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Nctföi Napl«
IKi a hibás—ki felelős

1 nemzetgyűlés ma kezdi meg a 
felhatalmazási javaslat tárgyalá
sát. Napokkal előbb részben magán
jellegű, részben hivatalos beszélge
tések indullak meg politikai körök
ben a körül, hogy az ellenzék ne 
foglalkozzék széles alapokon a fel
hatalmazási javaslattal, hanem az 
ország életbevágó érdekeire való 
tekintettel még a karácsonyi szünet 
előtt szavazza meg a javaslatot s 
ezáltal tegye lehetővé az ex-lex el
kerülését.

Ezek a megbeszélések eleddig nem 
sok eredményre vezettek, sőt a mai 
helyzetben biztosra lehet venni, 
hogy január elsejével ex-lexbe ke
rül az ország.

Most aztán kormánypárti és el
lenzéki oldalon egyaránt minden 
erővel arra törekszenek, hogy az 
cx-loxért a felelősséget a másikra 
hárítsák. Nem tehetünk róla, ha eb
ben a szándékban, mely jna egyedül 
köti le a parlament figyelmét és 
munkáját, ismételten a forradalmak 
utáni egészségtelen politikai élet 
egyik beteges szimptoináját látjuk. 
Ahelyett, hogy a lényeges kérdésen 
tartanák figyelmüket s közös erő
vel a kétségtelenül veszedelmes s a 
jelen pillanatban egyenes végzetessé 
válható ex-lex elhárítására koncen- 
trálnák az erőket, haszontalanul 
meddő viták indulnak meg arról: 
ki & hibás, ki a felelős?

Őszintén meg kell mondanunk, 
hogy hibás a kormány és a felelős
ség súlyát viselnie kell. Hibás, mert 
bsztan politikai taktikázásból nem 
tawnálta ki a parlament munka- 

és ideiét. Hibás a kormány, 
mert kapkodó .sohse célirányos po- 
Hikajával nemcsak nem tette lelic- 

to e a parlament akcióképességét, 
f gyakran lényegtelen kérdések 
Korún taktikázásával egyenesen 
Rioga bénította azt meg.
w legyünk igazságosak. Hibás az 
./í,k, is- Az ellenzék ellenzéki 
FW sokkor félreismerte s az okiitlkuli es céltalan ellenzékieske- 
p Rllaspontjára helyezkedett. Ili
re r,ban !*•  hogy komoly viták jnegdonthet len argu mentumainak
■J^rakoztatáss helyett napokon át 

ecsérléssel pazarolta az cr}ókc8 időt.
Komolytalannak tartjuk' azt a 

#ln in. hektikái ellenzékieskedést, 
Jy jobb meggyőződés ellenére is 
uak ^zert politikáját üzl.Az cx-lcx lehető elkerülése ma, 

- m kor. a szükséges külföldi kölcsön 
ion ls nnKy .nehézségeivel s el- l<?re?ro<r’asriJn(h1-invaí küzd, minden 
eE 'KnyTCk, közt indokolt. Ha az 

■’óííi npk (temoly pénzügyi kifo- 
vndW vaj**nak  az indemnliási ,ia- 

!cn’, a<l.ion annak komoly 
: .aa komoly kifogásai van- 

korm nL. bizonyára lehetnek a 
lcn’ít?5'7'^1, rendszcr alapelvei el- 
i;v»Sk')r a kormánynak módot kell 
kriliv!1;'^ az ePcnzék számára, hogy 
íéknnb « gyakorol hassa, s az ellen- 
‘gVMTrr^ ineim ,CRnPJte .ioga, hanem ^n„"k r'1',1'-1 , köteledé™ is. de 
laffi-7. ■ "k. 1,a nzt- hn«W külső

Z,,sbo , belekergessék az or- 
rásiít) <17'tCX b'xbo csak azér.t, hogy £ W$éta a felelős-
:úbh' noiít .kopolyabb és sorsdiin- 
f.■<.reKJW^?X élünk, semmint Ilyen 

ml torkát az orsság bő- 
H ..... uénrk maguknaktOTVS törvényhozó atyái.
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Wolff öt miniszterelnöknek 
„kiáltották ki" Csilléryék 

esiUévy szerint Budapesten a legolcsóbb a gáz és a villany 
Petrovácz a numerus clausus kibővítését követeli — Wo 

Károly rendületlenül a keresztény községi párt mellet
71 keresztény községi várt agitációs gyűlése
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Vasárnap délután az arénauti is-! 
kólában a. Keresztény Községi Párt ‘ 
nagy agitáeiós gyűlési, tartott. En-1 
nek a gyűlésnek az adott jelentősé-' 
get, hogy a jelenlevők sőt egyik, 
szónok is, bár humoros formában,; 
Wolff Károlyt. Magyarország mi-1 
wIsztcrelnökeként üdvözölte.

A gyűlés első szónoka, Csilléry, 
András bőven szolgált, meglepeté
sekkel beszédében. Többek között 
olyan kijelentést is tett, hogy a 
Keresztény Községi Párt városházi 
gazdálkodása olyan mintaszerű, 
hogy

egész Európában Budapesten

van a legolcsóbb gáz, villany és 
villamos.

C sitié ry után Petrovácz Gyula 
beszélt és igen erélyesen

követelte a numerus 
fentartását, sőt

Végül Wolff Károly 
súlyozta, hogy

bámilyen erővel 
elgáncsolni a fővárosnál a Ke
resztény Községi Pártot ő mégis 
rendületlenül ki fog tartani a 

zászló mellett
Utolsó lehelletig fogja hirdetni, a

clausus 
kibővítését, 
szólott. Ila Dg

is próbálják 
iái a Ke-

Elkerülhetetlen az ex-lex
Parlamenti próbálkozások az ex-lex elhárítására — Ki 
a hibás — ki felelős ? - A szocialisták tárgyi garan
ciákat káveteinek - Hétfőn kezdi meg a nemzetgyűlés 

az indemnitás vitáját
Strausz folyás nyilatkozik az indemnitásról
Napok óta a politikai világ érdeklő

dése n fellia tahuazási törvényjavaslat 
körül hullámzik. Delhién látván gróf 
miniszterelnök még párizsi útja előtt 
érintkezést keresett a parlamenti pár
tokkal s főleg a kölcsönügy körül föl
merülhető nehézségekre való tekintettel 
kérte a pártokat, hogy tegyék lehetővé 
az Indemnítési javaslat megszavazását 
és ezzel az ex-lex elhárítását íz el
lenzék pártjai semminemű kötelező ígé
retet nem tettek s a miniszterelnök 
minden biztatás nőikül indult el a kül
földi útjára. A miniszterelnök távoli •- 
tőben Vasn József dr. helyetton minisz
terelnök vette fel újabban az ellenzéki 
pártokkal megszakadt tárgyalások fo
nalát.

Az első 
dacára a 
a szombati 
hogy a földreform  javaslat tárgyalásá
nak megszakításával

próbálkozás sí kertelő nségo 
nemzetgyűlés többsége a 
ülésen akként határozott,

a felhatalmazási Javaslatot tűzte 
hétfőre napirendre s arra azonnal n 
sürgősség kimondását s nyolc órás 

illéseken való tárgyalását kéri.

szenvedélyes is lesz és alig lehet re
mény arra, hogy

a kormány az új esztendőbe ex-lex 
nélkül léphessen be.

Politikai körökben arról suttognak, 
hogy a közeli napok egyikére Vass Jó
zsef minisztorelnökholyettcs pártközi 
konferenciát biv egybe s ezen egyene
sen felkéri az ellenzéket, hogy az or
szág súlyos helyzetére való tekintettel 
no körditsonek akadályokét, az indom- 
nitús megszavazása elé. Ellenzéki kö
rökben a pártközi kinftrenciánok nem 
jósolnak sikert, hacsal — ami! az 
ellenzék nem remél — olyan konkrét 
engedményeket nem tesz a helyettes 
miniszterelnök, amelyek az ellenzéket 
minden tekintetben kielégítik.

Munkatársunk egyébként a legújabb 
indemnitúsi javaslatról megkérdezte 
dr. Sírausz István nemzetgyűlési kép
viselőt, nz állami számvevőszék volt el
nökét, aki a következőket mondotta:

— Az indemnitásra elsősorban nz a 
n.egjogyzésom, hogy nem az alkotmá
nyunknak fundamentumát - képező 
óvdgeljog követelményeinek megfele
lően építtetett fel. Az egy levegőben 
lógó felhatalmazás, amennyiben nincs 
meg az a tartalma, amelyet törvényeink 
az indemnlfástól megkívánnak: egy 

| előző törvényhozás állal általánosságban

krisztusi szere tetet, az igazi keresz
tény szeretotet.

Ekkor felemelkedett a hallgatóság 
sorából a Keresztény Községi Párt 
ogy tagja és elkiáltotta magát:

— Éljen Wolff Károly, Magyar*  
ország miniszterclnőké!

Az emelvényen ülő vezetőségi ta
gok. köztük Csilléry és Petrovácz a 
a többiek

felállva, tüntető buzgósággal él
jenezték Wolff Károlyt- mint 
Magy.Írország„niiniszterelnökété*  ’
Ezzel a humoros jelenettel a gyű

lés véget ért.

részleteiben. is megszavazott költség
vetés. Folyik az inrlemnftás láncolata 
egy költségvetési előirányzat alapján, 
amelyből, egyes tárcákét a ncmzotgyö- 
iéa nem is látta, do azon tárcák elő
irányzatával sem foglalkozott még a 
pénzügyi bizottság sem, amelyek nyil
ván üp Ságra hozattak.

Gazdálkodhat!!; tehát h kormány 
továbbra is úgy, ahogy akar; az. is 

szándéka,

ami kiviláglik az indeniiiiláfii javaslat 
indokolásából, melyben egészen leple
zetlenül bevallja, hogy a gazdálkodás
ról bemutatandó zárszámadás szerkesz
tése iránt a viszonyokhoz képest, utó
lag fog javaslatot előterjeszteni.

— Meg van a mi zárszáma dijaink
nak szerkezete alkotmány biztosi tó tör
vényeinkben alapítva, csak ezokot a tör
vényeket. nem lett volna szabad most 
már közel nyolcévi állam gazdálkodás
nál egészen figyelmen kívül hagyni.

— A nemzetgyűlésen most már mint
ha feledésbe manna a költségvetés és

•• ./.ámadás, különösen az utóbbi idő
ben. Azonban annál élénkebb érdeklő
dés nyilvánul meg a közvéleményben 
a. költségvetés és n zárszámadások 
iránt, mert n már majduem elviselhet- 
len adóterhek könnyítését a két alkot
mányjogi beadvány nyilvánosságra ho
zatala után meginduló érdemleges bírá
lattól várjak.

— Az utóbbi időben se fukarkodik a 
kormány az indomnitús hatályára 
nézve, mert

Politikai körökben biztosra veszik.
hogy az iudemniüis vitája nemcsak
hosszadalmas, de izgalmakkal teli és

———  —------------------ |
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a szombati napon kialakult Irányzaton maradt. A helyzetet a teUe. 
üzlettelenséK jellemzi. Értesülésünk szerint alir k.dre j»U
létre. Tájékoztató árfolyamok: Magyar-Hitel ,580.H te! Ito. 
Angol-Magyar 92. Lloyd 21. Ingatlan 310. Koszén 25M, Rima 102, Ofa 
535, Magvar Cukor 2»70, Georgia SaS, őstermelő .33, Ganz 4730, Spo- 
dióm 1811, Déli 93, Mobil 19, Salffő 60,.

újra hat hónapra kéri, ami még a 
kormánypártban itt érthető feltű
nést keltett és alig hiszem, hogy ily • 
hossza Időre meg tudná szavaztatni 
u kormány a külön felhatalmazást 

a nemzetgyűlés által.

Egy egészen u.i elvi kérdést visz bele 
a hc'ycttcs pénzügy min'szter az indewt- 
rtitdsi javaslatba: adókedvezmények 
nyújtását a trianoni béke alapján a 
kincstári tartozások kiegyenlítésére. 
Ezt az elvet csak úgy lehetne szank
cionálni. ha az állami pénzek feletti 
rendel kezesbe szabad volna behozni a 
diszkréciónál is jog alkalmazását. fű
zzem if, hogy ezt a nehezmények



2 HÉTTŐI NHPLO nud.p^t, 1W decembw n.

<aJap/e*  o ptnzugy minist tér elejti.
— Earyé.bkáüt haladást látok a múl

takkal azembeo as índemnitáshau any- 
nylhan. hogy abban *eWd  a büntető
jogit **»  magóajogi külön tői-
vényekbe fai fotó rrwlelke.étei: főivé 
Wt.

\*«y  érdeke a külföldi kölesen bli- 
toeííteánsk. hogy ac indemnltásl ja
vaslatot n ragod tan te gyorsan In
téssé el • oeuutegyUJte. de ezt csak 
ngy várhatja, ha terveveit Időtarta
mát három hónapra |e*z  állít ja ás a 
benmJUé alkalmára! a domináló 
kormányzati kérdésekről expozét ad 
a helyette*  pénzűgymlnlteter úr.

Elfogták
Német József ügyvéd

álarcos gyilkosát ■
Néhány nap előtt történt az a 

megdöbbentő gyilkosság. melynek 
Németh Jósttef dr. érmedgyosi ügy
véd esett áldozatául és melyről a 
nemzetgyűlés iilétén la történt. —“ 
emlékezés egy l..................
júbnn.

tén U történt. meg- nyomozás után 
kögbeszólás fonná- Csermák Gyula 

. lyében, kiket Bu

Az ottani csepdőiitég nyomozása 
holtpontra jjutott, mire a budapesti 
rendőrség /Vffr’nzf.j/.detektivesoporl- 
ja leutazott Érmedgyesre és rövid 
nyomozás jitán elfogta a tetteseket 
~ ’ i és két táron, szomé-

ludapestre szállítanak.JUi/rlU. , lytllf-IJ, KIacL JJ1/’A<*. J-’ÍVS' vC nuiJI11Vi-Ti.lK,
A gyllkoMág in rádöbbenjen kü_- A gyilkossá jr és az elfogatás kö- 

llönös forrnák között történt. Késő rülményeiröl bővebb tudósítást még 
éjszaka bekormozott arcú, álarcos nem közölhetünk, mert a Petlendy- 

tégvén^k az ablakon kéreértül Időt- csoport csak szűkszavú táviratban 
fék Németh József ügyvédei. I közölte a történteket.

*

Hatszáz milliót 
sikkasztott a Nemzeti Hitel 

intézet igazgatója 
Elmeállapotát a Schroartzerben oizsgálják meg

— .4 Hétlói .Vúplő tudósítójától —

I

Jonuiír 7-én tdrgvalja 
o honvMMnysztk 

iMMy
- 'A Hétfői Napló tudósi tójától. ~

SroUteMeles még. hogy a nyugatma- j 
gyaronaá.íi harcok idejéu a felkelők ( 
vezére PráMy Tál alezredes volt.

