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Hiiiisyieszömolásntipja
ii, és rossz ■lapjai, fájdalma és bol- 
dossága. öröme es bauata nem■ a 

íi,i- immár hanem a tortene- 
”mé amely hivatott ítélni, elítélni, 
van- felmenteni.

örülünk, hogy egy esztendő él
mait fájlaljuk, hogy egy evvel őre- 
&ék lettünk. A Szilveszter má
moros éjszakája a félédes., a nieg- 
bocsátás éje szokott lenni. Es mégis 
ina nem tudunk feledni, ma nem 
Hidunk megbocsátani.

A mai Szilveszter éj mámorába' 
két inaitir halott véres emléke ri
kolt bele, a Hifii Szilveszter éjszaká
ban halálhörg’és, a sebesültük: jajga
ssa hallik. Egy vidéki szálló go
nosz kezektől embervérre! áztatott 
parkettje ma. bosszúért kiált, meg
torlást követel.

Ma nincs időnk, kedvünk' sincs 
arra, hogy mosolygós arccal, ne
vető szemekkel búcsúztassuk a múl
tat és köszöntetik a jobb jövő if- 
mónycfi mert « mull véres árnyai 
nem engedik, hogy elbúcsuzafnnk 
tőink, a jövőnek sincs egyetlen biz
tató reménysugara.

Ahány merénylet, atrocitás nz 
utóbbi években ebbon az országban 
felborította a polgárok nyugalmát, 
annak szálii -- néni mi mondjuk, 
a hivatalos jelentések állapítjuk 
inog, — egy közismerten hírhedt, 
úgynevezett „társadalmi ogyesület,“- 
hez vezettek. A belügyminiszter ur 
azt mondta az év elején, hogy „egy 
egyesületet nem tehet felelőssé egy 
tagjának, vagy u tagok egy cso
portjának bűncselekménye miatt* 4. 
Nem keressük, hogy az ország rend
jének őre minő jogosultsággal 
mondhatta ezt. De ha mondta, az év 
elejen, aligha mondhatja az év vé
geztevei. Aligha mondhatja, most, 
inikor a csongrádi véres áldozatok 
naJala tetemre hívja a gyikosokat, 
.c számon kéri a történteket a bel
ügyminisztertől is. Nőni mondhatja 

amikor a békéért, nyuga
lomért esengő ország kéri számon 
most már végérvényesen békéjének, 
nyugalmának elrablását.
v.^°st. mar .,vern hér a nemzet most 

vw’cl ,a ,l^P» u® ország, a nép és 
nyugalma megtorlást, a 

S*? k mc tó büntetését. Igen ezt most követeljük.
voH<■, « véres dráma köz*vóLl • ük,)Züiv»l kell leszámolni 
tef llanen‘ a merényle-
loní ,a hóke nyuga-
t"raiv;iligiZsaVar;‘sálu‘'k Bpiri*UB 1>ec’ 
fend'^nv^’ *i Z or,szatr követeli, a 
'’fnnánv °D} koVf’teli. Bogv a öfwzpc , az°nnal oszlassa fel nrz 
Miietek -?Kynevez<dt társadalmi egye
lt éretlen JaT .közvetett, vagy 
Vflry IoVhIi8*®  * irányffói voltak 
atrocitás a merényleteknek,Kóv < . k?ak’ a gyilkosságoknak, 
ralink enník HZ 0r8záff békéje, nyn- 
■’Mje’k»üí?ti? nem?»tnek az élete, 

íiShJ: Tüntessenek az 
n\ },lftk”latok, szervez- 

éáufí határozott intézkedá- Hn OáLT* cnpki annak a fék 
tágban*  fnlZ?bkTAm°ly eblie.n az or- 
« £ KöyeteW. hogy az
*Mére J’hlztonsag mindenki
. köXÍ r nan hiztósíttassék. 

18 becsület ló’.Lr önérzet
'cgtcljesebb*  komolysá

gával, hogy a közvetlen, vagy köz
vetett bűnösök megbüntettesenek, a 
gyikosságok, felelőtlen egyéni ak
ciók elrettentő példaadóan megto
rol tassanak, hogy egy hamis men
talitásban közönséges gyilkosoknak 
és gyilkosságra felbujtóknak aján
dékozott megkegyelmc.zések revízió 
alá vétessenek.

