oiubcrre formál, nyomoz, helyben vidéken. Teto- 
a c+< főnőké aki a eoiyoniváleaaláat í-1 véfét Jelenti. A 11 tt percben Brener. menő Játék eeak a mérkdadaeei ér rétet, fen: Sózaef t»—«S,

SZAKORVOSI gy

kannására szólít fel. A biró a 44-ik* 
percben a rrndor/testrúretó /elszólttá-I 
sóra lefújja a mérkőzést.

Miután a közönség ligntottaága nem I
___________ _ __ ______ akar elülni, a re’'dr~»A- a *.*’*•■*♦ v. 

fogtelkozta'.ják a bírót. a ürtU a a második félidőt aárt kapuk

Frakk* 
és szmoking öltönyok 

fehér mosó-és (ei«H sellteajvl- Kölest** 
dadái: StáUa Testvérek b-JvároM ezeboeég 

IV. liijo icce U. Tetofte; l»-<*

fotogrnt.lt
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HIRE.K
a llrnanovai csata évfordulója.

-*K dicsőséges ütközet ev- 
-' iSóat vasárnap ünnepelte meg 
•“rdeu4sz magyar polgári tanuwta- 
L ünneplést va,űrnap dcl- 
1 l isnipiomi ünnepségek vezet- 

A görög katholikuBok sze- 
•4; & Aj6 templomában Mellet 

.^plébános tartott isten-
SileU-t a kálvinién református , 

,„lomban Ravasz László püspök , 
fékezett meg kegyelettel a hősök- | 
S a Deák-len evangélikus tem-( 
ritban Baftai) Sándor . püspök ■ 
Sitta őket, ezzel egyidejűén a 
ffirv-utcai unitárius templom
ai Jözo” Miklós püspök tartotta íz Istentiszteletet és a dohány

ai zsidó templomban a rendes 
“wirnapi istentisztelet keretében 
emlékezteit meg a dicsőséges iitkó- 

évfordulójáról. A polgárság 
„viszünnepélye vasárnap délután 5 
órakor folyt te az újvárosháza dísz
termében. ahol ez alkalomból rend- 
kívül nagyszámú és díszes közon- 
Eéí jelent meg.
- Síremléket állítanak Papp- 

Víry Elemérnének Szombaton dél
után 5 órakor tartotta meg rendes 
ívi közgyűlését az újvárosháza ta
nácstermében a Magyar Asszonyok 
Nemzeti Szövetsége (MASz). A 
köan’ülésen Tormay Cecii írónő 
elnökölt. A közönség a közgyűlési 
teremnek még a karzatait is zsú
folásig megtöltötte. A megjelent 
előkelőségek sorában ott voltak: 
Horthy Miklósáé, a koi^iányzó 
neje és leánya, Fáy Lászlóné, 
Horthy Paulette. A közgyűlésen 
Tormay Cecil indítványozta, hogy 
i Nemzeti Hiszekegy költőnőjónek, 
íz elhunyt Papp-Véry Elemérnének 
díszes emléket emeljenek.
- A külügyminiszter betegsége. 

Daruváry Géza külügyminiszter 
már több nap óta rosszul érezte 
magát, úgy, hogy hivatalába sem 
járhatott _be. Orvosai tanácsára 
most sürgősen pár heti szabadság
ra Karlsbadba megy. Tekintettel 
ageszségi állapotára, a külügymi
niszter kénytelen volt lemondani 
arról, hogy Bethlen István gróf 
miniszterelnököt párisi útjára elki- 
*7^ A tóijügyuiiniszter előrelát
hatóan hétfőn utazik Karlsbadba.

■- A Subád Lyceum ünnepi köz- 
ryfllése. Szombaton délelőtt az Akadé- 
®ia üléstermében tartatták meg a 
szabad Lyooum ünnepi közgyűlését 
Beneviezy Albort elnök hosszabb bo- 

emlékezett meg a Szabad Ly- 
•rom harmincéves munkásságáról. Be- 
BMDofoja végén bejelentette, hogy hét- 
S™ korára való tekintettel, vissza 
“ ., vonulni a fokozotabb munkától, 
í?,'s “ elnökségről lemond és utód- 

Owi-sy v. b. t. t. ajánlotta, 
-Ja közgyűlés egyhangulag elnökó- 

SzáD’os felolvasás után “^választottak az nj tisztikart, amely- 
vCJI1’ Lakára Györgyön kívül reuwr Frigyes dr. és Gaal Jenő dr., 
L°,rín,t' Grosz Emil dr. és Ilos- te Lajost dr. lellek.

«öia\b™ ’'1>eslti f,rane'H követ hu- 
miniszterelnöktől. Doulcet 

Wmáuva ’W f>r-an-ftia kBvet- akit 
HMykfiv, H ■ tudva,cvoeu vatikn ni “S uAteuB.'Ív,ez=tTt ki' büosoláto- 
fcreMk??thA,’n Istviin “*■ 
külícS- r D;l,™vAry Géza dr. 
tatásít ~sz,«rnek is jelezte láto- 
« miatt (n«iai1 Dar?’vary botén ^Xtottjl “n>

I
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Halálos liftszerencsáflenséá 
a Wesselényi utcában

— A Hétfői Napló tudósit ójától. —
Vasárnap délelőtt a Wesaelényl-utca mozgásba hozzák, Bóth Illé« a lift pin- 

2. számú házban halálos liftszerenosót- céjébe zuhant volna.
i lenség történt. A ház egyik lakója, ami- : ‘' - - - - ...... -
kor a liftből kilépett, az aknafalhoz szo
rult és mire segítség érkezett, meghalt.

Róth Illés 75 éves magánzó tegnap 
I délelőtt sétájáról hazatérve, egyedül 
szállt be a liftbe, hogy a harmadik 

(emeleten levő lakására menjen. A lift 
a harmadik emeletnél valamivel feljebb ' 
állott meg, mint rendesen, Róth azonban 
ezt nem vette észre. Kilépett a liftből, 
de oly wserencsétlcnül, hogy

a lift és az aknafal közé szorult. Az 
egyik iába bent volt a liftben, a tes. 
tét pedig a lift a falhoz lapította.

A szerencsétlen öreg ember kétségbe
esetten kiáltozott segítségért és a jaj
kiáltása egyre gyengébb lett. A házbe
liek riadva szaladtak össze a segély
kiáltásaira, azonban a rettenetes hely
zetben levő idős öreg urat nem tudták 
sehogysem megközelíteni. Ha a liftet

— Benes Becsben. Benes cseh kül
ügyminiszter szombaton reggel 

A Bécsbe érkezett. A pályaudvaron 
dr. Korfta cseh követ fogadta. 

(majd a követség! palotába kísérte, 
i — Harmincöt milliót rabollak egy 
ügyvéd lakásából. Vasárnap dél- 

lután Hajós Gyula dr. ügyvéd Hon
véd-utca 38. szám alatti lakásában 

, — mig a cseléd színházban tartóz 
I kodott, — betörők jártak. Álkules- 
csal felnyitották a lakás ajtaját óh 
minden értékes ingóságot maguk 
kai vittek. A kár meghaladja a

| harmincötmilliót.

I

Raüú Sándor és Virágh Jenő
a Petii Kabaréban

—- Letartóztatott sikkasztó. Fürstnor 
József, Márton-utca 14. szám alatti ke
reskedő feljelentést tett a főkapitánysá
gon Szödi Pál 51 éves gépkezelő ellen, 
uki álnév alatt különböző manipulációk
kal többszázezer korona erejéig károsí
totta meg. A feljelentés alapján meg-, 
indult a nyomozás és Szödi Pált vasár
nap délelőtt Halbarth Károly detektív 
előállította a főkapitányságra, abo! meg
kezdték kihallgatását Szödi előállítása 
után azonnal kijelentette, hogy hajlandó 
a kereskedőnek okozott kár egy részét 
megtéríteni. Szödi Pált a rendőrség őri
zetbe helyezte.