Amikor a magyar kormány a volen- I 
cei egyezményt megkötötte — amely 
•Mamit egj-M vái'osok sorsa fölött nap- 
mvazáe dönt — a kormány Ronc-H- 
l.erger .Tenő vezérkari őrnagy utján 
viwwabh atta PrónayL ö asonban a fel
hívásnak nem engadelmeiíkedett ogy 
Ideig. Ebbe ej időbe esett IP. Károly tellntóiet pénztári igazgatója nagyobb 
Urd/j/ vinwtérési kísérlete is. Prónay összeget vett fel azzal, hogy magaa 
ftítabe jutott, hogy egyes tisztek olyan ' knutp. nzkantaira adja, 
megjegyzést tettek, mintha a let ” aa-z... z-z,
itgyeben faniisilnlt 
ntifto értelsnü felesége befolyására tör
tént volna és segítségére nkart a király
nak menni. Amikor Prónay egy tiszti 
értekezleten ezeket a kósza híreket ezó- 
vétrUe, senki sem jelentkezet! azok tor 
jeratőjaként. JOaóbh azonban az. irtózz*  
íer. megtudta, hegy *zt  n verziót nyolc 

tlgsttúrM hangoztatta é*  egy beszélge
tte kapcsán „Ocskay brigadéros'‘-oak 
nevették. Azt. is megtudta hogy fían- 
M»rbarger őrnagy olyan jelenttel kül
dött. hogy prónay ronakoaáw nőm le- 
liivthetó lázadásnak, hanem csak l.i- 
fdlypdrti értelmű l~'cscge befolyásé- 
nőit, rrónn'i lovagion elégiéfeit kért 
tisrttdrsoltól. erek azonban kielentelfék, 
hogy a nekik tulajdonitólt kifejezéseké1 
nem használták, fíonstmbcrgcr őrnagy 
\tezan! azzal érvelt, hogy jelentését hi
vatalom ténykedtek közben tette mag. 
Prónay ekkor tlazick kör,<dti becsület- 
Bérlte Mmén följelentéssé! fordul*  a 
r-sendőrligyteenérhoz,. Be. a ö tisztet tisz
tek kbrftlU beratltetsértés büntette el- 
méo vád alá ta helye..ín, azonban Rsn 
■enberger Amib önngy ellen a 
•Ijáráat megozttatelte.

A rnntwiietetŐ végzés ellen 
»ogl képviselője Darvay .lánoa 
ián frtfolyamodáat jcleutelt be a legfel- 
több katonai törvén vétókhoz., amely 
azonban a mogawintető ▼égzést hely
benhagyta. Pjrkusz Ferenc főhadnagy 
te hét táraa ellen mór régebben eJké- 
átült a vádirat a a honvódtörvéuyasé- 
ken Győrffv László dr. Őrnagy bndblró 
suiaár T-éra tűzte ki ax érdekes te vi
hara*  hátterű ügy fötárgyalteát

Néhány nap óta a főkapitányságra 
f<ijo!-'ütések irkeztúk, amely elmondot
ták. hogy Hordáén Gyula a Nemzeti Hi-

•rrelós 
légiit

Bordáé kötatazottfiéjfének nem tett ele- 
j get, amennyiben a pénzt saját céljaira 
i 1 ordította és többszöri fetazolitáora mid 
! ’.oit hajlandó srS. a feleknek visszaadni.

Húsz feljelentés érkezett, ellene, nme-
1 ívejf knrötTTcge m^giutUidja a 609 millió 
| koronái.
| A feljelentések között több kisebb ta 
| van. do akadnak olyanok is, amelyek 
, 100 milliót tesznek ki. Az első Mjelen- 
' léét Schveiter Nándor ás Poppert Ró

bert a Nemzeti Hitelintézet tisstvieelői 
't<i.ték. akiknek > agyonuk nagyrégió ve- 
i szett oea. Az eddig beérkezett, feljelon- 
té’^ket nyomozás végett delek'Íreknek 
adták ki. a károsultakkal pedig Pap

I Géza dr. rendőrianáceoa, a nyomozás 
vezetője részletes jegj zőkőnyvet vett ( ügyi 
íwl. A rendőrségen Bordács Gyula ellen folyik.

megindult följelentés! áradatnak foly
tatását várták, ez azonban néni követ
kezett bo, falán azért, mert a családta
gok a károsultakkal megkezdték az 
egyozkodtei tárgyalásokat.

A feljelecilett pénztári igazgatót elő
állították a főkapitányságra, ahol azon
nal kihallgatták. Ennek során elmon
dotta hogy ha haladékot kapna, akkor 
teljes összegben kifizeti a követeléseket 
Azzal védekezett, hogy súlyos idegba- 
ícg és korábbi kötelezettségei, is voltak, 
amelyeknek fedezésére, használta fel a 
felek pénzét. Pap Géza dr. rondőrlaná- 
c.’os ma délelőtt a tanukat hallgatta. ki 
és újabb tanukat is időznek be, hogy 
a póuztári igazgató szereplését tisz
tázzák.

A rendőrség Bordácsot előzetes letar
tóztat át-ha helyezte és .niutdn elmebe
tegség jelei mutatkoznak rajta, 
íryélésre. átkAsérték a. 
riumba. Vagyonára 

zárlatot. A

---•- meg fi-
ScMcarzcr-szanatő- 

clrendoltók a biin- 
nyomozás tovább

további

Ma adják át a németeknak 
a francia-beiga választ

Prónay |
dr. ub ,

Brüsszel, december 15,

(Havas.) A német ügyvivő Büddi-.. 
dr. n» közölte jMpar Wiigymlnta,'... 
rel a nőmet birod-lmi kormánynak" 
“ óhajtását, hogy meg akarja vitatni 
a jóvátételekre, a Rajna-tartom m-“ 
<*  a líuhr-vldékre vonatkor.; összes k, 
(léseket. Mihelyt Franciaország és Bei 
gium ehhez hozzájárul. NémotorszáJ 
hasonló kérelemmel fog fordulni a többi 
szövetségeshez is.

Fosztogatják 
aHerminaúti villákat 
— A Hétfői Napló tudósító jótól — 

Néhány u?.p óta nagyszabású 
betörő banda után nyomoz n. rendőr- 
seg. Az elmúlt héten nupouta több 
följelented érkézéit, a rendőrségre 
nogy tlcnnina úti villanogvedbi-’i 
ogy betörőbanda rendszeresen foj
togatja a villákat. A legutóbbi h.t'- 
rom nap alatt összesen hót, teljéiéi! 
test lettek a viJlatulajdonosok \ 
vizsgálat eddigelé csak annvií ’tn- 
dott megállapitnni, hogy a betöré
seket mindenütt ugyanaz a bunda 
követte el, amire vall a betörések 
egyöntetű módja.

Vasárnap reggel újabb betörés 
jelentettek a lícrrninaút környéké
ről. Bcnke Zoltán volt, főispán villá
ját fosztották ki ismprrf.leu let
tesek és mintegy 20b miiüó korona 
értéket rabollak el. A betörés idején 
egyedül fíenke Zoltán feleségo tar
tózkodott a villában, aki azonban 
semmi zajt nem hallott ós csak reg 
gél vette cszre, hogy a szalónban a 
szekrények fel vannak törve és a 
szekrényekből az össze? czilstneinü. 
tizenhatmillió magyar korona. 327 
dollár és 19.000 cseh korona hiány
zik.

A ma délelőtt megtartott rendőri 
vizsgádat megállapította, hogy a tet
tesek a kert felőli ablakon hatoltak 
a szobába és — mint a vizes talajon 
levő lábnyomok mutatják — ugyan
ezen az úton távozlak is. A hely
színi szemle alkalmával a detektívek 
az ablakon és a szekrényeken szá
mos ujjlenyomatot találták, melyek
ről pontos dnkt.ilószkópiái' felvétele
ket készítettek. A rendőrségén bíz
nak abban, hogy ezen újjlen7romatok 
alapién sikerülni fog a hetörőban- 
dát kikutatni és kézrekeríteni.

TABARIN
Vili, Rákóczi út 63. sz. 
Telefón: József 21-16.Pirit*,  daccínbnr 15.

(Havns.) Német francra körükben 
artótkodíiA észlelhető & niiniRstarelnök- 

nck tegnap átnyújtott német emlékirat 
ta talma tokinietétan.

i A Hava-uügynökaég « kérdésben a kö- 
▼«*k*ző  értesttlégelt kötli: Franciaország 
cs ital art tűn a pastsnv tdlenálláa teljes 
uRsgtziinéM folytin valósai niitat nem 
fogják vissa au tanítani a megbasséléa 
t'-rvét. A néniét birodalmi kormány, 
amely aaitöol a megszállott területen ’ 
meglévő tényleges helyzettel éa nem kí
ván céltalan jogi vitatkozásokba boosát- 
koani, úgy létezik modua vivondit 
óhajt ínldlnl a francia-belga hatóságok
kal. így különösen ast kívánja, hogy 
megél leped ások léteaűljanek a vámha
tár dolgáben, nőt talán 
inegmrtintoteaMv a 
srem-úyaetrtak éa 
újból való alkalmoiáMt óhajtja a vasúti

désere.
Poíncaro mintazferelnök meg az pata 

folyamán megkezdte a közös francia
belga jegyzők kidolgozásét, amely -újból 
megerősítené a békeszerződések teljesí
tőkén nyugvó politikának vezető alap
elveit, A jegyzék ellenzi a jóvátétel! 
bizottság kiküszöbölését, hangsúlyozza 
a Rajna-bizoltaág jogait te visszauta
sítja azt a gondolatot, hogy a megszál
lott területen a tisztviselők biztonaá- 
fáért fotalős francia te balga hatóságo
kat visszavonják. E fen tar fásokkal a 
miniszterelnöknél meghallgatásra fbg

THE
UESSEM’S

világszenzáczló

annak telje*  
kiutasított műszaki 
tiastviaelőknok az

mínl.iUrfflnökníI raeth.PgntAíra f.,.. 
találni minden Berlinből kiinduló ltot- 
demónyo-Za, amely a kiutasított tisitvi- 
srlök nem általános njbói ralo alkat 
marására, a Mlclnnl-mal kStíitt BMrtddó- 
i.ak megújítására. vagy nődig a meg- 
azáliáa vagy a Jóvátótelok ügyében 
bármily mán kérdésre vonatkozik. Foin- 
raré tervM-lél ma elküldik a belga kor-

és a szenzációs 
decemberi műsor*

Ma és 
mlndannap

órakor 
zéróra!

I

ilJUUk »<iv •igaminwwot ounjija n VMUll , »ma cixuiuib h DClgB KOT- 
forgalom megjavítása érdekében, vein- mőnynak ás talán mór holnap átadják 
mint engedélyt akar kapni adók beww- I a jegyzéket a német kormánynak.

J, SEMLER
London, 14 Golden Square

ajánlja vllágsitrte ismeri raövelkütantagtetegeii

Mapjamrsrtert főlerakata:

Budapest
3éc«l-utca 7. és Koronaherceg-utca 9

EST-moxgó
Hétfő—szerda: Süllyedő hajón. 

tök—vasárnap: Emberek és hest'. «k.

A cégnek a követkézé városokban 
vannak lerakatai:

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

Sidney etc.
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Januárban kapjuk meg 
a külföldi kölcsönt 

Kedvező fordulat a külföldi kölcsön tárgyalásában 
A kölcsönnel nem fizetünk jóvátételt 
Erőtlenedig a kisantant eHenprops^amtája - A jténziM 

nehézségek áthidalhatók
* külföldi kölcsön tári?yalr.sai uz 

napokban határozottan ked- 
"“-'Vderbe terelődtek. Az az ellen- 

amcb/ct o kisantant 
a niaauar kölcsön ellen

I

£,t erélyesebb fellépésére. j

; külfóldről érkező hírek arról 
"...„inak be, hogy ma mér nem 

\nglia és Olaszország szim- 
hizTositott, hanem Francia-

£nt erélyesebb fellépésére.
, külföldről érkező hírek arról 
‘...ninak be. hogy ma mar nem 

Spán Anglia és Olaszország szim- 
SSk biztosított, hanem Frnne.ia- 
*5,.árban is nagyon barátságossá 
S a hangulat Magyaorszag sorsa 
iránt.Mint Parisból jelentik, azok az 
információk, melyek az éjidig Jetre- 
•üti megegyezésekről szolnak es a

politikai helyzetet kommentálják, 
kiemelik annak a nagyon szívé
lyes légkörnek jelentőségét, 
amely a tárgyaló felek között 

uralkodik.
Tegnap, amikor az ülést rövid időre 
felfüggesztették, Benes. Titulcscu és 
Gyurits Bethlen gróóffal még külön 
megvizsgálták az első jegyzőkönyv
nek bizonyos részletes vontjait.

A kölcsön pénzügyi oldala több 
nehézséget fog okozni, 

mivel a kölcsönt nem garantálják . 
külföldi államok. Az esetleges angol 
hitelezők azt akarnák, hogy Ma
gyarország a jóvátétel (erén ugyan
olyan kedvező elbánásban részesül-

jön, mint 
minden 
lesztés

Ausztria és bogi 
jóvátételi fizetés a 
egész időszakára 
függeaztessék.

a

.7 kisantant természetesen 
erélyesen 'visszautasítja ezt 
fonást.

Mindazonáltal a tárgyaló ... 
áthatja az a kívánság, hegy a tár
gyalásokéit minél hamarabb befe
jezzék és ez a rendkiviil kényes és 
más kérdése],- tárgyalásával bonyo
lult ügye kedvező megoldására 
nézve, jó .n.aek vehető.

Határozottan remélik, hogy 
a végső aláírásokat januárban 

ki lehet cserélni.

nagyon
a fel •

feleket

Meg kel! szervezni
a fehér infernacionálét
Viharos volt az ÉME. közgyűlése — Budavárit kibuktatták 

a vezetőségből — Eckhardt, Tibor a kilengések ellen 
Eckhardt Tibor lett az ÉME. országos elnöke

akik között egyeseket bántalmaztak is. 
A tüntetésről idejében értesítették a 
rendőrségei, megfelelő szánni rendőrié*  
góiiységet vezényeltek ki a 
lett helyekre. A rendőri kés: 
tára, a tüntető tömeg szétoszlott 
nagyobb rendzavarásoknak sikerült 
elejét venni.

Folyik a nyomozás 
az Erzsébetvárosi Kör 
bombamerénylői után
— A Hétfői Napló tudósítójától. —

Az Erzsébetvárosi Közben elkövetett 
bomba merénylőt aktáinak megkerülése 
óta a rendőrségen a legnagyobb cseud.- 
ben folytatják n nyomozást.

Az iratok u.’ihb áttanulmányozása 
során. min*  érlosülünk. fent oh adatokra 
bukkantak, amelyek uj irányba tőrei
tek a vizsgalatot és rgybcii megadták 
a sikeres munka lehetőségét.