Az eElenzÉR tetemre Mvja 
a nemzetgyűlésen a gyilkos merényleteit 

elüvoWit es lelűuitóit 
gömbös Syula magtagaöja a fajvádőkat

Az év uiohó íá/v;iáiru a 
törvén yenki vüli állapot súlyának 
fokozására a politikai helyzetben 
olyan felfordulás következett be, 
amely végleg felborította a helyze
tet s amelynek következményei nui 
még belát hatat In nak. Envyire le
s-ült, izzó, sőt elkeseredett hyngid'il 
régóta nem tüzelte a politikusokat. 
Lappangott a tűz már a parlament 
utolsó ülésezése idején is is s éppen 
ez bírta rá a liberális ellenzéket, 
hogy az egyes pártfrakciók bizo
nyos taktikai közeledést keressenek 
egymáshoz.

A miniszterelnök speendid isola- 
Honja, amellyel a legközérdekübb 
kérdésekben is elzárkózott az ellen
zék, sőt saját pártja elől is, a bel
ügyminiszternek homályos szerepe 
a régi bombamerényletek körii'i 
nyomozásokban, Adorján Géza hir
telen eltűnése, az igazságügy mi
niszter büntető novellája, a kid földi 
kölcsön körüli teljes tájékozatlan
sága úgy az ország közvéleményé
nek, mint maguknak a nemzetgyű
lés tagjainak stb., slb„ annyira fe
szült atmoszférát teremtettek, hogy 
a legkisebb szikra elég lett volna a 
végső kirobbanáshoz.

Ebben a tulfeazült, túlfűtött, iz
galmakkal telitett időben a robba
nás be is következett a csongrádi 
izraelita nőegylet báltermébe gaz 
briganti módra behujitott s explo- 
dált bombával, mely — mint isme
retes — eddig két embernek halálát 
okozta, többen a halállal vívódnak 
ós számosán súlyosan, könnyebben 
megsebesültek. _ __ _____

Lejárt a kiméletl 
politika Ideje

A csongrádi véres bombamorény 
let nem csupán a megcsonkított or
szág közvéleményében keltett izgal
mat, felzúdulást ós elkeseredést, 
de kimozdította tétlenségéből a po
litikai életet is.

Az évnek ez nz utolsó gaz bom
bamerényletére felismerte az olleu- 
zék, hogy

a kímélet politikájának a kor*  
mánnyal szemben az ideje le*  

járt.
csordultig telt a pohár s lettekre 
van szükség, amelyek végérvénye

Követeljük, a nemzet léte és jö
vője parancsolóun követeli, hogy a 
felelőtlen mellékkormányok, ame
lyek hamis és törvénytelen alapon 
illegitim katonai alakulatok kine
vezési jogát gyakorolják, végérvé
nyesen letöressenek, megszűnjenek 
állam az államban lenni olyanok, 
akiknek kezéhez és leikéhez ember

sem hvrtffe'i/piaak-azokked n "ételül- 
len brigantikkal, akik nem átalják 
ünos-Putttlan árúi (lap polgárok vé
rét ontuni s hitvány gyilkosságaik
kal az ország nívójú1 a Balkán alá 
sül veszteni.

A gyilkosok 
és felbujtók

Szombaton este tartotta, első ér
tekezletét a Központi Demokrata 
körben a liberális ellenzék és a szó
éi ál demokrata pórt. Az értekezleten 
éles kifakadások hangzottak el a 
kormány erélytelen, áloreás politi
kája ellen.

Rassay az egész országra ki
terjedő s konkrét bűncselekmé
nyekre vonatkozó statáriumot 

követelt.
Bár éppen az ünnepok miatt az 

ellenzéki politikusok nagy része 
nem tartózkodik a fővárosban s igy 
egységes ellenzéki megállapodás a 
kormány elleni fellépésre ezidősze 
rint még nőin jöhetett létre, de 
máris elhatározták, hogy szerdán, 
a nemzetgyűlés összeillése előtti na
pon, a fíassay-pártbun újabb érte
kezletet tartanak, amelyen köve
tendő taktikájukról végre teljes 
részleteséggel megállópodnak.