Kövnry Gyula és Ferentzy Károly
a Pesti Kabaréban

— A TÉBE uyomorenyhitő ak
ciója. Különös látogatók lepték el 
vasárnap délelőtt a. Tőzsde-palota . 
feliér már vány lépcsőit Sok-sokezer i 
apró rongyos gyerek szorongatott | 
hóna alatt egy-két kis csomagocs
kát és abban a bőrkarosszék^kben, 

, melyekben eddig csak bankvezérek 
ültek, tegnap szurtos, rongyos gye
rekek próbálták fel az „uj eipőt.“ 
A TÉBE 300 millió korona értékben 
8000 elemi iskolás nyerek között 
3000 pár cipőt és 5000 készülék fe
hérneműt osztatott szét. Az akeiót 
a TÉBE jótékonysági bizottsága 
készítette elő és a TÉBÉ-hez tarto
zó bankok igazgatói és főtiszívi- 
selői feleségeinek közremüködésé-

1 vei bonyolították le. A bizottság- 
Iban, amely ezt a nemes munkát 
‘ily fényes eredménnyel végezte 
lel, Müos György, Makay Ernő, 
i Neuyebauer Kornél, Teichmann 
lErnő pénzintézeti vezérigazgatók, 
I Kovácsy Dénes titkár, dr. Krezs 
Károly TÉBE igazgató és Némethit 

I Kálmán ny. alezredes osztályvezető 
I buzgólkodtok különösen.

i Haraszfy Miclt, Kondor Ibolya
I * Kebaféban
| — Lezuhant a második emeletről, 
i Szombaton délelőtt a Kenyérmezö-ulca
1 31. számú ház egyik második emeleti 
ablakából az udvarra zuhant Tolnai 
Zslgmond 25 éves tanonc. A mentők

• életveszélyes állapotban » Rőkus-kór- 
I házba szállították. Mindeddig nem el
került megállapítani, hogy öngyilkos
ságot követett-e el, vagy megszédült óa 
úgy zuhant ki az ablakból.

•— Becker Béby erotikus albuma. A
■ bíróság megkezdette a Sanühó Imre 

featőmüvész és Becker Bóby ellen indi-

Megfelelő eszközök hijján a házban 
senki som tudta a szerencsétlen urat 
borzalmas helyzetéből kimenteni, tehát 
a tűzoltókért telefonálták. A

a tűzoltók megfelelő mentési kéesth 
lékkel félórái munka után végre ki

emelték a 75 éves öreg urat.
Bóth Illés azonban élettelenül esett 

az egyik tűzoltó karjaiba. Amire a meg
felelő segítség megérkezett, a szeren
csétlen ember már meghalt

Hogy mi okozta a közvetlen halálát, 
azt még nem tudták megállapítani. Va
lószínű, hogy az öreg urat gzivazélhü- 
dés Ölte meg, lehetséges azonban, hogy 
a lift agyonnyomta.

Bóth holttestét a rendőri bizottság in
tézkedésére a törvényszéki orvostani 
intézetbe vitték, ahol a boncolás fogja 
megállapítani a halál valódi okát

tott per főtárgyalását Ugyanis Santhó 
több olyan rajzot készített Becker B6- 
byről, mely őt legkülönbözőbb helyzetek
ben ábrázolta. A képeket Kcllner Gyula 
nyomdájában sokszorosította éa horri
bilis áron eladták. Az ügyészség durva 
szeméremsértés miatt emelt ellenük vá
dat. Meghallgatta Lyka Károly és ToZ- 
nay Ákos miivészszakértők véleményót, 
melynek alkalmával zárt tárgyalást ren
delt el. Az itólethirdet's valószínükig 
kedden lesz, nyilvános lőtárgyalés ke
retét er..

— Sikkasztó álrend őr fogai mázó.1 
Az utóbbi időben számos feljelentés 
érkezett egy magát Mezey László 
dr. rendőrfogalmazónak nevező | 
egyén ellen, aki többektől nagvobb . 
összeget csalt ki oly címen, hogy I 
útlevelet szerez az illetőknek". A 
több milliót kitévő összegek felve-1 
tele után azonban Romániába bzÖ-1 
kött. Az álrendőrfogalmazó a na-1 
pókban visszatért Budapestre, egy | 
detektív felismerte és elfogta, Bein-1 
merő vallomása után letartóz- 1 
tatták.

Pesti Kabaré
Népszerű színészek színháza

— Az áruló ujjlenyomat Tóth és 
Kiss szabómesterek Práter ucca 59. 

I szám alatti üzletében a napokban 
■ betörök jártak és 20 millió korona 
• értékű ruhaneműt vitek el. A 
| rendőrség széleskörű nyomozást in- 
| ditott, amelyet Fazekas detektlvfő- 
fel ügyelő csoportja végzett és a 
betörés színhelyén talált ujjlenyo
matok, valamint a nyilvántartás
ban szereplő daktiloszkópiai felvé
telek összehasonlítása által megál
lapították^ hogy a betörést Halász 

(Lajos 35 éves szerelő és Fülöp Jó-I 
izsef 23 éves kocsis követték el. A 
I tetteseket vasárnap délben le is tar
tóztatták. A lopott holmi egyrészét 
orgazdájuknak, Pinke Gyuláné 
örömvölgy ucca 20 szám alatti la
kásán megtalálfák.

Medgyasz^y Vilma
a Pesti Kabaréban

— Férfiholttest az Erzsébet ki- 
rályné-ulon. Szombaton éiiel az ör- 
szemos rendőr az Erzsébet királyné 
ut 46 számú ház előtt nyakszirten 
nagy sebbel egy munkáslcülsejü 
férfi holttestét találta. Jelentést tett 
a főkapitányságon, mire rendőri 
bizottság szállt ki a helyszínre. A 
bizottság megállapította, hogy a 
holttesten dulakodás nyómal vol
tak láthatók. A nyomozás során a 
személyazonosságát sikerült meg
ái lapítani, mely szerint az úttesten 
Feja István 34 éves lakatos holt
testét találták meg. Pó"» és kisebb 
értékei nála .voltak. A holttestet be
szállították a Törvényszéki Orvos
tani Intézetbe, ahol a boncolás fog
ja megállapítani a halál okát

Lukács Sári éx Antal Erűi I 
a Pesti Kabaréban I

— öngyilkosság. Vasárnap röggel Uj 
pesten a Palócz-utca 6. számú házban 
levő lakásán Pondy Mária 22 éves ház
tartásbeli nő morfiummal mermérgezte 
magát. Állapota igen súlyos. A mentők 
a Gróf Károlyi kórházba szállították.

W F«2

Mától kezdve a

Kalandor vígjáték 21 felvonásban a

Phönix, 
(Neonban

Csütörtöktől kezdve

Nyugati,
Népszínház 

moigóun
Paflré-Msteln L.

Ruhaszövetek 
Kabátbélések 

Perzsautánzatok
Bársonyok 

Trikóselymek 
Függöny-anyagok 
Csipkék, szalagok 
Vásznak, siffonok 

Feltétlen Jutányos úron!

Kiéin Untai
iiDatárohí2üan,Rir9ly<u
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Több mini bél billió koronát 
vesztettek az elmúlt délen a tőzsdén jegyzett 

papírosak értékükből
Benfentesek megjátszották a nagy árletörést - KI áll 

a kontremln mögötti
Az elmúlt hét tőzsdei egomén y olt bon

colgatni < h kritizálni utólag könnyű, de 
mái hálátlanabb feladat. Bevilágítani a 
lefolyt események kulisszatitkaiba a 
riport-ujw'tgiró tövéken.vségéhez tartozik. 
Ez azután ugyancsak pikáns részleteket 
kutathaljui ki, ha nem rcktelné a fárad
ságot, utánajárni ónunk, miként lohctsé- 
gc», hogy

éppen azok nz ügynökök adták még 
nz ezelőtti hét szilárd napjaiban is 
tömegesen n legbecaeaebb magyar 
értékeket, nklk mindenkor Igen ma
gas polcokat betöltő férfiak üzletelt 

szokták lebonyolítani.
Távol éli tőlünk még annak a gondolata 
íh. hogy bárkit íh meggyanúsítsunk, a 
lózsd>' parkettjén az.illongó pletykákat 
nem továbbítjuk, <!<• mindenesotro a vé
letlen különös játékát látjuk abban, 
hogy amikor mindenki a legszilárdabb 
tőzsdenapokat várta, a minden jel in 
arra mutatóit, hogy az átértékelés folya
mata az értékpnpirohoknél újra folyta
tódik, erycH mcsszmyuló kezű ügynökök 
kaján mosollyal dobták a piacra a l>'g- 
értékesebb papirosok lömeg< t — s az 
események őket igazolták.