A nyomozás vezet.*  ét. úgy 
rövidesen uj kezekbe kerül. A 
tán y sá.gon ugyanis Avdrcka 
tektivállomáuya. is lassan kieseréŐdik. 
átszervezik a politikai osztályt, amely
nek nem csak vez.c ŐM-g< . hanoin do 
lektlválloinánya is lassan kicserrélődik.

halljuk, 
főkapi- 
Kúroly

Ma délelőtt 11 órakor tartotta az Új
városház termében az Ébredő Magya
rok Egyesülete a régen várt közgyűlé
st, A közgyűlést, a belügyminiszteri 
rendelet tette aktuálissá, amely az 
ÉME alapszabályainak módosítását ós 
ezzel kapcsolatban a tisztújítóét sür
gette.

A közgyűlést Horváth Géza múzeumi 
igazgató körelnök nyitotta meg. A te
rein egyik részében egy csoport han
gosan kiabálni kezdett és szűnni nem 
akaró kiáltásokkal éltette Budavári 
Lászlót - kit a tiszti jelölő-bizottság 
kihagyott az uj listából .

A botránykoztató tömeg mind hango
sabb lett, úgy hogy Horváth Géza el
nök kénytelen volt az ülést egy időre 
felfüggeszteni.

A szünet közben a vezetőség abban 
úlapodott meg, hogy az olnöklést 
Bájai Iván vegye át. Közben a te
remben a közönség mindig nagyobb és 
nagyobb tömege kiáltozta:
- Éljen Budavári!
Ilyen előzmények után lépett az emel 

vényre Héjjas Iván. kit. a gyűlés részt
vevői hatalmas éljennel fogadtak. Héj
as rövidesen lecsillapította a kedélye
ket « erélyesen leszerelt minden pró
bálkozó tüntetést. Rövidesen sikerült 
Be*1 a jelenlevő tagokkal elfogadtatni 
’ Jelölőbizottság listáját. Ezek szerint 
e'nokké választották Eckhardt Tibort, 
Jrselnokké Budai Dezsőt és ZifaM-Kíss 
J*not.  Az igazgatóságba a következő
ké' választották be: Wolff Károly, Hdj-

Iván., Dcssefíy Aurél, Ravel Béla, 
ÍS""**  Endre, Berkéig Tibor, Túr- 
J'W’U/i Egon. Kádár Lehel, Lendvai 
vm t/?orö^’/-.Vaczfc2/ En,‘b lovag

Miklós, A választás megejtéso után

ÉME. országos elnöke
a jelölőbizottság n megválasztott tiszti
karért. ment és zugó éljenzéssel hozta 
őket a terembe.

Eckhardt Tibor elfoglalta az elnöki 
széket és hosszabb beszédet mondott. 
Rámutatott arra, hogy az ÉME- 
nek két intornacionalé. ellen kell 
küzdeni, yfí egyik a vörös iníernacío- 
nalc, a másik az arany iuternacinnaléja. 
E két internacionaléval szemben

az Émé-nnk meg kell szervezni a 
többi országok keresztény szerveze
teivel karöltve a fehér internacio- 

náb't.

Felhívja a gyűlés figyelmét arra, 
hogy ha már belé helyezték bizalmukat, 
akkor hagyják az ő kezében teljesen a 
vezetést. Tartózkodjanak minden olyan 
akciótól, mely az ÉME jó hírnevét ve
szélyezteti. Igen éles szavakkal kellt ki 
a felelőtlen akciók ellen és nyomatéko
san felhívta az ÉME tagjait, hogy

ne engedjenek meg semmiféle ki
lengést,

hanem egyetemesen járjanak el az el
nökség irányítása szerint

Ezután a gyűlés rendben szétoszlott, 
miközben hangosan éljenezték Héjjas 
Ivánt Próuay Pált és Eckhardt Tibort.

Vasárnap este a körutakon és h VT. 
kerület egyes mellékutcáiban fiatalem
berekből álló csoportok tüntetést rendez
tek. Tizenöt-busz főből álló csoportok 
járták be az utcákat é« amerre elvonul
tak, hangosan kiáltották:

— Le a zsidókkal!
A fenyegető magatartásu IHtah'ieber k 

elől ijedten menokültck a járókelők,

Megszűnt 
a Bénsi Magyar Újság

Az Arbailer Zeitungnak 
adja át szerepet

Tjjnét megszűnt a forradalmi idők 
egyik rossznjrü alkotása. Az ország
ból elmenekült bűnösök Becsben a 
forradalom után létesítettek a Bécsi 
Magyar Újságot, amely születésé
nek első pilláim fától kezdve abban 
merítette ki össztevékeuységét, hogy 
ocsmány hangon uszított minden el
len, ami magyar és nemzeti. Szinti! 
örüli fanatizmussal, helyesebben j 
kétségbeesett gyűlölettel szórta! 
reánk, mindenkire,, aki itthon éli és 
dolgozott, hazug rágalmait és léte 
lét egyedül csak annak köszönhette, 
hogy — ott, ahová lapjaink útját 
magas sorompó zárta el — mint az 
egyetlen magyar nyelvű újság, 
amelynek szabad az útja, czrivel zú
dította reánk piszkos és minden 
alapot nélkülöző rágalmait. Most, 
amikor már lassan dereng a vége
ken és messzebbre jut el bár nagyon 
halkan a becsületes, az igazi ma
gyar szó, elveszítette végleg jogo
sultságát a Bécsi Magyar Újság.

A lap megszűntéről a következő
jelentik Becsből:

Bécs, december 16.
Bécsi Magyar Újság mai szó

bejelenti, hogy anyagi nehézsé- 
miatt megjelenését beszünteti 

eddig végzett 
Arbeiter Zeitung

két

A
ni a
írek____  „„ .
és hogy az általa 
munkát ezentúl az 
fogja átvenni.

A Muszáj-I 
csodagyerek 

a váci irgalmatok kórházából
Kecskemétre szökött

Néhány hónappal ezelőtt a fővárost 
sajtó is sokat foglalkozott azokkal a 
„csodálatos” eseményekkel, amelyek 
Kecskemét, városát heteken át izgalom
ban tartották. A „csodálatos” osemé- 
nyék farkas János nevű fiatal gyerek 

.. körül játszódlak le. akinek mejelenésóre
veszélyezte-> löz csapott f *1  a Inkábban, elmozdultak 
züUség lát- ! helyükről a bútorok s a jelenlevőkhöz 

és a csapódtak. stb. A történtek u hatóság 
figyelmét is a gyerekre terelte, akit élő
ül lilottak s orvosilag megvizsgáltatták. 
Budapesti o r vos p ro f esszo rok 
ínén.vét is meghallgatták, 
volt a véleményük, hogy a 
mániás.**

A gyereket fél év előtt a 
masok kórhazában helyezték, 
nal gyógykezel' s alá vették, 
nos több mint félévet töltött n kórház
ben, ahonnan nz elmúlt hét. csütörtök
jén megszökött. A kórház vezetősége a 
rendőrség asszis- .unciája mellett niin« 
donütti kereste, a gyereket, do hnsUitl 
;il"ig rém sikerült nyomára akadni.

j.- Kétuapi sikertelen keresőn után, mb 
a kor a rendőrség már-már feladott uün- 
.. ’,.r> • r. Z11 Vrirt'nd ,T4nn« íinlrAnf ín-

szakvóle- 
akiknok az 

flu „piro-

deii reményt, Farkas János önként jc- 
len (kezelt a k^c-kémét i rondőrsógQU*  
ahol bejelentette, hogy nem marad to
vább Vácott, nmrt semmi baja nincs.

Farkas Jánost most a rendőrség in- 
lézkwléséic a kecskeméti kórházban 
vették megfigyelés alá és egyben intéz
kedtek, hogy az e«etről tudomást szó
rezzen az fic.és az irgalmatok 
váci kórházának vczotőjo is.

Karácsonyi és 
újévi ajándékul 

legfinomabb kivitelű 
zománcaze'.cncék. púd eltartók, 

bonhoaiérek 

brilliáns éKszereK 
válód i ezüst dísztárgyak, evőkésztetek 
dús választókban, rendkívül olcsó árakon 

Bálint és Dán széknél, 
17. Bér., Kossuth Lajof-utca 13. sz. 

Telefonazáni: 24-50

Rottenbilleru.37 Rottenbiller u.37
felek: |. 2-62 UUEwll Telel.: J. 2-Ö3 

Héttő—ezerda: Sasfiók, csii törtök -va-t
Húrnap; Twist Olivér.

SEMLER i.
Magy. klr. udvari szállító

Az ország legnagyobb lerakata eredeti angol férfi 
es női szövetkülönlegességekben 

Wllitat: Fióküzlet:
Koronaherceg u. 9

ALAPITTATOTT 1850

Sémiéi*  neve
nemcsak Magyarországon, hanem az egész világon közis
mert, amennyiben J. Semler, London, 14 űolden 
Squane, a cég márkáit a világ minden részébe exportálja

karácsonyi occaslója 
alkalmat nyújt az uriosztály azon részének is, mely jelenleg 
szerényebb anyagi viszonyok között él, azonban 

a békebeli minőségekhez 
ragaszkodik, hogy szükségleteit legjutányosabb árakban 
fedezze. Decemben 23-án (ananyvasánnap) délig 
nyitva. Ajándékoknak alkalmas niaradékok és plaidkendök
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Az új büntetőnovella 
megingatta az igazság
ügyminiszter pozícióját 
SJWÍS8*?5?S^ff^

I tóm, hogy
chez hasonló reakciós és fisz- 

I tán a kormányzat hatalmat szol
gáló büntetőjog még nem látott 

napvilágot.
Szinte az a benyomásom, hegy a 
kormánynak a javaslat beterjeszti- 

i révei éppen ebben az időben csu 
riíanvábl hanaAk a pdn öz volt a célja, liouM valamelyS okból elterelh ' 11'

amoi’/a.

helyzetet — Ellenzóki akció a büntetőnovella elejtésére
Nem kerül sor a büntetőnovella 

tárgyalására
ff agy Emil igazságügymlníbzter 

péntek délután terjei-zteUe a nem- 
zrfg.vülé*  elé a büntetőtől vények ki 
egészltési röl és egyes rendelkezé
st Inek mód# dl ásóról szóló törvény 
Javaslatát.

X javallat úgy Jogászi, mint polj- 
tlkjii kőrkbnjj id'-gi*.-  izgalmakat és 
nagyvonalú cllcnhatiUoiat váltott 
ki. .Jogászi körökben rámutattak 
iirrii, hogy a javadat egyáltalán 
nem szolgálja azt a célt, melyet nz 
.g.izeAgügyminl'ztpr az indokolás
ban jelei, nem hozza közelebb az 
gazság z.olgáItntást a gyakorlati 

élethez. ED< nkezően. komoly jogá
szi körök felfogása szerint már

elhibázod a javaslat alapmoti-
válása,

amely ebben az ornágbon teljes n | 
knntíolidálaflan helyzetet té‘<lez 
fel. Sul' Ob kifogás .'dá esik, hogy 
a java-'a f a harmatit oka jogorvos
latot egyszerűen kizárja, xi'znni 
ogéez kin jelentőségű becsületbeli 
ügyeket. rrllictctli n maga*  piedesz- 
tídra helyez. LeheP-itJcnnck tartják 
jogászi körökben, hogy

az Internálásokat és rendőri 
felügyelet al? helyezéseket a 
közigazgatási hntóságok köré
ből kivéve, n bíróság kezébe he
lyezi s ezzel mintegy a bírósá

got a politikába vonja bele.
Ami pedig n sajtóra vonatkozó r« • 
szeit illeti, azt egyenesen tartbatat- 
launuk Ítélik meg ji gászi körökben, 
mely a sajtó lelje*  letörésére ve
tethet.

Politikai körökben az uj büntető 
novella határozottan eUenf.zenvet 
váltott ki. Nemcsak az ellenzék kö
rében, de

magúnak a kormánypártnak jo
gászi köreiben is elhamarkodott
nak, elavultunk. id;s zenit lenn ok 
os nagy mértékben reakciósnak 
mondják a javaslatot, amelyre 
nemcsak semmi szükség unni 
volt, de amelynek megjeleli ésc 
felborította a parlamenti hely 

zetet.
Káiuuiatnak arra ellenzéki körök
ben, hogy a iaviislut beterjesztése 
í gyei)rt.All If'h' tetline Jrsíi még ' 
ínon csovortok számára is a meg- j 
egyezést, amelyek épm n a |
napokban hajt a adóséi got mufaliak\ 
volna bizonyos engcaékcmjcégekre \ 
a korínéin nyal szt mben.

Az i llenzék körében 
nőst bb megbeszélések 
tározóit dolog, hogy

a novella ellen WR 
laiueuti tárgyalása ___ ..

ofTenzivát kezdenek.
Ügy tudjuk, hogy az cllen<-k eg> 
nehány szónoka nmr </; indcmnitéisi 
vita folyaméin rá fog mutálni arra, 
hoay a kormányzat egyévesen pro
vokálja ilyen jura siótokkal az el
lenzék egyre élesebb agg rés.szí vitá
sát.

Az ellenzék körében tapasztalható 
felháborodástól függetlenül is ép
pen u mérsékelt ellenzék köreiben 
mozgolódás észlelhető, hogy

az IgazságügyniinÍMtert Javas
tett vuMavonusára vegyék ró.

Bíznak is abban, hogy elkerülni 
fog ez vnlnmelyet formában, sót uz 
optimisták biztosra veszik, b- g> 

a büntetőt*ovi  Pn ebbeu 3 formá
jában e-r; általán úrin k. (u| tár- 
gyaieara a ueiuz< <gyűlés plé

numa előtt

Munkatársunkat az e kérdés kö
rüli mozgalomról az íHenzék egyik 
b'.ii! -tőjogánz képviselője az aláb
biakban informálta:

Azt hiszem, hogy*  az igazság- 
íigyminlszter ur által be!erj€\-zteií 
büu ciőnuveUu egyél Haléi ,i iiew*  ak- 
tuélis. Lehctétlonnek tartom, hogy 
f> novella ebben a formájában a 
lujgyalás idejét megérje. Nem ki- 
x ánok foglalkozni a. javaslat egyes 
abszurd részleteivel, do megállapi-

A esalAdanú'jak , a téuyleg <ir4É1 t 
Un egy babát a Juciink. Szeg, 
i.’Ar iskolába jer de még nerc játezoi’ 
igaz, porcelán babával, r.sak 
rongybabával.

— Talán ogy ki«, .
toalettel mistereit hajas baba? lj-vZ 
van. bárminőtől saáraegyvenezerig.
- Ilyen is van, harminctól százn6£rv. 

ven ezerig.
A családapa kifordul a boltbű. Fg-r 

ncsen egy csemegékereskndöhoz mer 
Legalább szaloncukrot vo^r. cjk.,.