Egységes ellenzéki 
front

Addig is elhatározásba ment, 
hogy már u, Csütörtöki napon nem 
interpelláció formájában, hanem

az Indemnitás vitájában szóvá- 
teszik a legutóbbi bombámé- 

jrenyletet. Rá fognak mutatni a 
sorozatos és tervszerű gyilkos
ságok, merényletek, atrocitások 
és puccskísérletek közös eredő
jére. Megvilágít iák minden bűn
ténynek politikai hátterét, azo
kat az izgatásokat, amelyek bi
zonyos oldalú sajtóban nap-nap 
mellett, még a legutóbbi napok

ban Is napvilágot láttak.
Kimutatják, hogy ezekkel az 

atrocitásokkal kapcsolatos egyének 
hogyan kerülhették el az igazság
szolgáltatás büntető kezét s hogyan 
tolt, lehetséges, hogy a bombame
rényletek egyik főrendezőjének — 

társaik ártatlanul kiontott vétő 
tapad.

Itt van, jönnie kell feltastózha- 
tatlanul a leszámolás nagy napjá
nak s vagy van ereje a kormány
nak a leszámolásra, vagy a történő-, 
lem vele számol le.

fts addig nincs, nőm lelíet remény- 
a jobb, a boldog új esztendőbe.

hir szerint etőkélő protckUtítá Jtegü- 
bégé vél s idegen valutákkal terhel
ten — sikerült az igazságszolgáltöe 
tás sújtó keze elől elmenekülnie.

Konkrét esetekben tárják a köv$- 
niáuy elé mulasztásainak, erólyte- 
le ínségének szomorú eredményeit h 
rá fognak mutatni arra, hogy mind
ezekért \.

a történtekért kizárólag a kor*<  
mányt terheli a felelősség.

Feltűnő az ellenzék előtt az is, s 
emiatti megbotránkozásának kife
jezést is adott, hogy

amikor ily világraszóló gaztett 
megtörténhetett akkor nemcsak 
a miniszterelnök van távol, de 
maga a belügyminiszter is s 
egyik sem tartotta szükséges
nek, hogy az ország jó hírnevét 
és erkölcsi hitelét veszélyeztető 
gaztett elkövetésekor megnyug
tató kormánynyilakozatot te

gyenek.
Informátorunk szerint 
az ellenzéknek még a mérsékel
tebb szárnya is felmentve érzi 
magát minden treuga Deire tett 

ígérete alól.
Az ellenzék úgyszólván üdjesea 
cg.vség’ee fronton, csupán a fajvédő 
ellenzéket zárva ki — a. leakimc- 
letlenebb módon veszi fel a küzdel
met a kormány ellen azzal a kifejes 
zelt céllal, hogy a Bethlen kor
mánál — amelynek nincs ereje a 
felelőtlen elemekkel végérvényesen 
leszámolni — megbuktassa, mert, a 
történtek után az ellenzéknek semmi 
garanciája nem lehel arra, hogy a 
Bethlen kormány az ország nyü- 
galma és konszolidációja érdekében 
eredményes munkál végezhet.

Oszlassák ffal 
az ébredőket

Addig is
követeli az ellenzék, hogy a kor
mány az Ébredő Magyarok 
Egyesületét és az összes illegi 
tini alakulatokat és társadalmi 
egyesületeket, amelynek közve
tett, vagy közvetlen részük volt, 
vagy lehetett az atrocitások
ban, azonnal oszlassa fel, a sajtó
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izgatu mi ka*  t rél.v 
ÍAhsi*  inni 
vállalkozz 
löfleDÜl • 
mot «K.;

t b.

— Termő 
formán 
hrrtwi yévr 
tn itt ált fairt, 
megindul •• n-kínlrthirn a 
kenet! Hit i <»f" itfos.
ganda nr

Gömbös mosakodó
Brtesul '

Gyula, a f iy'édő f .oport km-oná 
Katlan fe.ie, ? n ér V-oga i- l 
Innctleu hely . tbc l ’'rá'i. ami í.oí ii- 
ínyt'ii az egé^z r (,port karrtri jéi: 
(ferckon törem ' rred>uénue:lie •
Úgy tudjuk. hcgA ” c’iitor.iöki

JndamnlfáM Htn • <»’-:ín topiv ‘-/-•vá 
u merényletek M

Diúszeghy miniszteri tanácsos 
irányítja a bombamerénylet 

nyomozását

Gömbös C'ulu napirend ciíílli 
i'elszóInlMsbnn t uagyn; iBános- 
súg «lőtt akar iuegiaKadtii min
den közüsségrl uz kkul a fajvé
dőkkel, akik kátyúba rántották 

széké rüket.