KfilöníM véletlen az, íh, hogy az ország 
Cizdfuutgi érdekeltsége toljon homályban 
Lapogatódzolt, úgy a külföldi-, mint, a 
belföldi kölcHŐii lebonyolltáMÍnak techni- 
kájn körül h csak a pénzügyininiieztor 
egy egy elejtett mogjogy zésé bői hámoz
hatta ki a kormány jüvondő pénzügyi 
politikáját.

I,gyanúkkor váratlanul lOOSApOlt a 
ung>H/,nbásu tőzsdei krach, mely nem 
thlTnórflos. hattoin billiós károkat oka- 
idt a: orszdynak, abban az itlőbeu. ami
kor a pén/iij/yi kormány feje abban fő, 
miként teremtheti elő az ötvouuiillióö 
arany-kölcsönt.

Rznkombcrck kiszámították, hogy
s tőzMíléii jegyzett érték papirosok 
az elniiilt hét Inii.ihn napjaiban több 
mint két billió koronás árloham- 

i esz tőséget szenvedtek.
Ennyi kárt könyvelhetnek ol azok, akik 
tudatosan, vagy akaratlanul a tőzsde 
Idegen gépezetébe avatatlan kézzel bele 
nyúltak.

II ('rostra tosl munka felgyújtani az 
Akropoilnt, hogy annak világraszóló fü
zénél kisded pecsenyéiket ropogósra mit- 
lu'nnek. Mit jelent a kontremln néhány 
milliárdos, szegfűi yen nyeresége az or
szág t'-bb mint kétbüliós vesztesége 
melleit!!

8 a kataaztrófa után az ország pénz- 
ÜgyndniHztere kijelenti a nemzetgyűlé
sen. hogy ntnhll koronánál a: aprdrfcr- 
méhek áremelkedése várható, a böMét 
ixuiig vállon veregetve azzal biztatja, 
hogy bit meg majd Jobb napokat in. 

olyan utolsó hely nz 
zések szál százalékban 
éhenkórászok!! Vagy 

.zerv, moly a vállalato- 
F.ükségos tőkékkel, hogy 

• >n. fojlődhe«uíon n megvalósít- 
ország talpruálllüüfónál nélkü

lözhetetlen tobbtcrniplés problémáját! 
..Bor/oh1 mindenki, aki részvényt vásá
rol. ak'ir Játékból, akár tökebcfeklétén 
<»Mj::l»ól. aki átveszi nz uj részvényeket, 
hogy niinieutáltuíKMi a fejlődő vállalato
kat?! 8 hn igy vnn in. kánéra nzolgál-c 
na orz ágn iktl kérdések, molyekro vá
laszolni nem n mi feladatunk.

A kontremln .i<R rlőkészilctt hetörésn 
sih', ,ilt, a tőzsde airaluiMs képet mutat 
n azok

n kisemberek •* törópos/talybeliek, 
akik konvertálni akarták khtókélket, 

tényleg élt éreztek.

orj

8 most azután jöhet a belföldi kölcsön, 
csak legyen kinek mit jegyezni belőle. 
A jövő hót horoszkópját ezek után nem 
állíthatjuk fel. Mert mit ír minden jó
zan logika, Ita minduntalan megzavar
ják az oHomények természetes fejlődését 
azok, akik talán maguk sem tudják, 
hogy mit akarnak. Vagy talán tudják!

Pénzügyi körökben szilárd tőzsdéket 
várnak, de hogy lesz-e erejük a termé
szetes energiáknak áttörni a mesterséges 
akadályokat, az. valóban u jövő titka.

A korona Zürichben
Oevizazárlat: tt'0300 

Zürich, december 8.
Dcviznmcfjnyilás: Paris 3060,

London 2502, Newyork Milánó
2485, Holland 218, Becs 00080%, Szó
fia 430, Prága 1675, Budapest 0.0300, 
Bukarest 292%, Belgrád 647%.

Zürich, december 8.
Deviza zárlat: Paris 3055, London 

2502, Newyork 574, Milánó 2487'2, 
Holland 218%, Becs 00080%, Szófia 
•132%, Prága 1677%, Budapest 0.0300, 
Bukarest 295, Belgrád 652%.

A napokban hozzák haza a félmil
liós bankjegyeket. December 7-én 
kerüllek formulámba a kis száza
saik, :imelyek alig valinivel na
gyobbak, mint a t.izkoroltások, igaz, 
hogy értékben sem sokkal nagyob
bak. mint voltak u tizkoronások 
akkor, amikor, azokat még pénz
számba venni lehetett. A .fegyinté
zet egyik bizottsága mintegy két 
héttel ezelőtt Zürichbe utazott, 
ahonnan december közepére na
gyobb szállítmány uj pénzt vár
nak haza. Ezek között az uj pén
zek között lesznek az uj 500.000 ko
ronán pénzjegyek is, amelyekre a 
mai milliós üzletek mellett tény
leg nagy pzükseg van.

A Devizaközpont megszüntette a 
peres kiutalásokat. A Devizaköz
pontnál eddig az volt a rend, hogy 
a bírói fa# megállapított külföldi 
fizetésekre, amennyiben ezeket 
vónyszéki iratokkal igazolni 
lett, külön kiirinfjbcn utalta ki a 
boti kontigenst. Most, hogy a Devl- 
zaközpont likvidálta a július 21 iko 
előtt beérkezett igényléseket és sok
kal enyhébben bírálja felül a folyó 
igényléseket, megreformálta a peres 
kiutalásokat is. Ez a reform abban 
áll. hogy ezt. a külön disztinkciót 
megszüntette és minden kereskedő
nek, importőrnek és gyárosnak, aki 
devizát igenyel, azt az igényjogo- 
s'iltság megállapítása után kiutalja 
tekintet nélkül arra, hogy rendes 
vagy poros fizetésről van szó.

x A Magyar-Olasz Bank Részvénytár
saság igozgatósága Castiglloul CiunlUo 
elnöklete nlntt tartott ülésén elhatározta, 
hogy f. hó 20 árn rondkivüll közgyűlést 
hív egybe, amelyen ni alaptőkének 
700.000,000 körömiről 1,050,000009 koronára 
való felemelését fogja javasolni. Az ösz- 

iij részvények 2 : 1 arányban a régi 
részvényeseknek fognak fclnjúnltalni.

x A Hungária Bank Rt. közgyűlése 50 
millió K névértékét a részvények név
értékének HMM* K-ra való felemelésével 
előbb 125 millióra. új részvények kibo 
csAjtAaávnl 250 millióra emelte. Az ölő
vételi jog 1 • 1 aránylón 3000 K-ért 
dec. 5-lg gyakorolható a bank pénztá
ránál.

x A Brassói Ceilulosegyár Rt. igazga
tósága Ullmann Adolf báró főrendiházi 
tag elnöklete alatt megtartott mérleg- 
filéeében elhatározta, hogy a f. évi de
cember hó 21-ére ogybehivanndó köz
gyűlésének javasolja, hogy rdszvenyen- 
ként 500 korona osztalék fizettess ék, to
vábbá, hogy az alaptőke 390 millió koro
nára emeltessék, egyrészt a régi részvé
nyek névértókének 200 koronáról a le- | 
folyt üzletóv eredményéből 2000 koro-1 
núra való felemelése, másrészt 2000 ko
rona névértékű 1923/24. évi osztalékjogo
dul tságu uj részvények kibocsátása ál
tal, melyek 1 : 1 arányban darabonként 
3500 koronáért a régi részvényeseknek 
ajánitatnak fel.

x A Borsodi Szénbányák Részvény
társaság közli, hogy o hónap 3-án meg
tartott rendkívüli közgyűlése elhatá
rozta az alaptőke fölemelését 160.000 da
rab új részvény kibocsátásával,melyek 
az üzleteredményben 1923 január 1-től , 
rí ízesednek.

x A Mobil Bank Rt. iga^ratóaága a 
december 12-ére kitűzött rendkívüli köz
gyűlésnek javasolni fogja a 800 millió 
K alaptőkének /.8 milliárd K-ra való 1 
felemelését. A bank 1922 doe 30-án ala
kult 100 millió K alaptőkével, amelyet : 
folyó év augusztusában 800 millió K-ra 
emelt fel.