-- - a
v- . ,- - r -------- bírt, addig

-   s hinta o cs ü.a Ular a oukor ]f 
got. Az a hanguJat.’gvoti., elmúlt r. karácsony. Becsapjuk 
elh-nzeki # korökhmi, kicsiket, gondolja a tisztes Családana * 

’---------'-------- ' "-»í4.n 1

— Báruiint álljon is a dolog, any- 
nyit mindenesetre sikerült a kor ..... ...... ,cw,._. k
mányija k eltérnie, hogy még azokat mellett a gyerek úgy u clfélejű 
is elállitotta maga mellől, akik a hintalovat. Míg a cukor 
közeli napokban közeledésre mutat- nincs.........
tak hajlandóié got. * - - 
melyet úgy ellenzéki körökh* ... 
mint magában a kormánypártban 
is a javaslat kiváltott, a legélesebb 
s biztosra veszem, hegy — hacsak 
nem enged merev álláspontjából az 
igazsúg iigyin i ni sz iar ur,

ulighauem tárcájával fizet rá 
erre a jogászllag lehetetlen, 
kutasaiban egyenesen kiszámít

hatatlan javaslatra.

minden küld- 
nélkül ciha

annak pár*  
előtt éles

I A csemogeüzlotben újabb keÜAnictlen 
nv'trlopetós M. V szaloncukor ára kiló- 

. jaként. huszoröt-hnrnilnefizer korona kö
rül tartja a rokordot. Alma i»edig. ia[ 
nem hiányozhat a karácsonyfáról - 
nincs. Egyszerűen nincs. Mert a földmi- 

: velésügyi miniszter bácsi úgy engedte 
pie almát kivinni, hogy nekünk nem ma. 
jradt. De valószínű, hogy a földmive- 
1 lésügyi miniszter bácsinak núic» is kis- 
gyeroke, mert különben azt az almát, 
amit innen kivinni engedett, vi.^zahozni 
is engedné, hogy a Janikt'k ne méreg, 
drágán veti csempészet almába, hanem 

; valódi külföldről importált magyar őse- 
megealmába harapjanak, akkor, mikor 

'a karácsonyfa alatt képzeletükben 
hintalovon lovagolnak.

I 
tartják, niegclégedeft mosoly su- I 
liánt végig az arcán. Kalandba ke-1 
veredeti! Ez nz «'» esete! Teljesen 
nyugodt volt, tudta, hogy ártatlan, ] 
hogy semmi, baja sem lehet. Máris' 
regényhősnek képzelte magát, akit 
ártatlanul börtönbe hurcolnak. 
Tetszelgett önmagának ebben a 
romantikus szerepben. Három na
pon keresztül kitartott mellette. 
Hu Révész Gyula artista nem jön 
a biciklieladás nyomravezető ada
tával, ki tudja meddig tartott 
volna Sgöllősj József érdekes sze
repe.

Csak amikor a való kiderült, 
akkor ébredt föl az autoszug- 
ge.sztióból. Akkor ijedt meg, akkor 
kezdett pifyoregni es vallotta meg 
az igazat.

A ’ őiiiigyben ez n különös agy- 
ben I óésü fia fa leni he r a legérdo- 
kesebii. Érdemes, hogy pszicholó- 
gjisok és pedagógusok foglalkoz
zanak ezzel az esettel.

Ml
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— A Hétfői Napló tüdős Hójától. —
\ lóversenytéri gyermekgyil- 

c.'jlkos-ág iigyenek nyomozása 
befejeződött. A kis C-apó József 
holtteste n hideg sírban pihen, 
Privim András, n gyilkos szerelő az 
ügyész.-iég fogházában várja, míg 
a bíróság kiszabja rá a büntetést. A 
közvélemény napirendre tért a bor- 
zalrnas bűntény fölött, de a pszicho
lógus még nem. Aki lélektannal 
fogl: lkozik, az előtt e bűnügyben 

.< főhős nem a gyilkos, nem a meg- 
gyilkolí, han< Di Szőllősi József 20 
eves kötólgyárl munkás, aki három 
napon keresztül vezette fejre az 
egész rendőrségei ostoba, meséjé
vel. Milyen okok késztethették ezt a 
fmtuJembert arra, hogy önként tanú- 
gyilkf-.- •jgrál, amelyik csupán az ő 
agyában született meg.

Szöllösi József a győri kötél
ve rog,várban dolgozott, Budapesten 
(Imiuatta nz iaot. lekésett a vonat 
•ól, azon gondolkozott, hogy késé
sét mivel igazolja föpöke előtt. Az 
újságban olvastik hogj a Lóver 
sony-térim egy gyermekhullát ta
láltak. amelyikről a rendőrség nem. 
tartja kizártnak. hogy kéjgyil- 
kosséig áldozata lett. Elhatározta, 
hogy bemegy a rendőrségre, vala
miféle lauuvallomást fog tenni és 
kér egy igazolványt, hogy tpiuI- 
oiségyn volta gyilkosság ügyében. 
A főnöknek így hivatalos írással 
igazolhatja a késés-t.

Megjelent tehát a fő kapitány súgón 
es nagy általánosságban elmondotta 
a mesét, a villanylámpás férfiről, a 
gyermekről és a nyöszörgésről. 
Ekkor még úgy gondolta, hogy o 
vallomást egyszerűen jegyző
könyvbe veszik, Ő aláírja, utána 
igazolványt kér és ezután eliávo- 
ik. Ebire látta niyr magát Győr- | 

hm, a közérdeklöiléb központjában, 
ahol óriási meséket fog elmondani 
arról, hogy miként történt a gyil
kosság. Azokban másként történt. 
A rendőrségen olyan komolyan vet ' 
lék őt. annyira fontosnak tekin
tettek a vallomását, hogy a le- j 
gónyke beleszédült saját személyé- ' 
uek íoulosbágába. Az uutoszug ' 
geszcíóuak abba u nemébe esett. 

I amikor az illető tudja, hogy ha./u- 
l dik, de önönmagánRk szuggerál.ia, 
hogy igazat mond és olyan meg- 

I győző erővel és biztonsággal hazu 
, dik.amivel mindenkit tévedésbe ejt. ___ __
Olyan elevenen élt képzetetében i meri kérdezői az árit, 
az Cgi' -z kép, hogx nem lehetett - Ez a testetlen 
IrRlkk'id. nem knctctl cllcnlmon- hat*.'  -er kvonn 
dósba keverni. iiiós van, u;

Mikor Szöllösi megtudta, hogy a kerekedő, 
gyanuieá vált és a rendőrségen -ók, ha e; d

!

í
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Karácsonyi álom
Vagy álom lesz-e csak 

a karácsony?
Nőin Gárdony! Gézának költői szépsé

gekkel tolt hotblohemos játékáról van 
pző. Nem. Játékról ugyan szó les?, itt, 
de azokról, amelyeket nem lehet meg- 
űzetni. Játékokról, amelyeket karú 
esonyra szeretne venni gyermekeinek a 
tisztéé esalódapa. Mert az idén még kö
vesebb ajándékot fog hozni a Jézuska a 
kicsiknek. — csak úgv grátis. Az idén 
talán kénytelen lesz az említett család
apa ezécyonkezvo a hároméves .Tonika 
elé állui:

— Janika! a Jézuska lekéste a vona- 
lót. Az idén nincs egyenes csatlakozás 
Mcuyországból — Ma gyár országba. Nem 
fog hozni semmit.

Így szói a családapa. A Janika pedig 
az apa szégyenlős, könnyes szemébe, de 
hunontul mogmondja:

— De a sarkon, a boltban, van hintaló, 
vágyéi ott nekem apuka, ha a Jézuská
nak nincs vonatja.

S nz apa inig is csak érző és szenvedő 
családapa, ki szívesen emlékszik az <» 
hároméves korára, mikor hima lovak és 
valódi ólomkatonák népesítettek be ál-1 
mait, lemegy a sarkon lévő boltba ós 
a enni akar ogy hintalcivaL Esetleg meg

' ' . I
kis pirosorrú ló | 

Amin bőnitánaatú 
kettő?~é-ötvenezer, — szól 

— Talán valami mást tes-

9

i

igazgatósága fölkéri törzsvendégeit, 
hogy a

FÖB&THI®!...!
cimii S felvonásom Jannings-film A? az

ÉJPÉbT KW ül ÓM
cimü 6 felv. bűnügyi törtónat Nordisk- 

filmek előadásaihoz rezervált 
jegyei felett fél órával

egyes előadások megket- 
dése előtt rendelkezzék,
mert a nagyarányú elővételből követ- 
keztetiiető nagy forgalmat a pénztá
rak nem tudják különben közmegelé

gedésre lebonyolítani.

ruh aáruháza 
IV. Múzeum körúti

december hő 8-től 24-ig

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

Férfiöltöny XJ*  5’PI”: 348.000 Férfi átmaneti kabát „„„ v,pju 293.000 
Férfi télikabát 658.000
Szőrmeárult btkc‘

rendkívül olcsón
Fiú kosztüm _105.000 és 185.000 
Fiú télikabát vlltlrotv, .. .. 300.000 
''“•’Sl™ ohnvreau oip5 S,.« 85.000 > 
nóklalakfaun 'con MoykWkkk ked.*.~™-~>y«*" rg*-J

I S ^BORftTORIUM WsjTTogl-chnikai munkát

ÍLJfÍ^r RteWlB versenyen kívüli árahon>
Mj JH Bt 4b jKn H V unkákat pricnyi pontossággal hazaszállítjuk. Árajánlat kívánságra

■ ■ ■ ^RF ■ W ■ W ak Telefón: József 10B-19. Budapest, VII. kér., KlauzóbMr 10. ssam
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hírek 
pptőü centennáriumáuak je- 

„7ébe« ''MÍl^í, n'c° ez
T^drikló fény, magasröptű beste- 

közepette köszöntött be at 
&rs esztendő é, méltán várnát- 

kfí/iu ez az év szakadatlan lan- 
^oiiéleszen olyan magasztos tneg- 

féknek, amelyek méltóan 
e^Ak kBe^zni a nemzet hdldját 
^megbecsaiését legnagyobb kol- 

rtíHí. Mit láttunk ehelyettt 
viLmi nap választ már csak el a 

végétől és mégXéhaniJ uxr.tfjuiruui, tuutuy iux'tiu a po-jubítóris esztendő 1iaéloln/Ák'\>m Etikai elítéltekre vonatkozik. Ennek 
SiíJ/i tórtónf. ^WA/kvohia Ia hirét azonban illetékes bolyén 
lékezeiét törvénybe iktattak volna. megcáfolták, majd később úgy órtel- 
Yem felcdektmuség volt c,™e meztek, hogy az amr.esztiarendelet 

jelenni. - ■ ’ etóií ö,nj? nem lesz általános jellegű.

történelmünkön vörösfo- Hogy- kik fognak tehát a:

juezték, hogy; az amnesztiarendelet 
azonban

Hogy kik fognak tehát az amnesz
tia kegyelmében részesülni, azt 
pontosan még nem lehet tudni. Ko
moly helyről nyert értesülésünk 
szerint újabban

mik eacsz történelműn^" \u'.\ ’ n ‘Aét húzódik vágta. amcMk itt 
f Sitiink és amelynek ntegeiüné-

^MUásotíat mia abban a kérdés- 
Swm lehet összeegueztetiu hogu 
tfirrénubc iktassák az ország Jegna- 
auobb költőjénak emlékezetett Hat 
0 ia nnlitikaf Petőfit sem lehet ki- ...

a napi politikábólf Háti totuk be, amelyben kérik, hogy ka 
id-nr aiíi? Szomorúan aí/aptiJ«5’racsonykor amneszíiat kapjanak 

fá.idalmasau sir\ Allitóltia több száz. Iliién kérvénv

az árdrágítás miatt elítéltek 
fordulnak kegyelemért és kérik 

a bünteíéfeük elen&edecét.

Az árdrágításért elítéltek ügyvéd
jeik utján kegyelmi kérvény!, nyuj- 
............... ’ ’ ' [i- 

mit? szomorúan rttcsonyaíT iumicszimv Aupjunuk. j r
>-/ a ténut és fájdalmasan sir Állítólag több száz ilyen kérvényt 

adtak bo a2 illetékes helyre, ahol I mibenTelinkben a Más: ml sors

_F«bwre,n6k a, OltirogxesUlet ka- 
ráttonvi bazárján. A Központi Oltár- ^Xület CTö'. ut 11. szám alatti koz- 
mtl székhazában vasarnap 
ivitottók rao? ünnepélyesen a karácso
nyi tanárt. A megnyitáson josztyett 
tabella, Auguszta, Gabriella és Zsófia 
kir. hercegnőkkel Horthy Miklósáé, a 
toiyzo neje is, valamint Sobioppa, 
Lőrinc pápai nuneius. Mészáros János 

nWat, ancm^"^, le életét.
kos wuww nitÁrAirTMiilét ka- . 1.......   « a t ■..............

Loriiiü p«*y«**  —. — , , .
érseki helytartó éa a katolikus egyházi 
és világi társadalomnak számos előkelő
sége- ____ - .
hM.T'dóháiiygyári munkások —
.’K^- ..... , . -__ Jozs»ei sza- Sztrájk készül a^dohánygyárak- kal hogy
nau- a uwtiauj. —rtr vX,. oeersezo vonuu’u. jx vonat ucr.iij.v- 
mint ismeretes —- ízesekor kiugrott a raktár mellől, a
xnozgaknat indítottak. A mozgalom | mozt}oily elkapta és a kerekek mind- 
a munkások szamara nem jar„ az^£ két lábút levágták. Kórházba szál-

litása közben meghall.
■— Beíöröüldözés a háztetőn. Va

sárnap délelőtt Molnár György dc- 
tektivfelügyelö elkeseredett hajsza 
után tudta csak kéz zekeri leni He- 
■vicsi Lipót 20 éves csavargót*,  aki

a munkások számára uem járt azzal 
a sikerrel, melyet roméltek, úgy
hogy most újabb beadványban ker
tét az igazgatóságot, a fizetések 
rejidfzésére. A munkások — értesü
lésünk szerint — kimondották, hogy’ 
aim.rínyiben az igazgatóság a kért 
bál-javítást nem adja meg, úgy néhány nappal ezelőtt betört Ma- 
sztrájkba. lepnek. 'ezek Ferenc bognármcstor Tímár-

-Sikkasztó bankhivatalnok. Oa - 2(i a]utll jaü|}elyébe .Vs
k-oo«« Sándor tozsdebizomnnyns tel; ftn értékes szerezámokat. vitt el. 
felentést tett Balassa Imre nevű | A HoUr.utoa u. szaIU aiatU laká- 
konyvolójo ellen magánokirata am>..|Rára követte nyomait a detejctiv- 
stós te sikkasztás miatt. Baíaasa! fe,ü lö de Hevlcs fölszaladt a 
Imre furfangos módón károsította i padlásra i!lmászatt a háztrlőrc. és

J^yan16 , megbízási o(í kart eimenMlni. Üldözői azon- 
nrlfi.not, állított, ki. mp.lvp.kre «. bank ,................ • _z„i. /... , i.ni.űrlapot állított tó, melyekre a bank 
ügyfeleinek nevét ráhamisitotta és 
az igy vásárolt papírokkal ő maira 
játszott Azután különböző fizetési 
nyugtákat állitott ki és ezek össze
gét felvette. A tőzsdebizományos 
cég az ügyfelek kárát, mintegy ti
zenhatmilliót, megtérített. A rend
őrség letartóztatta Balassa Imrét.
- SArc’pöt és hócipőt javít, bőrcinőt 

gumival talpal „Unió" cipőgyár, Buda
pest, Vili., Dohány ucca 16.
. — Az áruló levél. Kálmán Dezső 
igazgató, amikor Géza-uiea 1. szám 
alatti lakására hazament, azt látta, 
hogy lakásából egy asszony szalad 
ki, aki batyut vitt magával. A ba- 
wnbau Kármán 8 millió korona ér
tékű ruha és fehérneműje volt. Sza- 
iadag közben elvesztett egy papirost, 
anifíljjí’t Kármán felvett. Ez Adok 

névre szóló levél volt. A 
1 omáoa-csoport emberei az Írás 
nyomán elfogták és előáJli tolták az 
ugyanazrw házban lakó Adok Já- 
S!5J?Í’ 8 betörést beismerte. Le
tartóztatták.