Ellenzéki lő.ókh-u ’.ar »• 
sejtik Gömböt lí'tiln
viszont. ivlji ii <>i:nélküliuuk niouii- 
JÁk. mert

Patslv resistencía
’Az ellenzék körében n hangul .1 

‘annyim Izzó «/. ellm . r« <1; - -■ kcu 
múlt n.vul 
arra gönc 
kormány 
tudna < //<

AZ

is el
* " a

..........................ffcul 
hogy ha akar a 

.........................- a
.iát 11 h. 'tklil&r 
következménye

ellenzék a .. . .
VWJ SláuVA á LlWpUHÜMWÍJpC

* lerfTnmöIyAbn nnídro/oTt -:»g| 
jelentette ki. *. ___ .
kormány mexbukíatása. akár 
teljes jogriud lielrreáJlítása 
ker.telenaéggol 5-;...... ’
bármi legyen ii_ _ . ..... _ _____
lépőiének, a nemz*  íg> álésbóf ki
vonul. mandátumát leteszi s u 
történendőkért ors-zar-világ előtt 
a kormányra bántja a felelős

béget.

Egy „bizuir. oumk látszik, az . ej 
évben Összeülő noni^?L.vvülés nagy 
h talán soha nem h?ot: folkó-zült• 
béggel <b viharok közi kc.’di inog 
nz évet. Bizonyos nz is. hogy u 
Bethlen kormány semminemű ki- 
mélotro nem számíthat nz ellenzék 
róazérol, aminek közvetlen követ- 
keaményo, hogy ut dleniék a kor- 
mávg Összes nárchttcs törvényjavas- 
tatainak tárgyalását akár technikui 
őbslrukciúvat is ieht letlűnné te'■: 
addig, amit/ a Ütlhl< a kormán y 
végre is tn látja helyzete larlhaiat- 
truiságdt s átadja helyét másik kor- 
mdnt/nak.

(aongrud, d» i 0. |A két tnuú nevét t's vallomása), a nyo- 
//< f/ó- VapM alkatiéi tm'óiitfjának rnozás érdekében egyelőre titokban 

tartják.
Zombory Jenő dr., a szegedi ügyész

ség elnöke és Zombny János dr. vízb- 
Válóbíro szombaton visszatértek bzc- 
gedre. Elutazásuk előtt kijelentették, 
hogy azért távoznak, mert egyelőre sem
mi dolguk tincs Csongrádön. A vyom >- 

.........; - még r.o- 
abban a stádiumban, hogy a 

• > i.'i't, hanem a pora'.hág is'vizsgálóbíró és ügyész jelenléte re 8 dl’:-
- (h't ii <1 gaz mcrónylctct és cnnek\scg volna, mert

■ 7'fpLM-ni/o»no;t hangosan | ... , , . , , .
■ . > 1 a rendőrségnek meg nincsenek kon-

. I krét adatai.
,\ rendórf-g rninc-n erejével azon

' hogy a borzalmas gazt'-)*,  élkövc-1 Amint a nyomozás elérkezik a ténybeli 
''>i« <• ■ ériehnl szerzőit kinyomozza, j.negállapítűsokhoz, akkor az ügyész és a 
. f /zó..;-, , ,)< .-. h.!//, klirefö rhfi ii</po !vizsgálóbíró azonnal visszatérnek, hogy
- "■> / t mb íi foglak őst.'’, akii:-'a rizigdlat további irányításában részt-

- föH'h i‘ hogy n merényletnek re- , vegyenek.
■ c/,i. ' Diúszeghy János dr. miniszteri taná-

• sós. a belügyminisztérium közbiztonsági 
Osztályának vezetője, szombaton érke
zett C songrádra, Szabii/ Józsűí, szegedi 

Ikoriileli főkapitány kíséretében. IMő- 
szeghy azonnal magához kérette H'eb-r 
Árpád rendőrkupitúnyt, a nyomozás vi • 
zetőjót és informáljntta magát a nyomo
zás ediFgl eredményéről.

A rendőrkapitány részletesen isnvr- 
totíe az eddigi kihallgatásokat, és vallo
másokat, valamint azokat a szemponto
kat, amelyeknek alapján a rendőrség 
Bölönylf és társait őrizetbe vetto.

A jelentéstétel után Diószeghy taná
csos nyomozást végző reudőrtisztv'sc- 
lökkel tanác.-k-zásra iilt össze és meg- 
bcszélte velük a további teendőket.