x A Marglszlget fejlesztése. A Szent i 
Margitsziget Gyógyfürdő Rt. — amint : 
Ismeretes — nagyjelentőségű invesztí
ciós programot dolgozott ki. A küszö
bön álló beruházások alkalmasak arra, 
hogy a szigetet nemzetközi jelentőségű 
világfürdő nívójára omeljók. A beruhá
zásokat végző Szent Margitsziget Gyógy
fürdő Rt. — mint közük — legközelebb 
a hivatalos tőzsdei forgalomba bevezeti 
papírjait. A részvények az exolák pia
cán nem fognak szerepelni, hanem csak
is a hivatalos forgalomban. A vállalat 
1913-ban alakult és l millió aranykorona 
alaptőkéjét teljesen a vállalatba fek
tette.

x A Krausz szesz tőkeemelése. A 
Krausz—MoBkovIts Egyesült Ipartelepek 
Itt almáéi Balogh Elemér elnöklete 
alatt 1923. évi november hó 30-án meg
tartott közgyűlésén az 1923/22. üzletévre 
80 K, az 1922/23. üzletévro 200 K oszta
lék kifizetését határozta ol. A szelvények 
a Magyar Leszámítoló- és Pénzváltó
banknál, vagy a vállalat pénztáránál 
1923 docamber 7-től lesznek beválthatók. 
A közgyűlés az alaptőkének 14 millió 
koronáról 2 millió koronára való fel
emelését elhatározta olykép, hogy 35.000 
darab részvényt 2:1 arányban a részvé
nyeseknek 10.000 koronáért felajánl és 
a művelőt keresztülvitelével az igazga
tóságot megbízta. Tekintettel a vállalat
nak a Magyar Leszámítoló- és Pénzvál- 
tóbankkal fennállott kapcsolat megszű
nésére, ezen bank által delegált volt 
igazgatósági tagok az újonnan megvá
lasztott igazgatóságból kiváltak.

x Török József Rt. rendkívüli közgyű
lése elhatározta alaptőkéjének 25 millió
ról 50 millióra leondő felemelését. Az 
elővételi jog 1 : 1 arányban 15,000 koro
náért f. hó 10—20-ig gyakorolható a 
Hungária Bank pénztáránál.

x A csepeli Építési Anyagok Gyára 
Részvénytársaság (Csepeli tégla) részvé
nyeit folyó hó 10-én hétfőn vezeti be a 
tőzsdére fíaumfeld Zsigmond Flgi «(•>%.

x Az Unió Textilmüvck Rt. Magyar
ország legnagyobb cérnagyára. A vál
lalat részvénytöbbségét ez év folyamán 
a Mereur Váltóüzlot Rt. vette át és azZ>ta 
a pénzjntézet közreműködésével felemelte 
az alaptőkéjét. Az Unió Textilmüvek 
részvényeit szerdán a patronizáló inté
zet vezetto be húsz és huszonegyezer ko
ronás árfolyam mellett. A részvények
ben az egész tözsdeidö folyamán élénk 
üzlet fejlődött ki.

x A Délkelet biztosító és viszontbizto
sító rt, november 29-iki rondkivüll köz
gyűlése elhatározta, hogy alaptőkéjét 20 
millióról 40 millió koronára emeli fel. 
Minden régi részvény darabonkint 3000 
K lefizetése mellett egy uj részvény át
vételére jogosít; az elővételi Jog az in
tézet. pénztáránál december 8-tól 18-lg 
gyakorolható.

x Az Egyesült Fővárosi uj részvényei. 
Az Egyesült Budapesti Fővárosi Taka
rékpénztár n forgalomban levő összes 
ideiglenes részvény  jegyeket december 
10-től 1924 Január 20-ig végleges részvé
nyekre átcseréli. Az ideiglenes részvé
nyek átcserélés végett benyújthatók az 
intézet központi osztályánál (V., Do- 
rottya-ntca 4., földszint), valamint ösz- 
szes fiókjainál.

Hajduslta, Eiénes ésVáPo;
Értékpapírok vétele és eladálTj 

Kosztpénzüzlatek 
előnyös lebonyolítása

F is 
angol, francia divatkelmélj 

és selymek nagyáruháza 

IV.Ker.,Váci ucca 26. szám 
Alapítva 

1895
Felhívjuk a t. vevöiíözön- 
ség figyelmét 

tarűCsoRiii alkatai 
eiáaunkra, 
melynél szem előtt tartót- 
tűk az> sz elvet, hogy a vé- 
teíkedv eme legjobban meg
nyilvánuló ünnepén lehe
tővé tegyük t. vevöközön- 
ségünknek a legjutányo- 
sabb bevásárlást. Épp ezért 
áruházunk összes osztályain

ÍZ
Női szövetosztály 

csíkos és sima velourok, 
Kosztüm-, Köpeny-, alj- és 
ruhakelmék

Mosóáruosztály: 
grenadinok, vásznak, írót, 
ték és flanellek

Selyemosztály:
crepe de chine, marocain 
velour-siíon, tafl, ir'ntás 
pongé és twilleK

Férfiszövetosztály: 
eredeti angol öltöny-, rag
ián- és téliKabátKelméK. 
Különleges estélyi ruha- 
Kelmék

különösen felhívjuk n.é. vevő
közönségünk figyelmét

KonfekcióosztályunKra, 
ahol csakis fekete színben 
ruhák, Köpenyek, Koszttt- 
möK, blúzok és aljaK

ieltiinö olcsó árián
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 

iübbszáz maradékot
ajánlunk

UHFOGORVOSI LABORATÓRIUM készít fogtechnikai munkát
y versenyen kívüli árak&n-
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héttői wuttó

SZHVHÓZJ MÉT

vaSMOKÍne

Janka hozzákezdett a kibékitési ak
cióhoz, ami rövidesen sikerült is. és 
igy a Boross-Békeff y kabaré premi
erjén Boross Géza' hatalmas virág
csokrot kapott, mellette egy név
jegy, amelyen a következő állott: 
„E csokrot tizenkét évvel ezelőtt 
küldöm neked, abból az alkalomból, 
hogy a Modern. Színpad, színpadán 
oly nagy sikert aratsz. Radó San. 
dór, a Szinészegyesületi iskola nö
vendéke".

— Hát Mikulás bácsi bőként vott-e 
az idén?

— De mennyire. A gyönyörű 
Vadig Ilonkának egu gyémántok
kal klrakottt karkötő Ómega-órát 
hozott. Somogyi Husinak kocsit, lo
vat sőt még kocsist is, Biller Irén
nek egy aranycipőt, Fedáh Sárinak 
arany kosztümöt, Varsányi Irén
nek, akiről tudja, hogy a csecsebe
csét nem szereti, egy zsák nullás
lisztet és tíz kiló cukrot. Szöllősy 
Rózsinak szőrmebundát, Ptasinszku 
Pepinek egy hatalmas bronz álló
lámpát, de mégis legtöbbet Csathó 
Gitta kapott a jó Mikulás bácsitól. 
O ugyanis megkapta. Bóth Klári 
szerepét a Jégcsapból.

RÖVID HÍREK
LAKATOS LÁSZLÓ

új darabját a Vígszínházhoz nyúj
totta be.

BOHNEN,
a világhírű operaénekes az angol 
király és szőkébb környezete előtt 
hangversenyezett Londonban.

A „TAIFUNT”
Lengyel Menyhért drámáját a 
szentpétervári színházban szinro- 
hofcták. A közoktatásügyi nép
biztos parancsára azonban meg
szakították az előadást, mert a 
polgári ruhába öltözött volt cári 
tisztek tüntettek a japánok ellem

LIPTHAY IMRE
darabot irt a Pesti Kabaréba 
(Bridge parté címen), fősze
repeit: Haraszthy Miéi, Be- 
tegh Bébe, Kőváry Gyula és 
Üjváry Ferenc játsszák.

PÉCHY ERZSI
a jövő héten néhány napra 
Budapestre jön.

BEREGI OSZKÁRT
Amerikába hívják, de miután 
Becshez egyelőre szerződés 
köti, az uj szerződést nem fo
gadhatja el.

• Bethlen Irén hangversenye. Vasár
nap este zsúfolásig megtelt a Zeneaka
démia nagyterme, ahol RetMcn Irén 
tartotta ária- és dalestélyét. A fiatal 
kezdő, de kitűnő hanganyaggal és ének
tudással rendelkező énekesnőt zugó tap
sokkal halmozták el hivei. Gerster Jo
lán, az énekesnő mesternője büszke le
het tanítványára. A művésznő a közön
ség tapsait ráadásokkal köszönte meg.