UMni 0,tár®gyeBület zászlószen- 
n n ú/i?ab$2l Oltáregyesület vasár- 

10 orakor zászlószoutelésl 
.r,’Dde?ctt' Ez alkalomból a te- 

1 Plébánia-templomban Móazáros Já-
_iagy 80. 

-------  —ijd ba- 
’f -"'ö köretében írífzpn telte az 

tí íteK'tót. A íá.jlÓAnjat
uabrieUa ktr. hercegnő töltötte be.

8 T ö* 1?1 0 v;,,aro,»- Vam'rnap (Mielőtt 
vUlamní1LUt H«niéd ucca wrlrón a 
ninnkáM Siahó l^ván 46 éves
Terii «‘.*»>nnal  meghalt ~ A 
■dlhimoA Andrássy út sarkún a

»<dilíuiVi helynök Pontifikáit vi— - 
• aiettei unor-pi eznntnusét. wajt.

ó,'rl köretében fekzpotelte az

Elkészült
az amnesztia-rendelet

Az árdrágítók karácsonykor amiiosztiát kapnak
A lapok annakidején több alka-| már döntöttek i*  n kérvények 

lommal megírták, hogy a karáoo- sorsa felett.
nyi ünnepekre amuesz.1 iareudelet f .,rtri„t r.^ni-nam hnwvfog megjelenni, amely főként a po- Lt-zerint Cbflkuem oizonyos. hogy

az elitéit árdrágítók nyolcvan 
százaléka karácsonykor amnesz
tiában részesül, valószínű azon
ban, hogy az összes elítélteknek 

is elengedik a büntetésüket.
Amnesztiában nem részesülnek 

azonban azok az árdágitók, akiket 
vénzbüntetésre iiéltek. Ezeknek a; 
büntetés megszabott összegét ki kell. 
fizetni. .Akiket azonban börtönnel 
sújtottak, azok kevés kivétellel 
kegyelmet kapnak.

Vannak olyan eliléjtek is, akiknek 
csak január nü-i) kellene a bünte
tésük kitöltését megkezdeni. Termé
szetes rn ezekre is vonatkozik az am- 
ncsztiarendelet és igy u büntetés 
elől megmenekülnek.

Az árdrágítók amnesztiája a kö- 
' zefi napokban vd/lk publlku&sá, 
[«iM,nor a rendeletét teljes lorjedel- 
Imében közzéteszik.

— A Patria Kör karácsonyi vására. I — A Semlor J. cég piai hirdeté-
VaeAruap délelőtt nyi.lt meg a Patria ' sere e helyen is felhívjuk olvasóink 

’iólntáu Eu-lapirók és Művészek Körének figyelmét. A világhírű szövetkeres-
a * i * * | helyiségében rendezett karácsonyi ipar-! kedés a közelgő Zcardcson.yi ünnepefc 

művészeti vásár, Milotay István, c alkalmából nagy occasiót , rendez, 
kör elnökének elnökletével. A vásárt a 
napokban mog fogja tekinteni a kor
mányzó, Izabella főhercegnő, valamint

I Albrecht királyi herceg.
— Elgázolt a mozdony egy szabó- 

segédet A kőbányai alsó pályaud
var raktárai között elbújt Varpa 
József szabósegéd a^.zcl ;j szánaek- 
L-j. hamarább feljusson a

' beérkező vonatra. A vonat beér ke-

ut nai inuuub nu<i!) oi cuskh, rtsim'. a, 
am<4y arf uriosztály kevósbbé tehe- 
tőb részének tó lehetővé. íöö/4. hogy 
eredeti angol férfi, illetve női esö- 
vetekbeu vuló szüKfiégletét a legol
csóbban beszerezhesse.
— Hittanárok tEztujltó közgyűlése. A 
Katholikus JlíUanűrok és Hitoktatók 
Kgyertilete vaöúruap őélcloít tartuíta 
évi közgyűlését Ranaii.er István dr. váci 
megyéspüspöki olnöklésével. A püspök 
beszédében a. kalholikus erkölcs kon
krét bizonyságait fejtegette. A tisztújí
tó*  után fAlhivták a hallgatóság figyel
mét a jarjflBf 21—-27. között Budapcston 
turiandó liturgikus hétre.

— Betértek eg.v nadrágtartó- 
gyárba. Penge. András éts B.él.t Vc- 
r:jnc huszonegyévos munkások be
törlek alkalmay.fatási helyükre, a 
Molnár-utca 21. szám alatti uadrág- 
tarfógyár raktárába és mintegy 
hatmillió értékű anyagot elloptak 
és a pénztárban talált másfélmillió 
koronát magukkal rítták. A kapos
vári rendőrség elfogta őket.

—• A klstrafikosok ns'gygyűlófto. Va
sárnap délután négy őrekor tartotta u

i régi országház nagy termében a Kialra- 
| Ákosok Orsz. Szövetsége rendci, évi küz- 
I gyűlését, amelyen Sálassy elnök ismer
tette a kistraOkosok sérelmeit és össze- 

■ tartásra buzdította a jelenlevőket, 
i közgyűlés magáévá tette Bálint 
1 ügyész indútványúf is, amelyben 
• szaklap moginditá?át sürgette.

— TéH virágzás. Debrecenből 
lentik, hogy «a debreceni barackfák 

! nagyi ttóze kivirágzóit. A rí lka ter
mészeti csodát megbámul .iák kör- 
nyekszervo, mert ez nagy eseménye 
a magyar éghajlatnak.

— Uj találmány. Vasárnap délután 
mutaftti be meghívott közönig előtt 
Mihály Dénes főmérnök legújabb talál
mányát, a zsvbbenbordliató mozivotítü- 
gápet.

—• Kifosztott lakás. Zanka Sarolta új
pest’., Hajnal ucca 5. szám alatti laká
sába az ablakon kcrcf Mii ismeretlen 
tettesek betörtek és onnan körülbelül 10 
millió korona •'Ttékii éksz^rtárgyakat 
vittek el. A rendőrség a nyomozást mog- 
tndította.

— Elfogták a kocsik szarkáját. A rend
őrség letartóztatta Csiznxoitl J^nos 23 
éves napszómoat, akit a Mo'tujr dotek- 
tlvcsoport emborri tetíonérfak amikor 
az Ufcán várakozó kocsikról a
pokrócokat ellopta. Beismerte, hogy 24 
ecetben követett cl Ilymódon lopásokat. 

'A lopott holmikat TUrrn-r Ignác 23 éves

i A 
dr. 

egy

bán utánamúsztak és izgalmas haj- ’ 
xza titán vénül a negyedik ház tele-1 
jen sikerült elfogni ok Hevicset. A 
főkapitányságon kihallgatása al 
kaiméval beismerte kittét, meg is 
találták nála a. lopott holmit, úgy 
hogy Maczek kára megtérült. Le
tartóztatták.

— Húsmérgezés. Kuba Lór md 30 éves 
tisztviselő Újpesten, Attila ucca 13. sz. 
alatti lakásán húsmérgo-ésben súlyos •-•u 
megbetegedett. A mentők első segély
ben részeli tették, azóta pedig lakásán 
ápolják.

— Szervezett betörőbanda foszto
gatja a padlásokat. Domborl Be
lülié magánzónő Baross-utca 89. 
számú házban lévő lakásának pap*  
lását ismeretlen tettesek feltörtek 
és a padláson száradó fehérneműt 
elvitték. A fehérnemű körülbelül 
5 millió értékű. Ugyancsak betör
tek a Koháry-u tea 21. számú ház pad
lására és Óborhauser Oltó bank
hivatalnok padlásfülkéjéből 17 mil
lió korona értékű ruhaneműt lop
tak el. Mivel az utóbbi időben több 
hasonló betört'*  fordult elő, a rend
őrségnek az a gyanúja, hogy a vak
merő betöréseket egy szervezett 
1/’^ság követi el. amelynek mind
eddig nem jutottak nyomára.

— itc.eesí (t a külön. Z'l'rcggr-
szegről jelentik, hogy a közeli Sil-,.................. ......... ................ .......... ..........
mtamihályfán tegnap délfőtt Z?/rő|Tó^ky lóri kereskedőnek orft-i el, »k t 
Lajosáé háza udvarán egy nyitott • büsmerő vallomása után szintén lctar- 
kutba esett. Sikoltozására többen tóitattak. 
cjösiottek, de, nem tudták a szc- . — Nyomor miatt a halálba. Vasárnap 
renegát len asszonyt megmenteni.' y.-'ggoi uz Angnsztu-teiepan lévő lakosán

— 5000 koronás osztói? a Rnisz-áru- TI art E nőné 2.*»  éves háztartásbeli i.-.uh- 
hárbau. Az általánosan Ismert Roisz límúttal mc.graórgezle magát. A argítsó- 
órnház kedves karácsonyi meglepő éssel góre hivott meutők óletvoezéiyes álla
szolgált a közönségnek. Uj O63tilyt uyi-pótban szállítottak u Rókus-kórházbn. 
tott áruházábnn, amelyben » legszebb Öngyilkosságát állítólag nagy nyomora i Hétfő—szerda: Ezred lednytf, csütörtök

•ajándékok már őOOu koronáért kaphatók. Imiatt kővetto cl. —•vasárnap: Dávid cs Góliát.
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Bizonytalan
a tőzsdei helyzet

■ banfantesak tovább folytatják 
OrlatBrl játékaikat

Iffnlt héten foglnlk07,tnnk az-ta! n saj
nálatos ténnyel, I»«»g.v a tőzz<!o mai ál
lását a „bonfen te*  ’ mnnipul.wiói idé
zik < lö ••• rtünatattuuk arra, hogy a 
tőzsde láb»«r u/ilnnk józansága vethet 
eaak gátit < z- írnek nz u/xdni' km k, ame
lyek Mint'•- intervenció clmiradána ese
tén hovatovább az ország teljes gazda
ságát n romián, n bukón sz» |< rn fogják 
sodorni. Az. elmúlt hát e<w>mény*l  i« 
megértjei lettók iwn meggy ózödájdHk- 
ben. A benfcníetM-k veszély nélkül foly
tatták jáb kaikat.

A leül- fa belpolitikai. Illetve pénz
ügyi tervek Idejében való Ismerete 
oly erőn fegyvert ad kiváltságos 
oagyjalnknak kezeibe, amellyel mll- 
IHrdokat liarAcaolhatnak össze. egy- 

r<y periódus alatt.

anélkül. hogy • z/rt bármilyen alapon 
felrlÓHM>gro vonhatók volnának. Az, 
hogy közben ezrek mennek tönkre, hogy 
éppen azok véresnek el, nkik a tőze'b. 
jgazMigoe fa Józan áralakulásában bízva 
vagyonukat érték papírokba fektették, 
hogy ez úton teljesen elsenyvcd a köz- 
gn7xlnMÍgi élet, oly közömhöz körül
mény a „mindent tudók” szemében, 
nmelyért a kgparányibb lelkifurdalást 
érezni la igazán felesleges fáradtság 
volna.

Elősegíti, ezeknek az uraknak kiadod 
Játékait nz a körülmény is, hogy n 
pénzügyi kormányzat lassan cammogó 
cáfolataival időt és teret nyújt nz Indo
kolatlan pánik előidézés re. így például 
o héten

a pénrlcbélyegzés fa dvpn-lrfoglaláa 
lilób-hlrénok mogedfolábát csak ak
kor tartotta szükségesnek, amikor 
•z. annak nyomán támadt krach 
már bőségesen ontotta gyümölcseit 
s hcnfcntcsek mindig éhes zsebeibe.

A tózsdo nagy közönsége azonban « 
úgy látszik - az elmúlt hót utolsó nap
ján némiképpen visszanyerte ilélŐképos- 
«ég*  t, megpróbálkozott szembehelyez
kedni n titkos manipulációkkal és ma
gaviseleté eredménnyel Is járt, mert a 
pénteki nap már bizonyos javuló ton- 
duneiát mutatott, sót a proton Ráció meg- 
|oh- Ifa árnlvó-oinelkedfal produkált.

A szombati ég vasárnapi magán forga
lom ugyan ismét Ingadozó tendenciát 
mutat, mégis

a hétfői nap nr eddigieknél lényege
sen nyngodtahh lefolyásúnak ígér

kezik,

bár több, éppen ázom halon jelentkezett 
momentum arm enged következtetni, 
hogy a „bonfentoBck**  még nem hagyták 
abba teljesen kisded játékaikat.

íl »pcn ezért Jóslásokba néni bocsátko- 
znnk, csak azzal nz Intelemmel fordu
lunk a tőzsde józan közönségéhez, hogy 
ne adja ki kezeiből valeurjiit, ntno- 
lyekrc azok « bizonyos urak mar mint 
biztos zsákmányra fenik n fogukat.

Hajduska, Dénes és Város
bank- ét tőzsdeblzományosok

Hunyadi-tér 1. sz. Telefon; 81-40 

Értékpapírok vétele és eladása!

KosstpSniUzletek 
«!6ny6i tebonyolltáia

A MaBvarKöztlsztvlsclökésÁIIaml 
Alkalmazottak Takarékpénztára rt 
BüdsfNSt, VII.. R4kócil-u( 76. Telefon: JAzmI 
60-4". « fa József 135-32. sr u onnan letcjileit 

Ingatlanforgalmi főosztálya 
ház és birtok 

•IsdAMt vAlialja u vételét fcötvciili. Leg
jobb A»nzekAttrtc>ek a megszállott terűiden

ayanjufonéi

krrvAcdöktlok, kötődőknek en gru.- Arak

Irma, Jóim! körút 17. síim
Teleién József ?7
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Elsimul
a lébe válsága (?)
Tíz. Mngol-Magyar Bank Kpausi Simon londoni 
útja után visszalép a Tébébe — M bankok be

tartják a bankkondiciókat
Tőzsdei óh bankkörökben egész’ 

héten másról gém beszéltek, mint a 
Tőbe kebelében kitört válságról, 
amely napokon keresztül izgalom-' 
bán tartotta » bankokat. Az első I 
percben nagy izgalommal tárgyal-! 
fák a kérdést és csak péntf^-szom
batra nyugodtak meg némileg a] 
kedélyek.

A Tébe pénteki ülésében már í 
szóba sem került az Angol-Ma

gyar Bank kilépése
és csak ogymáa között beszéltek az 
ügyről h bankok vezetői. Ezek, 
meglehetősen derüli, tréfás modor
ban pertraktálták a dolgot. Az An-\ 
gol-Magyar Bank vezető tagjai vál-’ 
tozatlunnl barátsággal érintkeztek1 
a többi bankdirektorokkal, de a hét' 
végén általában nem foglalkoztak 
n dologgal azzal a komolysággal, i 
mint eleinte.

Fölmerült az a kérdés, hogy a. 
gyakorlatban mik lesznek n Ma
gyar Bank kilépésének a követ- 
Jfazujéiiyci.

Egyelőre fény az, hogy az 
Angol-Magyar Bank nem vál
toztatta meg a bankkondició
kat, hanem azokat az eddigi 
módon a legteljesebb mértékben 
akceptálja ea azokhoz, szigorúan 

ragaszkodik.
A Tébe a bank kilépésével nem is | 
foglalkozott és lm napirendre ke-1 
riilt volna, úgy a kilépet aligha-] 
nem tudomásul vették volna. A Te
ltéből való kilépés egyébként fel-\ 
mondási határidőhöz van kötve. Va
lamely bank köteles a Tébe Mai- I 
bályai értelmében a knrfellből való: 
kilépését, szeptember lén he jelen-] 
leni c.s akkor a fölmondás, illetve a 
kilépés ugyanazon év december \ 
31-ével válik esedékessé.

Xv. Angol-Magyar Bank kilé
pése így ethát csak 1924 decem
ber 31-én vált volna jogerőssé, 

de a Tóbe tagjai közül egy kiváló 
bankember kijelentette a Rélfői 
Napló munkatársa előtt, hogy ha 
Krausz Simon kilépési nyilatko-l 
znia napirendre került volna, a.

A bankok rezervákaf gyűjtenek a 
koszi pénzekből. Két héttol ezelőtt 
híre kelt, hogy a nagybankok esik 
3 millió koronánál nagyobb koszt
betéteket fogadnak el és a /•oszt- 
kamat egynegyedrészét visszatart
ják. X Hétfői Napló munkatársa 
utánajárt ennek nz ügynek és a kö
vetkezőket állapította meg:

lsmorotea, hogy a pénzügyi kor- 
mány meg akarja adóztatni a koszt- 
kamut Jövedolmot. Ez a törvényjavas
lat még igen otnhrion.ilis állapotban 
van. mert nem sikerült meg az alap
él vekv: sem teljesen tiszt ázni. A nagy
bankok azonban máris készülődnek ra. 
Elkészülnek arra, hogy mint n.- érték- 
papirforgalmi adónál, úgy itt is. a 
kormány visrzamenői, g fogja köve
telni n kosztártól. Mi történjék ekkor, 
honnan lercintso elő a búnk azt a ren
geteg pénzt, amelyet adó címén kell 
ubihip henzctnic. Erről történik most 
gondoskodás, amikor a bankok elhatá
rozták, hogy a komlkamatliib Jj s:á- 
salékdt visszatartják. Ebből a vissza
tartott pénzből fogják az adót utólag 
beégetni, ha majd o kormány elő 
Írja.'*

Mindenevői re énkkes n nagyban
kok < lövigytózala, de mi történik 
majd a vis.sz.it ártott sok koszt ka
mat fal, bn a tervezett koaztkaiunt- 
adó-törvényből lest semmi és 
n bankoknak utólag semmit sem 
kell majd befizetni. Vájjon a be
tevőknek mennyit fognak vissza- 
térilcmt

Tébe vezetősége azt a föl mondást 
idő mellőzésével is tudomásul vette 
volna.flir szerint a hangulat szombatra 
pannon megváltozott. Krausz Si
mon pénteken Lnodonba utazott. é« 
utánna nyomban elterjedt az a hir, 
hogy

hazaérkezésekor újból megkezdi 
a tárgyalásokat Waider Gyulá
val, Ullmann Adolffal és Weisz 

FülÖppel
és ha ezután sikerül velük meg- 
etiyezni, akkor újból visszalép a 
Tébébe. Az erre vonatkozó megbe
széléseket, mint a Hétfői Napló ér- 
1o£ül, újév után fogják fölvenni.

Egyébként az Angol-Magyar. 
Bankhoz lyisonló önálló lépésre 
már félévvel ezelőtt határozta cl 
magát a Magyar-Olasz Bank. Isme
retes, hogy az Olaszbank személy
zeti kérdésekben eltért a többi ban
kok politikájától és az Olaszbank
nak ez az álláspontja ismeretes Éber 
Antalnak a Tébében több ízben 
mondott beszédeiből is. Bár a sze
mélyzeti kérdésekben a Magyar- 
Oki sz Bank független a Téhétől, 
azért még sem rríZf szükségessé 
hogy a, Tébe kötelékéből kilépjen.

A bankok egyáltalán nem igen tö
rődnek a Tébe olyan határozatá
val. amelynek esetleg egyik-másik 
bank nézetével vagy üzleti érdeké
vel nem egyezik. Abban azonban 
mindenki egyetért, hogy a Tébe 
által rfőfrt bankkondiciókat be kell 
tartani és pedig a legszigorúbban.

Az Angol-Magyar Bank kilépési 
ügye egyelőre tehát csak elvi jelen
tőségű. gyakorlati köa^etkezményei 
nincsenek éa egyelőre nem is lesz
nek.

Az Angol-Magyar Bank vezető 
ti 7 W kara körében — a bankban 
nyert értesülésünk szerint — nagy a 
tájékozatlanság és senkisem tudja, 
hogy a közel jövőben miiképpen fog 
a helyzet kialakulni. Krausz Simon 
kiilfööldi ut iával kapcsolatban a 
válság ténylegesen nyugvópontra 
jutott, de tisztázva nincsen és vég
leges döntés csak Krausz hazaérke
zése után várható.

I Egyszerre csak egyféle valutát ad
■ a Devaziközpont. A Devizaközpout 
! vezetősége most elhatározta^ hogy a
beadott igényléseket akadályt alánul 
elintézni, azonban a fenforg*)  nehéz 
viszonyokra való tekintettel cc/j/ 
igénylőnek egyszerre csak egyféle, 
devizát utal ki. így tehát, aki pl.
osztrák körömit és még két vagy
húrom másféle devizát. igényel,
egyszerre csak egyfajta devizát
kap ós ha ezt az igénylését, kielé
gítették, csak akkor kaphatja meg 
a többit.

A kereskedők az adómérleg ellcfazítfal 
hfárldejének elhalasztását kérik. Az 
adótörvény értelmében december 31-ig 
kell befizetni az 1923. évre esedékes adó

■ utolsó negyedét is. Ugyanaz n törvény 
I arról D intézkedik, hogy a kereske
dők mérlegeiket Január 15-ig kötelesek

' készíteni, mert csak eddig az időpon
tig lehet az ndómejrálnpitáaok ellen fel- 
lobexni. Miután két hét alatt alig le- 

! hét ogy nagyobb üzemnél a mérleget 
! készíteni, az érdekeltek most enek a 
. h'iluridonek a kitolását kérték a pénz- 
. értől.

Be akarják vezetni a Bhév rész- 
i vényeit? Élt*  ijedt bírok szerint a 
| Nova kötelékébe tartozó vállalatok 
közül a vezetőség a Bhén (Buda- 

]m'sti hJyiérdekü vasút) részvényeit 
! akarja ncslí tőzsdén bevezetni. 
1 Tudvalevő dolog, hogy a Bbév évek 
; óta óriási deficittel dolgozik és 
.folytonos tarifaemeléssel kénytelen 
ezt a deficitet fedezni. Egyesek

I azonban ellenzik a bevezetést, nem

eppen a fönt említett okokból, mert 
nem akarják a tőzsdét egy nem 
lukrativ üzem részvényeinek a he. 
vezetésevei megterhelni.

Akptökét «niol a Kiizirazdasáiri 
Hitelbank. A középbankok közül a 
nem regiben njjászervezett Közanz. 
daaáni Hitelbank fejt ki igen agilis 
munkásságot A bank legközelebb 
alaptőkéjét 2IW millió koronáról 
600 millió koronára emeli föl

x A Mobil Bank folyó hó 12-én meg. 
tartott rendkívüli közgyíilfae az intézet 
alaptőkéjének lfiWiMQ.ooo koronára való 
féltőn elését határo-ta el. Az elővételi jog 
december 22-ig bezárólag gyakorolható 
oly módon, hogy minden régi részvényre 
egy új rfazvény vehető át 2600 koro
náért tel-quel 1923-as szelvénnyel.

x A Hermes alaptőkeemelése. Á „Her- 
mes" Magyar Általános Váltóüzlet Rt. 
igazgatósága közli, hogy december 28-án 
tartandó közgyűlésének az 1923—24. 
üzletóvre részvényenként 400 K (80% 
izemben a múlt üzletévi 17K -kai) oá- 

i falók fizetését fogja javasolni. Egyben 
I felhatalmazást fog kérni ezen közgyfl- 
i lfató! az alaptőkének később megálla
pítandó módozatok mellett, esetleg rész. 

| letekben, egyniílliárd koronáig leendő 
' felemelésére, oly módon, hogy az összes 
lúj részvények a régi részvényeiknek 
ajánlassanak föl.

| x A Magyar Szalámigyár Rt. közli, 
.hogy tegnap tartott rendkívüli közgyű- 
; lése elhatározta az alaptőkének a mai 
1500,000.000 koronáról cgymilliárd koro- 
{nára való felemelését. A részvényesek 
j két régi részvényre egy új részvényt
■ kapnak 7000 koronás elővételi áron. Az 
j elővételi jog december 17-től december 
j 22-ig, vagy a vállalat pénztáránál (X., 
I Füzér ucca 37.), vagy az Iparbank RL-
■ nál, Deák Ferenc tér 2., gyakorolható.
A,z új részvények egyenjogúak a régiek
kel, tehát 1923—24. iizletévro osztalék jo
gosultak. A fennmaradó új részvényeket 
az igazgatóságnak sikerült külföldön, 
fix kezekben elhclyeznL

x A Bárót! Szesxíinomítő, Likőr, és 
Rumgyár Rt. igazgatósága közli, hogy 
részvényeinek a Gottschlig Ágoston. Rt, 
részvényekre átvételi jogot biztosít oly
módon, hogy minden egyes Baróti-réírá- 
vény után egy darab 1924 február 28-ig 
zárolt Gottéíihllg-részvény vehető át, da
rabonként 10.000 koronás árfolyamon. A 
Gottschlig Ágoston Rt. részvényeinek 
tőzsdei lajstromozását még december L 

i előtt kérelmezte a tőzsdetanácsnál. Az 
átvételi jog folyó hó 17—24, bezárólag 
gyakorolható, délután 4—7 óráig,, a VáL- 
laLat pénztáránál, Dohány ucoá 98.

x Cetliül Ezüst- fa Fémárugyár Rt 
I Forgáoh János gróf olnok és Bánfty 
Zoltán báró alelnök vezetésével f. hó 
11-én megtartott közgyűlésén Bitó-Bach- 
ruch Lipót vezérigazgató indítványára 
a részvénytársaság alaptőkéjét 200,000.000 
koronára emelte fel. A részvények a 
régi részvényeseknek 1:1 arányban 

! a jánltatnak fel 2500 koronás árban. Az 
I elővételi jog f. hó 28-ig gyakorolható 
n gyár pénztáránál, VIII., Futó utca 15. 
és u Strasscr cs Társa bankháznál, V., 
Nádor-utca 11. A vállalat részvényeinek: 
tőzsdei jegyzése elintézés alatt.

Lakására jövök
ruhát, tahwnamQt cipőt, <«ib. Frlednar.
Rökk Sxilárd-u'ct 22. III. 19 Telefon 1-SzM-f 62-48

UláSdKSZEniEVMTiS
IV. VARMEGYE U. 7 

PÉNZTÁRI ÓRÁK 9-5 
(■ Vármegye ucca a Semmelweis 

uccának eled mellékuccája) 

Óriási árakat fizetik 
mlndenfól. lérfl- fa tleztirsbíkérf, fehírne- 
mAksrt, asfirinebonfakfat, azóarseért. BlaflMe- 
teld lilét. Vili, kér., NepetlohM accattssAa i 
Hívkirs hkzhos tőrök. — Telsffa József 22-49

vis.sz.it
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vunid.ia gyorsan, mert égek a kiváncsi
tágtól!

Mondom, már mondom, Ilosvay 
Rózsi — iól hallja — valóban, elvált 
elvált férjétől Tamássytól és decem
ber 17-én tartja esküvőjét f z'ászy 
(juöWJ bankiaazgatóval. llosva.y 
asszony tegnap megjelent a Renais- 
s'ancc Színház igazgatói irodájában 
és bejelentette, hogy megválik a 
színháztól. Persze órák hosszat t’ér- 
Mk. hogy változtassa meg elhata- 
tözdsnt. de Ilosvay Rózsi nem hall-, 
űffíoít a szép szóra, érzékeny búcsút 
rét. ta direktortól hátat fordított 
annak a. színháznak, amelynek szín
padán annyi szép sikert adatott.

— Éf hol fog lakni az pár?
Szászy György Nagy János 

ííceai palotájában. Tizenhat szobája 
lesz a kis IIosvágnák a kacsalábon 
forgó palotában.

— Mi van meg?
— Petráss Sári a nyári hónapokra 

leszerződött a londoni Da-ily 1 eater- 
hez egy francia operett főszerepé
nek eljátszására. Van még egy má
sik londoni magyar hírem is. Dré- 
gelf Gábor „Szerencse fia című 
vígjátékának január ll-én. lesz a 
londoni premierje. Kertész Endre, 
Magyar Színház tagja is vagy sze
rencsét csinált. Nemrégiben Buda-' 
pesten járt az egyik amsterdamt 
színházigazgató, aki. megnézte Mol
nár „Vörös malom* *'  című darabjef- 
amelyben a kis Kertész egy tanító 
szerepét játssza bravúros elveszet
tel. A hollandusnak annyira meg^ 
tesztett Kertész, hogy szerződtetést 
ajánlattal kínálta meg.. Kertész 
persze nem mehet el az üniótól. csak 
annyit ig&rt meg. hogy ha kiheg?p 
iák valamelyik darabbőt, hajlandó 
annak a pantomim játéknak főszere
pét eljátszani, ami olyan, — a hol 
laidi direktor szerint f — mintha 
egyenesen az ő alakjára szabták 
Volna.