• Hangverseny. Szombat délután uj 
pianista mutatkozott, be a Zeneakadémia 
nagytermében. Breiner Erzsi, Kabos 
Ilonka és Weiner Leó kiváló növendéke. 
Bach d-moll toccatáját, Beethoven d-moll 
szonátáját, Schumann szimfonikus etűd
jeit játszotta meglepő kiforrottsággal, 
elmélyedő komolysággal és tiszta stílus*  
érzékkel. Technikája rendkívül fejlett, 
kiegyenlített, billentése színes, tónusa 
meleg. Zajos és megérdemelt sikerben 
volt része

• Pesti Kabaré a legnépszerűbb színé
szek színháza.

• Yvette Guilbert Budapesten. (A nagy 
dizös társulattal és díszletekkel vendég
szerepel a RcnaissanceSzinházbanö A 
nagy Yvette, akinek vendégszereplése 
nimdig ünnepe volt a békebeli buda
pestieknek, a háború óta még nem volt 
Budapestem, sőt Pécsben sem, hol most 
is csak budapesti vendégjátéka utón 
fog fellépni. Yvette Guilhert. december 
15-én, szombaton és 16-án, vasárnap este 
féltiz órakor, Zíéf estén át vendégszerepel 
a Benaissancc-Szinlidzban. és a háború 
óta ez lesz oz első francia vendégjáték 
a magyar fővárosban. Stilszerü, bogk
éppen Yvette Guilbert az első francia 
színművésznő, aki hozzánk ellátogat, 
nemcsak azért, mert legragyóbb repre- 
zentálója a francia szellemnek, hanem 
azért mert legra^yogóbb ,vei jAis2p lóvá

!,,,-»>■ «ok sorsán arról a nenzd- 
amelyről most annyit beszelnek 

tikárak legbenső kulisszái között:
Kesrélek én szívesen, de most 

'eo^r ígérje mer,, hogy . ezt 
‘salán "cm mondja cl senkinek. 
Hát úa)l áll a dolog, hoau a mu- 

‘ .1 «/.-í egyik fővárosi operett- 
í:-í".„nfc ragyogó tehetségű pri- 

nagy tisztelettel vette 
tórii1 mér hónapok óta az egyik 
.Mánnil: kiváló táncos konnku- 

I táncos kómikusriak a művész- 
í iránti hódolata valósággal botár- 
ín volt és ha történetesen idegen 
tindégszereplés miatt saiat színhá
zim nem volt előadás, bizony az 

estét olt töltötte a másik szín
űi berkei között, vagy a nézőtérén, 
,tonnán távcsővel nézegette a gyo
méra művésznőt. A művésznőnek 
,izmiban természetesen több tiszte- 
lője is volt, amit a művész ur se- 
hnii sem tudott elnézni. Sőt azt is 
kijelentene, hogy vagy én. vagy 
vii-i, amire a művésznő úgylatszik 
mi adott kielégítő választ. Az 
twébként jókedélyil komikus fejét 
erre búnak eresztő és...
- No, és mit csinált?
- Mit csilláit. Hát ne türelmetlen- 

kedjék, azt is elmondom. Szóval fe
jét búnak eresztő és telefonon fel
hívta elvált feleségét., aki viszont 
e<jy harmadik szinháznaJí a prima
donnája. A feleség, már tudniillik a 
volt feleség selymes szavakkal igye
kezett vigasztalni boldogtalan volt 
férjét. Hogy vigasz sikerült-e, vagy 
nem. azt bizony nehéz volna meg
mondani. de azért annyit elárulha
tok hogy a táncos komikus másnap 
az egyik színház megbízásából tár
gyalásokat kezdett volt feleségével 
a primadonnáival szerződtetést 
ügyben.
- Bravó, bravó, ennek örülök. Mi van 

még?
- Mintán az előbb Összevcszésről

hogy most meg 
fW IdbőKmésrÓl mondjak el 'ma- 

és mdst- A harag, amely 
’ kibékülést: megelőzte, régi keletű 

Baross Géza meg Radó Sándor 
wehez fűződik. Radó Sándor jó 
Mr evvel ezelőtt (nem illik meg
unnám hogy mikor) a Vigszin- 
gzi iskola növendéke volt és mint 

s.ta'tíSZidlt az Andrássy úti 
fö!™;ban> naz akkori Modern 
‘^^idon Boross akkor már fő- 
\^z v2l}*  Történt egyszer, hogy 
ti'™”,!?™ ¥fca le^ szólóját 
rnénekeltették el, Bo- 

fnasi sikere volt és igy 
Rado, aki már akkor 

íriaul^d^H lenM, szörnyen
<n/?ír eí>7 ™ öltözőben megje- 

XnZ ^onv-i{í, Nyáray után-
s'ói aralni- Boross egyJi Rióhoz, m'

\óh ií, esíte"do múlott el. az- 
 ■ b",,,, llar)pai e;,ciött Sólyom

di\C. tartíkvühatlim. 
°»*««  rBfntAKn.

___________________7__ 

Zsongást bongást ball a színész, 
ile egyetlen tapsot són

Irta : KOLBAY ILDIKÓ

Meghatódottan írom magának azt 
a kis cikket, kedves, régi, jó bará
tom és ráemlékezem a boldog, szép 
világra, amikor én még kislány 
voltam, maga már nagy fiúcska é*  
a rimaszombati piactéren elkese
redett szívvel húzta a cigány, hogy 
Hulló falevél, sárgult falevéL Ké
sőbb szanaszét, mentünk mindany- 
nyian. Én idő Pestre kerültem*  a 
Zeneakadémiára, majd derék és 
szorgalmas urak az Eskü téren 
színházat csináltak és twia vittek 
engem is, egyenesen a Zeneakadé
miáról. A színpad szép volt és de
rűs, de a nézőtér csúnya, meri 
szörnyű üresség borult a vörös 
bársony zsöllyékre. A színház szén 
csendesen megbukott és én vidékre 
kerültem, Kassára, Pozsonyiba, meg 
haza Rimaszombatba. így utazga
tás közben jöttem rá. hogy manap
ság az operett többet hoz a kony
hára. mint az opera, hátat fordítot
tam hát, a nehéz múzsának és átlép
tem én is a sdlök birodalmába. 
Azután Janovits dr. szerződtetett 
le, mindmáig nála voltam Kolozs
várott és most itt vagyok Buda
pesten a Városi Színházban, ál
main) hegyfokán.

Komolyan mondom, nem tudom, 
volt-e sikerem a Menyasszony
háborúban. A hatalmas színház le
vegőjében megszédül az a színész, 
aki először szívja azt és csak zson- 
gást-bongást hall, de egyetlen tap
sot som. Bízom mégis, hogy jó 
szívvel lesznek majd irántam a 
kegyes nézők.

• „Tavasz óbrcdóse“ *5.ört»zör.  Wed*.  
kinő nagyhírű gyermek tragédiája, a 
„Tavasz ébredése", e jövő hétm hétfőn 
kerül színre 25-ödször a Belvárosi Szín
házban. A nagysikerű darab előadását 
csütörtökön megismétlik. Kedden, pénte
ken és jövő vasárnap este „A nagy ba
riton" című nagyhatású komédiát adják 
Csörtessél a címszerepben, szerdán és 
szombaton Zilahy Lajos „A jégcsap“ 
című kacagtató bohóbntot Ismétlik. Va
sárnap délután pedig Szeres Béla kitűnő 
vígjátékát „A buta cmber"*t  adják.

• Kondor Ibolya, a közönség kedvence, 
a Pesti Kabaréban.

• Legjobban mulat a közönség 
rózsaleány44 előadásain, a Blaha Lujza- 
szinházban, ahol jövő héton is 'uinden 
este megismétlik az idei szexén legked- 
vesebb operettjét mindnnnyisz.->r a be- 
mutató kiváló együttesé cél. Vasárnap 
délután Rajna-Cobor kedves operettje, a 
„Szépnsszony kocsisa" kerül színre 3 
órakor mérsékelt holyárakkaL

A „Mézeskalács"*  jelmezei. A Mézes
kalács, Ernőd Tamás és Szirmai Albert 
daljátéka, amelynek végleges megálla
pítás szerint szombaton, e hó 15-én lem 
a bemutatója a Király-színházban, 
olyan pazar kiállitássa 1 kerül a közönség 
elé, amilyen Budapesten évek óta nem 
volt. A jelmezeket, amelyek mese stí
lusban vannak tartva, Faragó, a kiváló 
festőművész tervezte. Jegyek a „Mézes
kalács” első 9 előadásara válthatók a 
Király-ftzinház pénztáránál és a szinla- 
pon jelzett árusító helyeken. A Mézes- 
kalács bemutatójáig, hétfőn, kedden, 
szerdán és csütörtökön a nagy sikert 
aratott volt oro«z cári balett együttes 
játszik. Vasárnap délután „Elssler 
Fanny” kerül szinro mérsékelt hely- 
árakkal, holnap, vasárnap délután „Já
nos vitézét” adják ugyancsak mérsékelt 
hely árakkal.

• Radó Sándor uj aktuális strófákat 
énekel a Pesti Kabaréban.

• 25-ször játsszák keddeu az Andrássy- 
úti Színházban a nagysikerű novemberi 
műsor darabjait, tréfáit és magánszá- 
mait, melyekbeu a winház csaknem va
lamennyi tagja estéről-estére megujnló 
sikert arat. A pompás műsor a jövő va
sárnap délután is ismétlésre kéről 3JÍ 
órakor mérsékelt helyárukkal.

Kis Komédia "elefonszám: 14—A I 
Rótt 4s Stai^harcít *elHpt*v<cli  Cinkos- 
tárwlr és Villa Adolfy. Kezdete R Arakor

^SBÚÍÖFÍ5Ö.OOO K-tÖl 
ebédlők, konyhák »»r»n alul 
Vőfg»n»Tty <i.|7. bútorgyári loraknt

Óriás! árakat fizetek 
mindenféle lórii- é« tíestlrubákért, fohérno- 
mákért, e*őrmebnndsk4rt,  szőnyegért 31 nmen
őid fiziét, VHL ker„ Nepezlahíz occa XI. Mám 
HfvMrn háahöa lövök. — Teiefón édzeef ‘A-4B

azért is. mert ismert béke-propagandája 
miatt a háború alatt valósággal nép
szerűtlenné lett hazájában. A budapesti 
vendégjátéknak még egy szenzációja 
van. A világhírű művésznő ezúttal nera- 
csak mint dizös lép föl, hanem társulat
tal és eredeti párizsi dekorációkkal és 
kosztümökkel jön Budapestre. Valóságos 
teljes szinliázi estét ad melynek témája: 
A francia sanzon az idők, során. Való
sággal történelmi értékű visszapillantást 
nyújt a francia dal fejlődésének minden 
fázisára és térin ászét esen olyan művészi 
és annyira szórakoztató keretben, hogy 
a közönség előtt valósággal lejátszódnak, 
•nemcsak a francia dal, hanem francia. 
történelem és művészet különböző feje
zetei is. Yvette Guilbert ée a vele érkező 
10 párizsi művésznő eredeti jelmezekben 
és dekorációk keretében mutatja be az 
érdekes kortörténeti témát. A jegyeket 
vasárnaptól kezdve árusítja a Renal- 
ssance- Színház pénztára és az összes 
jegyirodák.

• Ferenet.v Károly nézőtéri mókája a 
Pesti Kabaréban.

• A volt orosz cári ballett vendég
játéka a Király-színházban. A volt orosz 
cári ballett együttese, amely két héttel 
ezelőtt a Király-színházban a közönség 
és a sajtó egyhangú nagy elismerése 
mellett, nyolc napig vendégszerepelt, 
hétfőtől kezdve négy napig újra vendége 
lesz a Király-színháznak. A kiváló 
együttes, amelynek két hét előtti ven
dégjátékát a Király-színháznak akkor 
prágai lekötöttség© miatt nem sikerült 
meghosszabbítani, most Prágából Buka
restbe való útjában négy napot szakí
tanak arra, hogy műsorát, amelyet új 
számokkal gyarapítottuk, Budapesten 
eljátssza. A társulat élén ezúttal is Mar
garéta Froman, Valentina Bliuova és 
Peter WladimirofT áll. A prágai lapok 
tanúsága szerint az együttesnek Prágá
ban is példátlan sikere volt, úgy, hogy 
a vendégjátékot egyik előkelő prágai 
színházban egész márciusra lekötötték.

• A Pompadour gyönyörködteti e hé
ten is mindon este a Fővárosi. Operett- 
szinház közönségét A délutáni előadások 
műsorát a Három, grácia tölti be. A 
Fővárosi Operettszinház pénztára a je
gyeket. már december 24-ikéig árusítja.

• A Vígszínház e heti műsorát is a 
Király dominálja, amelynek miuden 
előadásában zsúfolt ház mulat Két est 
(kedd és szombat) jut az Orvos dilemma, 
jónak, csütörtökön pedig az Ivanovot ad
ják. Vasárnap délután a John GaJiriel 
Borkmani ismétlik.

•Medgyaszay Vilma minden este fellép 
a Pesti Kabaréban.

• Lukács Sári két müdalt énekel a 
Pesti Kabaréban.

• Mcnyaszonyhdborn uralja a Városi 
Szinhd-z jövő heti milsoráf. A nagysi
kerű újdonság — kedd kivételével — 
egész héten minden este műsoron van. 
Kodon A vén- bakancsos és a. fia a hu
szár népszínmű kerül szinro a Nemzett 
Színház előadásában. Vasárnap délután 
Sándor Erzsi kamaraéuekesnő vendég
felléptével a Bohémélet kerül színre.

• Az első hajnal bemutatója a Renals- 
sáncé Színházban. Mély megilíetődés és 
tisztult felemelkedés: ezek az érzések 
dominálták azokat, akik Csergő Hugó 
darabjának premierjéről — egy nagy és 
bensőséges ünneplés emlékével — eltá
voztak. Ez a jeles régi iró és poéta ez
úttal olyan darabot irt, arninöt az ihlet 
különös szeszélye talán csak egyszer ad 
meglátnia és megírnia egy Iróuak. Va
lóságos „trouvaille" Az első hajnal té
mája, meséje valami egészen szerencsés
meglátás, amelynek színpadi kivitek 

is a leghatásosabb, leglebilincselőbb. Az 
eredendöou szomorú miliő, melyben a 
darab játszik, megszépül, harmonikussá 
és egyben izgalmasan érdekessé alakul 
ebben a feldolgozásban. A bemutató kö
zönsége átnulva eszmélt rá ezekre a kü
lönös és szokatlan érdekességekre, mind
végig feszült érdeklődéssel figyelte az 
izgalmas és kőitől szépségű jeleneteket 
és a felvonások végén olyan ünneplés
ben részesítette a szerzőt és a szereplő
ket, amilyen móg operettpremiereken Is 
párját ritkítja, A Renaissance Színház 
minden tekintetheti parádés előadással 
‘-zol (tálja ezt a ritka alkotást, Simányi 
Mária megiuditóan mély ég szép. Törzs 
Jenő művészetének legnagyobb magas
ságúiba lendül, Nagy Margit, Makláry, 
Harsányi, Boray, Bacsámyi, Várnai és a 
színház uj tagjai közül: Somló, Gonda, 
Martinék és Kőszcghy Irén.

• Kőváry Gyula konferál a Pesti Ka
baréban.

*„A vörös malom" 75-ik előadása. 
Molnár Ferenc páratlan sikerű szín
játéka, mely most is állandóan betölti 
a Magyar Színház műsorát, jövő kedden 
jut el 75-ik előadásához. A darab azon 
túl is természetesen minden «rte színre 
kerül, továbbá vasárnap délután, vala
mint ma, szombat délután is 3 órakor 
aérsákelt hely árakká*
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egymilliós 
a 

pályáza*  
olvasott 
11 lón az

— A Petőfi Társaság nyilvános fel
olvasó ültet. Vasárnap délelőtt az Aka
démia _ kín üléstermében tartották m g 
a Petőfi társaság nyilvános felolvasó 
iil/MM-t l'-kár Gyula elnökletével, pékár 
megnyitójában ismertette a velencei és 
délfiinerikai Petőfi ünnepségek !*•  folyá
sát. Hzávay Gyula titkári jelentésében 
Is'Jelentette Halmos íz.or uj 
alapítványát, vaiainiiit ismertette 
Bulyovszky te Grünwald félő 
fokát. Tomory Jenő v< rwkd 

ázár István szék foglalója
az. Ülést berckcsztelte.