<- Szeretem?
— Van öcsém, van, bővében. Köm- 

Póthy Gyuszi. szíve lángol most for
rón. Egy bájos szőke hölgy zavarta 
meg a bonvivánt, de annyira, hogy a 
minap eltévesztette szerepét a Pom- 
padourban és a maga mondókája 
helyett a Fedők mondanivalóit 
mondotta cl. Persze nagy baj lett 
belőle, mert a direkció észrevette s 
most Kompóthyt megbünteti a szí- 
ncszbiróság. De Kompóthy nem 
bánja, irkább fizet, csak a szíve 
fájjon.

— Mi hír van még a színházak táján?
T. Vígszínházban nagyban ké- 

..-Komor bácsi**  JFlübelc 
Dnlfizs -ára. A gyönyörű, szőke Fű

• Farkasok az éjben... (A Benais- 
6ance-Színház csütörtöki premierje.) 
Tbaddüus Rittncr komédiának nevezi 
a Farkasok az éjben ... citníi vigjátékát 
és valóban ez a c’arab valami a vígjá
ték és a szatíra között, aminthogy tu
lajdonképpen minden magasabbrendü 
vigjátéka a világirodalomnak: szatíra. 
Rittncr, akinok csak kultúrája német, 
de eredete és temperamentuma lengyel 
(egy lengyel miniszternek a fia), német

- -U./U. zt uyunyom, szűrte r u-. íróknál feltalűlhatatlau gráciával és
redjl Elli/ játssza a f-szerepét, afct-1 szellemességgel állítja be alakjait. A 

tnojd me-aláfja milyen fairen- darab főalakjai: a gyilkos, aki ember- 
octo sikerei lesznek. A TerézkörútiKzrrőtéiből öl. egyébként csupa szenti- 
‘^'”pa«on is felfedeztek egy új le- mcutalizmus és bölcsesség (Törm Jenő), 
a. ocaet .7nr^,r,„ a gyllknp törvényen kívüli élettársa

(Simányi Mária),a hújiytalott életű ka
landornő, .oki egy gyermekied (Jackó 
Cia) járja be a világot s vele szemben 
az áilamütryóffz felesége (Tőkés Anna), 

i a gyöngéd, jóságos nő, akinek egy vá
gya van: a gyermek. Az úllaniügyéez, 
a becsületnek e diólöröje. o büntetőjogi 
emberniasina (Sugár Lajos), aki minden 
ember) gyönge anatómiai táblája, de 
mindig feddhetetlen; vsJc szemben vi
szont a büntetőjog szkeptiKuea (Bar- 
sdnyi Rezső), aki ítélkezik, do nem hisz 
a saját ítéletében. Mindez, igen bonyo
lult és fölöttébb elmé-cn kieszelt törté
net keretében ígér nagy sikert a Re- 
naissancc-Szín ház csütörtöki bemuta
tóján.

• Jadlowker Jlormann. a világhírű 
berlini kamaraénekes, a budapesti kö
zönség régi kedvence, szerdán Carmen
ban, pénteken a Zsidónőben, szombaton 
a Bajainkban vendégszerepel a Városi 
Színházban. A Bajazzókkal egy estén a 
Hasin-*  iimétlfk Plasinsthy Pepivel és 
dr. Dalnok]/val. Vasárnap délután Jan
csi és Juliska és a Törpe gránátos kerül 
Kúnre.

belépet Járma?/ Karolának hívják
* minden este olyan viharos tapsot 

‘’&ré. fark?, tnzhallan

kap. hogy csak úgy reng a kis szín
ház-. Azt is elmondoni még, hogy Lá
bass Juci Olaszországba készül, Bil
ler Irén a Tátrába, Gellert Lajos pe
dig Arcoba. .1 jövő héten a többit 
elmondom.

és

*\tta/*icx<irír RÖVID HÍREK
JADLOVKER

Budapc-*- ‘*>I Bukarestbe utazik.

ZÁTORT KÁLMÁN
a jövő héten érkezik meg Berlin
ből. ahol hónapok óta filmezik.

JÁSZÁT MARI,
Sdr.^or Erzsi, és Döhnányi Ernő 
hollandiai körútját a tavaszra ha
lasztották el.

RÁTKAI MÁRTON
cáfolja az újabb amerikai körút
járól szóló híreket

BERKY LILI
betegen fekszik, lakásán.

Pesti Kabaré
VII, Erzsébet-körut 49 (a Royal-szálió 
épületében). Igazgató Ujváry Ferenc

Ma, hétfőn este

MeáftKiiy Vilma
búcsú fellépte

• Mézeskalács. Ernőd Tamás—Szirmai 
Albert daljátékát, a „ Mézeskalács’’-ot 
szombat oste mutatta bu a Király-szín
ház. A daljáték előadása, amely Irány L- 
Grünvald 13. és Faragó Géza festőművész 
tervei szerint készült díszletekkel és jel
mezekkel kerül a közönség elé, már a 
csütörtöki házi főpróbán megjelent mű
vészekből álló közönség előtt rendkívül 
mély benyomást keltett és minden jel 
arra mutat, hogy nomcs3k a Király
színház, hanem a magyar sziaipadi iro
dalom szempontjából is jelentős művé
szi esemény. A darab előadását a 
jövő- hét minden estéjén megismétli a 
színház. Vasárnap délután Bakonyi- 
Kacsóli .4ános vitéz'1 című dal játéka 
kerül színre, 3 órakor, mérsékelt hely
árakkal.

I

iáttiiP
a Postí Kttbatfi új műsorában

Maraszty Mícl t, Konttar iáolya j

I

I

* Darvas Lili „A vörös maUm"-bnn.1 
Molnár Ferenc ritka sikorű szíujátéka,; 
„A vörös malom" a jövő héten is tel ja-1 
t,en betölti a Magyar Szinbá'z műsorát- 
A női főszerepben, Mima szerepében < 
minden alkalommal Darvas Lili lép fel,! 
aki Somlaival együtt a színjáték jövő 
vasárnap délután tartandó előadásán isi 
fellép.

* A Vígszínház e heti műsorát is a , 
srezón legkedveltebb darabjai töl
tik be. A Király mellett két eet (kedd 
és szombat) jut ai Orvos dilemmájánál;. j 
csütörtök este pedig az Ivanovot játsz-

! szák, amely vasárnap délután is szlnre- 
korül. Csütörtök délután mutatják be a ; 
Hiibele Balázst, az uj karácsonyi látva- ' 
nyossúgot. amelyet szombaton délután | 
és jövő hétfőn délelőtt fél 11 órakor 
megismételnek.

December 18-tól
B&nhldy Hona

és Oénes György
vendégszerepelnek a pesti Kabaróban 

• „Nem csalom r.mg az uramat’* be
mutatója. Jövő szerdán, 19-én mutatja 
bo a Bofvtfrosí Színház Georgee Fey- 
(teau „Nem csalom meg m, uramat" c. 
ví-gjátókát, Holtai Jenő fordításában, a 
sanház legkiválóbb művészeinek: Né
meth Juliikénak, Titkos Ilonának, 
Tóth Böskének, C.-ortosnak. Z. Molnár- 
nak, Habosnak felléptével. A ritka szel- 
lemestfógű vígjátékot csütörtökön, pén
teken és jövő vasárnap este megismét
lik. A bemutatóig n ítrinlmi régi műso
rán ik kipróbált darabjait adják: II 
főn Wedokind nagyhírű gyor.péktragé
diáját, „Tavasz ébredését.", kedden Zi- 
lahy Lajos mulatságos bohózatát, a
„Jégcfiap“-ot. Szombaton „A Dtgy bori-! ■ 
tón" című komédiát játsszák, Csortos-1 
sál a címszerepben Vasárnap délután ! 
Titkos Ilonával ég Vándoryval a fősze
repekben a ,J£ék«zakáll nyolcadik fele-A 
sege" című mulatságos vígjáték van™ 
műsoron, 3 órakor, mérsékelt hely- o. 
árakkal.

\ I fankáes Sári és Mai Erasi
újj stsóíó&Ral

<cr. Pesti Kabaréban

• A Fővárosi Opereítazinházban a 
Pomgudour a héten elérkezik első jubi
leumához, a 25-ik előadáshoz. Minden 
este és vasárnap délután is (rendes 
helyárákkal) adják rali Loo világhírű 
operettjét. Most vasárnap ós hétfőn dél
után mérsékelt helyárakkal a Három 
grácia kerül előadásra.

• Yvette Gullbert és társulata hétfőn 
este u.j műsorral lép fel a Benaleronce 
Színházban, a rendes esti 7íá órai elő
adásban. Szombaton és vasárnap éjjeli 
10kí órai előadásban játszik a világhírű 
művésznő ós társulata. A francia 
chanson különböző korszakait, mutatja 
Lo eredeti párizsi díszletekkel és kosztü
mökkel.

• A Mony asszonykátorú fényes sikere 
arra indította a Városi Színház igaz-, 
gatóé'ágát, hogy Sas Ede és Szabados 
Béla mulattató meséjü és pompás ze-1 

i céjü dal játékát, Jadlowker operaestéin i 
[kívül, a jövő hét összes estéin is mü-1 
sorra tűzze. Vasárnap, kedden, csütörtö- ] 
kön, következő vasárnap és karácsony |
első napján kerül színre a Menyasz- 
szonyháboru a bemutató ismert első
rangú szereposztásával.

Pesti Kabaré
Vll., FrctifbeC-körút 49 (Boyal-taáUá 
ipületóban). fgaegaló t Vlodry Ftrtnc

kod.si.en, dac. Id*átt hÁrom>i9gVfd O’Jcer

• Legjobban mutat a közönség a 
..Rózsalány" előadásain, melyre estén, 
ként a legelőkelőbb közönség megtölti 
a Blaha Lujza-saínház nézőterét, A ki
tűnő operett főszerepeit minden alka
lommal Somogyi Nusi, Vaály Ilona, 
Rosjsnyai Ilona, Borows, Abonyi, Tamás, 
Dénes. Tihanyi játsszák. Vasárnap dél
után Rajna-Cobor népszerű operettjét.

.......................... 3a „Szépasszony kocsisa -t Ismétlik, 
órakor, mérsékelt helyárakkal.

• Áz Andróssy-utl Színház kitűnő 
műsorának minden egyes darabja, tré
fája és magánezáma •tfnrekorül a jövő 
hét minden estéjén, valamint vasárnap 
délután is 8 ág fél órai kezdettel, inérsé 
kelt helyárakknl. A nagysikerű műsor, 
mely minden este n közönség legnagyobb 1 
fetm&e mellett kerül színre, rövidesen 
JO-ik előadásához érkezik. 1

„Szív küldi 
szívnek szívesen" 

írta-. HONTHY HANNA
Minden sóhajunkat és minden 

szeretetünket küldjük most 
Ernőd Tamásnak, a „Méze^ka- 
láos‘’ szerzőiének, aki ezt a gyö
nyörű daljátékot nekünk ajándé
kozta. A mézeskalács szívre ixta 
rá a poéta, hogy szív küldi a 
szívnek szívesen most én is azt 
írom neki a Hétfői Napló ha 
sábjain. hogy hálánkat szívünk 
küldi szívnek szívesen.

A színész mindig szívesen ját
szik, de nem mindje szívbőL 
Morf ha színpadnak odaadnánk 
szívünket mindig', úgy elégnénk, 
mint a szalma lánja. A „Mézes
kalácsának azonban odaadtuk 
szivünket már az első próbán, ki
nyitottuk szívünket a közönség 
előtt s valamennyien így hisz- 
szűk, hogy nem hiába.

* Premier a Pesti Kabaréban. Kedden 
e&tc, 18-án lesz a Pesti Kabaré uj mű
sorának bemutatója, mely szenzációsnak 
ígérkezik. A kiváló cgyüteseu kivül 
Rózsahegyi Kálmán, a Nemzeti Színház 

j művésze, Szöllösy Rózsi, a kiváló ka- 
[ baróolőadóiiő és Bd'nhidy Ilona, kit Pá- 
' risból szerződtettek vissza a Pesti Szín
padra, valamint Dénes György, a Víg
színház tagja — mint vendégek — egé- 

1 sziták ki a kiváló műsort. A műsort 
i Liptay Imre, Harmatit Imre. Mihály 
l István. Jávor József, Erdödy Elek, Ru- 
day Dénes és Hctényi-Heídlberg Albert 
írták és zeuésitették.

Kerfo', tíxennyotcndtkátót
Szüli®ssy Hózsl

vandéd/átéka Kabarébei

• Mi lesz december 21-én? December 
l-ikö napja rohamosan közeledik. Fod- 

i tos dátur: a. • mlékezetas napja lesz ez 
' a magyar íllmszakmúnak. Mi lesz ek
kor, kérdik a benfentesek és röviden 
csak annyit válaszolnak, hogy ekkor 
mutatják be. a Kamara és Corvin moz- 
gószin' árakban a Star czidei magyar 
slágerét, domináló újdonságát, a Dig

! dalv'ot él d elműt, amelynek frenetikus 
Isikert aratott, sajtóbemutatójárói mi is 
' meleg sorok kiséroiében számoltunk be 
11-jpupk hasábjain. A Kamara és Corvin 
c Star filmgyár magyar attrakciójából

1 nagy erkölcsi — nemkülönben hosszú 
'tikért is várnak, ami meglesz, megjó
soljuk előre. Gadl Béla és Zsoldos An
dor Iái ^szerzők méltán osztozkodhatnak 
abban a nagy sikerben n művészi sze
replőkkel együtt, amelyet ez a film fog 
váltani a közönség köréből.

S
Kedd, X1I. 18-tói

Rózsahegyi Kálmán 
j vendtecer", pesti Kab aréb.„

* A nagy síri Ilim — Éjszakai kalan
dok hóinczöklln — az Iróniában 5, 
’.';7, ’/)9 éa 10.10 órakor.

I

Hadd Sánűor és Virágh lanti
tOJ urjplif/tka! 

a Pásti Kaftat'd 
Pe/Mt pr'fS’ntfTjdn

• A Mozgókép-Otthon nagyszabású 
műsora: Janulngs-fllm. Pénzért min
dent...? (Mamiflon), 8 fölvonásban. Éj
félt ütött at óra. ti fölvonáa, bűnügyi 
történet. NordKk-fllia. (I, fi. 8. 10.)

• Éjszakai kataitdok a hómezőkön * 
A nagy akf-ílfm — az Urániában 5, ’/*7,  
Vi9 és 10.10 órakor.

• Kelet, Mozgó (Baross tér, telofón 
112—09)- hétfőtől szerdáig Bölcs Náthán 
és Tijkflrdes asrzony, csütörtökön Mo
dern kalózok két rész együtt, péntek
szombat Sóhajok hídja négy rész együtt, 
vasárnap burlrtzk-'c't.