— Bokréta ünnepély a Svábhegyen.
A . Svábhegyi Hz.snntoi i-.in uj nagy 
épülete, amely Középeuropa logszebb 
klimatikus gyógyhelye h»z. c héten ke
rült tető alá, amit a vezetőség es a 
munkások nzokásos módon megünne
pellek

— Gnnimltalpalást, hócipő- és sárclpő- 
javitást vállal: Unio-cipőgyár, Dohány
aira 16.

— Elfogtak egy 200 milliós tolvajt. 
Molnár György dotektivfcliigyelő cső 
portja elfogta Valentin Miksa 29 éves 
t<ibl>sz,örőM,..i rovott múltú irolorszcrelőt 
nki egy cgtez sereg ólkuluchos betörést 
követett el. A kár meghaladja u kétszáz 
milliót. A lopottt tárgyak nagyrérzét n 
Tcteky téren értek laelettc. A rendőrség 
Valentin Miksát Jehirtoztulta.

— Halálos gáz mérgezte. Marlnovszky 
Róza 10 éves húztartásbrli nő Országház- 
ulca 19. szám alatt lévő lakásán n gáz
csapot nyltvabagyta. A gáz.mórgozés kö
vet keztélxji meghall. Holttestét u Tör
vényszéki Orvostani in tétet bo szállí
tották.

— Scmlrr J. poaztókcrcakedésének la- 
y.mk mai számában közzétett hirdeté
sét olvasóink különös Í1 gyeimébe ajánl
juk. A világhírű cég karácsonyi ucca- 
siója alkalmat nyújt a közönség min
den rétegének angol kíilönlegességolt, a 
legkiválóbb minőségekben a legjutányo- 
sabb árak mellett beszerezni.

— A Pannónia bőrgyár tolvajai. A 
Váczi ut 34. szám alatt lévő Pannónia 
bőrgyár igazgatósága már régebben 
feljelentést tett az újpesti rendőrkapi
tányságon. hogy raktárából ismeretlen 
tettesek több millió korona értékű talp- 
Hírt loptak cl. Sznlay doh ktlvfeliigyclő 
csoportja bosszús nyomozás után meg
állapította. hogy a gyár két alkalma
zottja: Juhász János és Nagy Gergely 
lopkodta a gyár raktárából a bőröket 
A rendőrség beismerő vallomásuk ntán 
mindkettőt letartóztatta, négy orgazdá
juk ellen pedig megindította az eljárást.

— Ar. Omge Országos nagygyűlése. 
Vasárnap délelőtt tartotta meg nz Orszá- 
gos Magyar Gazdasági Egyesület, és Gaz
dasági Egyesületek Orsziigos Szövetsége 
rendes évi nagygyűlését nz Omge disz 
termében. A nagygyűlésen megjelent 
Dennru ffy Aurél gTóf, Hoyos Mi kan gróf 
és Darányi Ignác és a magyar gazdasági 
élet számos kitűnősége. Sonuich László 
gróf elnöki megnyitójában rámutatott 
arra, hogy a féld b irt ok reform körül fel
merült bonyodalmak a gazdák körében 
uyiigtalansHgot tónmszlannk. Hosszasan 
foglalkozol n földreform sérelmes intéz- 
kedéseivel, de reméli, hogy mindegeket 
ur. ellenteteket út lehet majd hidalni. Az 
ország t nlpraáll I látta szempontjából 
szükségét érzi a jegybank felállításának 
és felszólítja a gazdntánmdaluiat, hogy 
minél nagyobb menny itegbon igyekezzen 
rvszxenyt jegyezni. A inogyiu*  jegy Itt té
rét részvényeiből, amely egyedül lehet 
vsak nr alapja u jó magyar konmáuak. 
Somsich irrót után Hadik János gróf bi
zalmának adott kifejezést, hogy u föld
reform novella sérelmes részeit reparólnl 
sikerül n nemzetgyűlésnek. Ezután 
Turyli Emilt az Omge harmudelnökének 
választották mag

— Betöróaek Vasárnapra virradóra 
Erzsébetfalván S.abó József háztulnj- 
<tonna Nagy Sándor utca 15. szám alatt 
lévő lakásába betörtek, ahonnan töbh- 
súzezer korona értékű <-karért te ruha
neműt loptak el. — Betörtek Andá Já
nos magánzó Iparúim 23. szám alatt 
lévő lakásába te ruhaneműt, valamint 
fehérnemű eket vittek ol. A kár nagy
sága még nincs megállapítva. A rendőr- 
N»'*g  n betörőket keresi.

— Tétlenért tel vajnő. Kis Bóra 38 éves 
nspszámoznőt elfogták éppen akkor, 
amikor az Erzsébet-körút 43. számú ház 
bnn Biró Jánoané mngáuzónő lakásába 
tatárt te a W’-k vényeket felftetl tette. 
•HM*IlitnMak  a főkapitáuyságra. ahol 
kiderült, hogy topás miatt eljárás van 
ellene folyamatba. Őrizetbe vették

— GleM»weln Sándor emlék r tele a Fe
ministák Kgyesületétten. A Feministák 
Egyesülete vasárnap délelőtt 11 órakor 
r> áasttnnepélyt rendezett a nemrégiben 
elhunyt tHrz’wHM Káudor papai prelá- 
tus, nri. Mtg) hitel taépvfoelő, az egyesü
let tagjának emlékére.

«t .UMA00ZIM« ta nrwOa r.-t. R«kk MIJrtatM (.

Hz MTK legyőzte 
legveszélyesebb ellenfelét

MTK—UTE 2:0 (2:1)
télbe nyúló hosszú i'utbalkzezonA

ufohó nagy mérkőzését játszották ma le 
a Hungária-uti pályán. A hideg, ködös 
idő ellenerő is 20 25 ezer lőnyi közön
séget csalt ki a két rivális egyesület 
második őszi találkozása. A mérkőzés 
meg is érdemelte o nagy érdeklődést, 
mert mindvégig élvezetes, hevesiramu 
játékot nyújtott, amelyben mindkét fél 
tábora sportéi vezetet teljesen kielégí
tette. A Test gyakorlók győztek, pedig 
az l TE esélye nugyobb volt, mert az 
MTK a múlt héten a Zugló ellen oly 
gyengén szerepelt s mai csapata Opata 
és Kropacsck nélkül állott fel. Az MTK 
azonban ma ismét Őrt hot szvnpelteti a 
center posztján, kinek vezetésével olyan 
csatárjntékot produkál, mellyel föltét- 
tenül megérdemelte a győzelmet. Az ! 
MTK védelme is kitett magáért, különö-1 
seri Manói végett oleőrangii munkát,] 
nagyszerű helyezkedésével és biztos köz
isi epésével a mezőny legjobb embere 
volt. Az UTE-ről csak kevésbbé jó vé
leménnyel lehetünk, játékosain újra az 
a bizonytalanság vett erőt, mely erős 
csapatokkal szemben rendesen úrrá lesz 
fölötte. A Fogtok Is csak a második fél
időben mulattak olyc.i játékot amely
ből «» ..gát” nevet megérdemlik. A half- 
sof élén Schiiffcrrrl végzi még a leg
jobban n munkáját, de fáradozása hiába
való a labdákkal meglehetősen tömött csa
tárok. remlro elhibáznak minden akciót. 
A Jesznds—Csonlos pár teljesen tehet öt
jén, nem tudnak egyetlen veszélyes hely- 
z< tét kidolgozni. Jcszmds helyet is cse
rél Schlifferrcl, Csontos pedig dühét av
val csillapítja, hogy két már régen le
fújt helyzetből „gólt” lő.

Az MTK győzelme az olnő negyedórá
ban még nagyon valószínűtlen. Az UTE 
részéről heves támadások foglalkoztat
ják a Testgyakorlók védelmét, amely 
egy ideig kissé idegesen és bizonytala
nul áll ellent. Paulusz beadását Fábián 
kiejti, de a résen álló Jcszmds élesen 
lövése messze elkerüli a kaput. E veszé
ly os helyzet után nz MTK lábra kap s 
az előre dobott csatársor szcbbnél-szobb 
akciókkal közeiül meg Varga kapuját, 
melyeknek eredményeképpen a 
percben megszületik az olső gól.

Jenny beadását Orth kapásból lőni 
akarja, de labdája lecsúszik és a sza
badon álló Braunhoz körűi, aki azt 

a kapuba juttatja.
Rövid UTF. támadás után, az 

kitűnő jobbszárnyának élvezetes kombi
nációját újra siker koronázza, amikor

a 1S-lk pereben Orth Fogl 1I. mellett 
elhus és II méterről 

gólt lő.
Továbbra is az MTK 

Orth gyönyörű helyzetet

20-ik

MTK

vethetetlen

vun frontban, 
dolgoz ki, de

Cége/n

25 ÉVES 
fennállása alkalmából 

JUBILEUMI 
cipó vásárt rendezek 

t. vevőimnek.
J ó, b f k e b e l i minőségűCIPÓ
különlcgesséqeimet 

rendkívül
mérsékelt áron

órmilom
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Molnár hatalmas lövése kövessel a kapu 
fölé megy. Ugyanilyon sorsra jut 16 mé
teres szabadrúgása is. Az újpestiek csak 
szórványosan jutnak szóhoz, szándéku
kat azonban az MTK védelme könnyen 
meghiúsítja.

Helycsere után is az MTK a többet 
támadó fél, csatársorának jobbszárnya 
rendkívül sok dolgot ad az Újpestiek 
most már jól működő védelmének, őzzel 
szemben az UTE csatársorának tehetet- 
lonsége még tovább fokozódik, mire dur
vasággal igyekeznek pótolni tudásukat. 
Jeszmást a bíró kiállítja. Az MTK játé
kosai a rámenős játéktól kímélik magu
kat s igy a mérkőzés elianyhul. Az UTE- 
nnk van még egy gólhelyzete, do a ki
szökő Csontost Senkey a? utolsó pilla
unt bon szereli.

A mérkőzés utolsó negyedórája már 
nem volt élvezetes, az MTK nem ambi
cionálta a további győzelmet, az UTE 
pedig a kiegyenlítés reményét is feladta.

FTC-UTSE 1:9 (0:0)
A két tartalék csatárral felálló FTC 

egyeurangu ellenfélnek bi&nyult a lel
kesen játszó UTSE. Amselnak már az 
első percekben sok dolga akad s az egész 
félidő alatt nagy pzüksége volt tudására. 
A FerencvőrosiaA: csak nehezen találnak 
magukra, különösen a csatárok mozog
nak bizonytalanul a kapu előtt, r ’ig tud
nak ogy-egy veszélyes helyzetet terem
teni. A mezőnyben is jobbnak bizonyul 
az UTSE. A zöld-fehérek csak helycsere 
után jönnek lendületbe. Haifsofruk szép 
munkát végez, tálalja a labdákat csatá
rainak. de ezek a legbiztosabbnak lát
szó helyzeteket rendre elhibázzák. Csak 
a 3i-ik percben sikerül Halasadnak egy 
kapuidőt ti kavarodásból a győztes gólt 
megszereznie. Az UTSE most csak szór
ványosán szélsői révén vezpt támadá
sokat, do az FTC védelme, idejében köz
belép s már csirájában elfojtja azqkat.

1 örokvés—33 FC 5:0 (3:0)
A 33-asok súlyos vereségét Zsák ín

diszponált védéso okozta. Határozatlan
sága átragadt a többi játokosra is, akik 
kapkodó ideges játékukkal nein tudták 
megóvni kapujukat a gólzáportól. Az 
első félidőben Szántó és Úrik, szünet 
pedig Szántó és Kaulzky rúgják a gólo
kat A 33-asok csatárai is tehetetlenek
nek bizonyulnak, van ugyan egy-két jó 
helyzetük, do nem tudják kihasználni.

KAC—Zugló 1:0 (1:0)
Az első félidőben változatos játék fo

lyik. A Zugló többet é« veszélyesebben 
támad, azonban halszerencse kiséri. A 
KAC gólját Hősből lövi Biri. amit a 
bíró Zwolensky hendee miatt Ítélt meg. 
Helycsere után a 7,ugló fölénye még 
jobban kidomborodik, Hitinek sok dolga 
akad, aki azt nagy szerencsével páro
sult ludáss’.’ végzi. A KAC szórványos 
szélsőkre alapított támadásait a Zuglói 
védelem biztosan parírozza.

VÁC—III. kér. TVE 1:1 (1:0)
A durvaságokban bővelkedő játék első 

gólját Lébi (VÁC) lőtte szabadrúgásból. 
A II. félidő 25 ik percében Mayher 
ugyancsak szalad rugóéból kiegyenlített

(A botrányos mérkőzésről tudósítást 
lapunk más helyén közlünk.)

Másodosztálya mérkőzések:
Ékszerész—MAFC 1:0 
XSC-EMTK 1:0 
MAC-Tosfvóri.wég 2:1 
BEAC—ETC 10:0 
Í’TC—Húsos 2:0 
BAK- Postás 1:0
FTK-KAOE 0:0

Topna
Hősök emlékversenye.

A BBTE a háborúban elesett hősei 
emlékére disztornaünnepélyt rendezett 
vasárnap délután. A nagyszámú te elő
kelő ktaftneég jelenlétében lezajlott ver
seny kimagasló eredményei voltak a 
férfi nyújtó ós lógyakorlatok, valamint 
a hölgyek zenére véglett fabuzogány 
gyakorlatai.

. . Kiadja:
A .nítrsi Napló- lapliadóTállalat

Kaiser-láz
Budapesten

Négy színház készül a német 
expresszionista író drámait 

előadni
Divat lett nálunk az expresszioniz. 

nius, hiába. Nem is olyan régen még 
komoly színházi körökben is novotaég*  
gél említették az expresszionista drá
mát, mely - elfoglalhatná n tegnap 
színpadi ínűlajninaK helyét. Ma már 
kezdik elismerni, hogy ez. a Német
országból importált művészi modor, 
rendkívül szuggesztív erejével, taláu 
képes betölteni azt az űrt, mely a teg
nap drámájától a. — holnap drámájáig 
tátong. Ma már kezdik komolyan venni 
s míg a kabarékban mulatságos és ke
vésbé szellemes tréfák és jelenetek ke
retében figurázták ki nemrég ezt az 
„őrültséget0, — ma már egy előkelő ka
barénk hirdeti büszkén, hogy expresszio
nista stílusban rendezett darabok éa je-*  
lenetek — a műsor fénypontjai.

Érdekes, hogy míg az expresazioniz- 
mus Németországban, a szülőhazájában, 
kezdi elveszíteni a frisseségét, az újság 
ingerét, kezd már a beérkezett ir ingok 
sorsára jutni, addig nálunk ezt, erősen 
forradalmi és szecessziós művészeti 
irányként kezelik.

Nagy újdonság ingerével vél a Re- 
naissance-színház is a közönségre hatni, 
mikor Szabó Lőrincnek megbízást adott 
a leghíresebb expresszionista drámaíró, 
Georg Kaiscr „AsszonyáldozaT*  című 
drámájának lefordítására.

December közepén másik két Kaiaer*  
darab bemutatója lesz Pesten. A Városi 
Színházban egy matiné keretében a 
„Gáz", és Forgách Rózsi Kamara Szín
házában pedig „Túz az Operában" című, 
expresszionista dráma premierje vár
ható. A Várszínház is a napokban um*  
tatott be egy Kaiser-darabot.

Míg nálunk nagy ambícióval veszik 
elő Kaisert, addig ő a Mark-i böriönben 
szönyeglopás miatt hatévi büntetését 
tölti ki. Eddig megengedték ugyan 
neki, hogy fegyveres kíséret mellett, 
premierjein jelen legyen, de az utóbbi 
időben nem igen járulnak hozzá a né- 
met színházak, hogy Kuiser a börtönből 
kikerüljön. Nem mutatnak be Kaiser- 
darabot. Német kritikusok azt Írják róla, 
hogy túlhaladta kora, amíg a börtönben 

Stób Zoltán.

Ideges 
emberek

kimerült, elcsigázott szervezetük 
felfrissítésére és erősítésére csak

valódi

DIANA 
S0SBORSZESZ 

használnak.Reggelenként felkelés 
után és este lefekvés előtt a fáradt 
test bedörzsőlése után azonnal 
jelentkezik a kellemes üdítő ér
zés, mintha újjászületne az ember 
1 kis üveg ára 0 K 1.1B 
1 közép üveg ára.....0 K 3.1B

mtRfrk! kb. 4 Hí üveg tartalmának
1 nagy üveg ára ...... 0 K S.SO

megfelel kb. 8 Hí üveg tirtiImátok 

Jelenlegi szorzószám: 3700

Mlndenatt kapható!

OzMivazttl: OrWW-