I HCvárg G'julG és Ferenczy Károly
Psstt Kabaré 

keddi aj műsorában
• Irónia — A nagy skf-fllm — Éj

szakai kaland a hómezoköu 5. *'<7,  *09  
J0.10 órakor.

minden birde' 
tett írnél drt*  
gAbbaa voMtk. 
PUttnit. *ra  
uvnt. eittítöt.
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5000 
koronás áruosztály 

nyílt meg

1 I- <*. ,

A ma) magos árak darára fonti árban 
több száz reklámelkket hozunk forga
lomba Játék, dif-zmü és háztartási cik ' 
kökben, melynek miolőbbl beszerzését 
ajánljuk tisztelt vevőinknek, mert ezon 
cikkek raak addig kaphatók, mig a rak

tárunkon lövő késztet tort.
10 drb ,.Ix" acél önborotvapengc . SOM

Korona 
Dnhnáyzókészlel: faptpn, nickel

dohányszaience i. szipka összesen 
Maadókésslet: 1 fogkefe, 1 mondu- 

laszappnn. 1 doboz fogpor és 1 
üveg parfőm, Összesen....................

résük észlel: bontó-, por- és zseb
fésű, összesen ...................................

Hajdiszkészlet: 1 hajcsatt, 1 disz- 
hnjtíi, öst-ócpon.................... .....

önborotvnfclszcrelfa: 1 önborotva,
1 penge, 1 pamacs óa 1 tükör, ősz 
azesen .................................................

10 darab Iskolai fel’.zrrelén: 1 t 11- 
tortó, 1 tollszór, 2 Írón, 1 doboz 
színes ceruza, 2 lrótoll, 1 doboz 
rajzazög. 1 rndirgummi, 1 ceruza- 
Védő, összegen

^arrókfazlet: 4K darab córnagomb, 
1 kártya nyomóknpocs. 1 doboz 
blzl mitótü, 1 gyii«zíi cs 1 c nti 
méter, összesen ...................................

SkCfckéazlet: 1 fónyesifókefü, 1 x<r- 
kefe, l bukcuőkefe én 1 ángy do
boz Hchmoll-paszta, összes -n . . 
darab varrott Iskolatáska 
tolltartó, összesen .... 
darab íicntrl óruüngyuj'ó 
darnb zsebkée, fekete acél 
húzóval ...... ...

Fayencc énkor-, kávédoboz 
itólartó tetővel, darabja .

2 darnb Toracotto dlszvázn, összes. 
Allólüklir (celluloid kerdtol) 18

cm. mucin*,  var.y faháltul, 18 cm. 
magas, darabja...................................

NŐI lakk kézitáska minden színben 
íLj-ébJa.................................................

Haj- vány ruhakefe I a minőségű, 
darabja.........................

Karkötő, borostyán, fe 
vagy színe*,  darabja

11 darab alnnilnlum kávéskanál,
öNsnewcn .............................................

S darnb alumínium evőkanól, ősz- 
szosen ...........

1 pár alumlnlnin evőeszköz (villa 
ón kés), összesen ..............................

I darab vlzcskorsó, fehér üveg, i‘4 
literen

B darab vlspohár. ömzthcu . . , • 
B darab prtaett üvegtányér, ÖSSB. 
Késlvnunka-koaár, színes rnffin, db

Játékáru: 
(Társasjátékok: snkk, halma, víg 

rgynzoreg?-. állatos tombola, vagy 
földrajzi Játék, darabja • • 

Bódogvasut dobozban .... 
1 doboz ólomkatona. 8 darab .
1 nagy doh. faépiuw«u*krény  72 cm. 
Játékhahünt rézből, hozzávaló 

rőtéi, 10 centiméterre . • • 
flsengökerék lóval....................
Nagy caennökerék, ló nélkül . . . 
latrán vagy homokkocsi kemény

fából, 35 cm.........................................
TörhrUilen maséálntok, szamár 

vagy 16, 25 cm................................
VcMiÓparlpa nagy iuhm lótejjel 
(Islrkejálék. öt csirkével ,
Kard szijjal, .‘41 cm........................
Baba. 1 drb (qxjlónónek öltözteteti 

baba, 20 cm. .......
1 darab inget baba mozgó test

tel, 27 cm................... ....
I darab ülő knraktcrbnba. díszes 

ott özekben........................................
Mindenkinek saját érdeke. b< 

fenti cikkeket nz áruház knpuhejárall 
kirr.kntúban. valamint főbb'Inti üalol- 
hclyUágében vételkényaacr nélkül meg 
tekintse.

Vidéki megre őrlések utánvéttel, csak 
10 darabon felül tcljesttteUick.

Felhívjuk • vásárlóközönség figyel- 
mét a*  áruhatankhan óriási xálassték- 
haa kiállított játék, dlssmfl, ajándék- 
társnak *•  háztartási cikkekre a letol- 
roóhbtól a legOimmshh kivitelűig.

Nagybani os»41y kereskedők r‘szőre 
aa áruház első emeletén.

50M

MM

5000

5000

3000

1

1 
j

<45 1

JÜJfi
ff ,

vnsjutJVMPi
SPOR7

Té len-nyáron
Budadcsl legelőkelőbb üdülőhelye 

a

Svábhegyi

Rz utolsó fordulón 
csak az MTK győzött 
R vezető csapatok vereséget szenvedtek

Nagyszálló
i Jól fűtött szobák 

A legkitűnőbb konyha
Elsőrendű italok

Ma volt az őszi szezon utolsó találko
zója < s oz a. találkozás nem meglepetést, 
de csalódást hozott, UgyláUzik, a meg
szakított tavaszi forduló utolsó össze- 
csapását nem vettek koinolyau a nagy 
egyesületek, aminek meg íb lett az ered- 
mónyc. Az L'TE vereséget szenvedett, 
az FTC-l csak egy tizenegyes mentette 
meg a hasonló borstól. A BTC nem tu
dott cllontúllni az MTK iramának éa 
húrom góllal kellett behódolnia. A VÁC 
váratlanul jó formát mutatott fa maga 
alá gyűrte a 33 FC-ot. A Törekvés és; 
n Vasus helyet cseléit egymással, 
iitolm> helyen átli Zugló 
előtt álló UTSE-t fölött 
mot.

OTSE-t azonban a Il ik helyro kóuyszc- 
ritette vele. _ • •<.

TI. osztályú eredmények: 
REAC--TTC 1:1 (1:0). 
NdC—Ékszerész 1:0. 

MAC-FTK 1:1. 
KAOE—Póötás 0:0.

az
pedig u maga 
árulót', győzd-

SZffiWOBVOSg
;i luiiiiBMieie .........  uhi unaui régzéro.
EZÜST SALVARSAH-OLTÁS. - Rendelés egész nan 

Rákóci-ui 23. I. em. 1. Rókussal szemben.

Birkózás
Stclnbach József világbajnokot 

most ünnepli Bées 25 éves pályafu
tása alkalmából.Stcinbach mn is a 
viláff legkitűnőbb birkózói közé tar
tozik. akinek Budapesten kará
csonykor Ózó ja József világbajnok 
lesz az, ellenfele. Káván, az arany
év győztese is Budapestre jön, 
H'ct- Richúrd egyetlen legyőzője.

és selymek nagyáruháza

iV.Ker.,Váci ucca 26. szám
Alapítva

1895
Felhívjuk a t. vevöKözön- 
ség figyelmét 

karácsonyi alkalmi
eladásHBkra

MTK—BTC 3:0
Amint az eredmény is

delein mindvégig a Testgyakorlók fö
lényével telt el. Különösen az első fél
időben mulatott az MTK egységes és 
szép játékot h miután győzelmét kőt 
góllal biztosította, a játék további fo
lyamán különösebb ambíciót inár nem 
fejtett ki. Az ötödik percben Kertész 
előrcadoll labdáját Orlh a kapus kezébo 
JÖvi, Palctck azonban elejti, ami a 
szcmíiilea Molnár révén az MTK-nek 
az első gólt eredményezi. A váratlanul 
esett gól felvillanyozza a BTC-t, erós 
tempóba kezd, lövései azonban vagy 
magasak, vagy kapufát érnek. A félidő 
végén az MTK néhány veszélyen lefu
tást vezet, amiből a 4J-ik percben Sen- 
lcey, Orth 3a Molnár összjútókából a 
második goi születik.

A második félidő jobbára mezőnyjá
tékkal télik cl. A bíró Gexchlechtet fául- 

5000 miatt kiállítja, a 10 emberrel jút-
I sró BTC pedig már csak védekezésre 

■<ó00 ‘ •“O’’01* A ai-ik percben Jeny korneré- 
böl Braun a harmadik gólt szerzi meg.

(2:0)
mutatja, a kiiz-

3000

5000

5000 ‘

. . . !>0M 
. . . 5000 
dugó-
. . . 5900 
vagy
. . . 5000 

->000

Braun a harmadik gólt szerzi inog.

FTC—III. kér. TVE 1:1 (0:0) 
foroncvárosiak unottan, lőlek nől- 

jútazottak. Lány).óságuknak csak- 
vercség lett a követkozmőnyo. Az 
percekbon Kdömén-—ro/afcy vezet

támadást, de Neuhaus megvédő!mozi a 
kapuját ős Tóth, valamint Kelemen lö
véseit ccak elvotéesol tudja védeni. A 
25-ik percben megszülethetett volua az 
FTC gólja, do Pataky 5 méterről a ka
pu mellé lőtte a labdát. A megloptés a 
második félidő 23-ik perce volt, ami
kor Hegyi konicrét Kenyeres Amsei 
hálójába fejeli. A 25-ik porcbon a III. 
kerületiek Szabója a lS-oa vonalon bo
ltit faultol, a bíró 11-est itél, amit 
Hungler a hálóba juttat. A játék to
vábbi folyama eredményt nem hozott, 
bár nz FTC állandóan fölényben volt.

KAC-llte 1:« (0:0)
A nap szenzációja. Az UTE könnyen 

vetto ellenfelét, ilyen moglepelésro nem 
számított. Kispest szívós védőimén az 
U.I ponti csatársor aohaacm tudott keresz
tül törni, ellenben n második félidő 
35-ik percében öfredp Aorifc beadását 
a hálóba Juttatja. Kispest gólja n lel
kesebben játszó cecipat megérdemelt 
győzelmo volt Az UTE kimerült <« fá
radtnak, <lo főkép kodvetlcnnek látszott.

Törekvés—Vasas 2:0 (1:0)
A vnsutns-csopat már a második perc

bon eredményt ér el Knutsky révén, aki 
kopásból 20 rn-ről védheteticn gólt ru- 
golL Fór poroco! később n Törekvés 

jllhez jut. de Kautcku n kapus kezébe 
lövi a labdát. A második félidőben ki
dőlni >orodik u Vasasok fölénye, gólhoz 
uronbnn 
percben 
gólét h

Vívás
Az olasz vendégek ma este vivóaka- 

démiát mutattak be a Lovas-klub
ban. ”........ "
n ok

Különösen Berthielli olasz baj
szereplése aratott sok tapsot,

Boxolás 
Bajnoki verseny

Az amatőr boxolók bajnoki ver- 
sejiye ma este /zajlott le a régi kép- 
viselöházban. Lapunk zártáig az 
eredmények a következők:

Léasűly: Jicr.eyi (Laptcrj.) Schul- 
diner (Spártai. Schuldiner győz. 
Győri (LapL), Szokolewszky (BTC), 
győz Szokolewszky.

Kiizépvulyí Ostcrmaim (III. kér.) 
győz Uritz (Lapt.) ellem.

Pehclymdy: fíernwallncr. (TII.
kör.) győz Richtw (Spárta) ellen.

Könnyilaiily: Vörös (Lapt.) győz 
Eitel (III. kér.) ellen.

fíqntciinsulij: Jávorszky (III. kor.) 
győz Szalay (III. kor.) ellen.

IFí7fersúZ)/; Siliaa (MiÁV) győz 
Székely (Spárta) ellen.

melynél szem előtt tartót. 
tuK azt az elvet, hogy a vé- 
te’Kedv eme legjobban meg
nyilvánuló ünnepén lehe
tővé tegyük t. vevőKözön- 
ségünhneK a legjutányo- 
sabb bevásárlást. Épp ezért 
áruházunk összes osztályain 

az árakat redukáltok. 
Női szövetosztály:

csikós és sima velourok, 
kosztüm-, köpeny-, alj- és 
ruhakelmék

Kiadja:
A „Hétfői Napló" la pkiadó vállalat.

GyermekekneK u lesszebb 
Knröcsonyf oiéndék 

a ’Teréz-köruti Színpad**  
gyermekelőadásai 

deeemcer 22-én, szombaton délután lél 4 órakor, 
23-*n  vasárnap déiciőtt fél 1! őrskor, 25-én ked
den és 26-An szerdán (karácsonykor) délelőtt 

fél 11 órakor mérsékelt helyátak mellett

Teréz-körut 46.Telefon: 65-54

*íosóáruosztály: 
grenadinoK, vásznaK, frot- 
téK és flanellel!

Hungária cipői 
viseljen!

Hungária cipőgyár és kereskedelmi 
részv.-társ., ,VII, Rákóczi ut 6. sz.

Kornya János „Glóbus" nyomozóvál- 
laiatn. Erzsébet körűt 13. Megfigyel, In
formál. nyomoz, helyben vidéken. Tele
fon: József 10-08.

Kis Komédia Tclefonszátn: 14—22.1 
, R«tl *•  barett felléptével i Cinkoe-
| társsak ét Vilin Adolfy. Kezdete 8 órakor

nem tudnak jutni. A 26-lk 
Szántó ti Törekvés második 
megszerzi.
VÁC—33 FT 1:0 (0;

Ugylátmdk. a tnr’ahtokai felfrissített 
VÁC ereimén?CAvbbon x-szi fel a Ház 
drlmct. Al első félidő teljesen a VAC-é. 
u másodikban pedig fingéi beadásából 
Jocke szép gólt fejek

Zagló- VTSK 1:0 (0:0)
i A Zuglóiak váratlan győzelme 
I uem változtat n bajnokságban.

FraKK-
ás szmóKing öltönyök 

fehér mosó- és fekete mellénnyel. Kölcsönzés é*  
<*la4*i : Skalls Testvérek belvárosi riabvoég 

!V, Hajó ucca ö. Telefón: 190—04

• «:*QZAcT"s  Bútor 150.000 kW 
ahédlik, konyhák non alul 

I Vőróamarty a. lf. bátorgyári lerakat

bár * 
oi

I

MegtepB áfahat fizetek 
■Mseit férfiruhákért 
Wsrtbsimer Gr. Wehr Jsnl n. 2V Tele’en 14»-21

Selyem osztály: 
crepe de chine, marocain 
velour-sifon, taft, mintái 
pongé és twillek

Fér fiszövet osztály: 
eredeti angol öltöny-, rag
ián- és télikabátkelmék. 
Különleges estélyi ruha
kelmék

Különösen felhívjuk n. é. vevő
közönségünk figyelmét

KonfeUcióosztályunKra, 
ahol csakis fekete színben 
ruhák, köpenyek, kosztü
mök, blúzok és aljak

feltűnő olcsó árkan
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 

löbkszáz maradékot
ajánlanK

OímvKttS: Sniwcli

I