A má«fólóráig tartó n«eghesz'l> s után 1 
Sznlay főkapitány u következő nyiiatko- j 
zatot tette:

— A nyomozást a legszélesebb körben 
folyt útjuk. A legteljesebb részletesség
gel igyok.vziink megállapítani a morény- 
let PTérzh-íait és a ■ ta'.FTéűylet elkövetői
nek szerepét. Epén ezért

a hét vége előtt nem várhaló rész
letesebb eredmény.

telelőnjelentése. -
A város u véres merényi' után 

Iki • - ' •

|J;'
If-vy

rnár 
ívűiről vb.*zanyorto  rend«-i. képét, a Jel-
* azonban még mindig nem nyugod- 
k ni.g. A borzalma*  bűntény véres 
-n>.i m-'(- elovt ;ip.j /■! az emberek előtt, 

alatta l sápad tabb lett mindönkii'..... . . ■ 1 1 '.. 1 j'U ' ' I I ' l ' V ' UI'I'H >U»I | . .... ..... —
/ •OHgrádon. az h, oki-' közvetlenül ugyani*  — mondották 
'. r; is -•-.dO tt n. kftt;.?z'ró. í>. \ cnt<-sclz\‘"-ilAnc-. abban a stádium

r

i

I ... k már eddig is többször megzavarták 
• o-igré-í nyugalmát ckvctetlenkcdő és 
kötekedő vÍKPlkcdésfikkel. A huszonöt 

Ifi-.tnlember közül szombaton tizennégyet 
< ibocsnjtotlak. mert bebizonyították, 
llu-gy n booibanu rónyletbcn semmi ré- 

. -. ui volt, így tel.út most más csuk

tízem gv gyanúsított van a cson
grádi rendőrség őrizetében.

vullntáso éjjel-nappal folyik, 
j Mimi b zonyosubbú válik nz a félte rés, 
|ho'/,v Bölönyi Mikló;, a csongrádi Eb- 
i1 dő Magyarok Egyesületének vezére, 
/, László gazdálkodó, Zubek Mihály 
j.i.iitó, l'orgő Ferenc és Andor
foglulkozúanélküll egyének « fő rész ■ ■•el 
a nirrcnybliai:.

Bölönji körül egyre jobban szőrül, u 
hurok. Álé.atittos.ui tagúd, no'nu. u tár
gyi bizonyítékok egyre Jobban lmlmo- 
zódn.'k olieue. a. *ft

A rendőrség

vasárnap pMi, két tanút hallgatott 
ki. ukiktöl döntő bizonyítékokat vár 

DiHönyl Miklós ellen.

Ma éjjel 
fél 12 órakor 
pMbút tart a >. r-»• : >it JV»av Viadro 
•t ul tntivnbi I 4 rendet ilóadSs kereteben, 
•tonkhUI Sutuwn Bélig kát BCtaxáClüt 

bobduibao láp lei 4

Terézköruti Színpadon
Tarti-ktrut ««. Taleltn •$.]«

—■ Az Ébredő Magyarok Egyem, 
leiének fczefő^cge ülést tart a llu. 
uokban es ezen az ülésen >zób;i , 
kerülni u merényletbe kevert 
jrrádl ébredők helyzete, maga , 
bombám erényi f, uz Alföldi B>‘ ], 
és i:ckhardt Tihnr Icmnndásl 
Az nles lofoJy.i.- Írói maris irt
hatok egyet-múst. Jlngái a komin 
morri-iyli-tot a lí .rti.l.iosebhen , 
az. pi b vezHöréern Mtélni. mert a-

■ .JC/’A-ar —mint ; ■
tU(c; ~ (tlcnséfie minden véres 

detnek cs mure.m.nik. fis, :L 
imiyosodik a l-ihellnatdenk ... 
Z.- .7 </ merev’'..7,: cbrnlék. 
' .•en az illésen Kelti,ardt T br„ / 
»HO>«Z clnuki tisztjéről es vele rni, ,
lemondanak, a v-ötösén összes cé, 
jai. J

Kéliss iuán 
i«s az Brigád

Tömeges kilépések as Ébredé 
Magyarok Sgyes Siketéből 

| Az Ébreóó Magyarok Egyesület,, - 

amely csnk nemrég esett át c/xy ug-. ;
1 vezett tisztító folyamaton — újabb vö'-
1 súgok előtt áll. N'eai az. a veszély 
igoti, hogy a miniszterelnök boválf \-i ;
, ellenzék nők tett ígéretét és f clo^laij<t „■
; Egyesületet, hanem

«z utóbbi napok eseményeinek hatása 
alatt tömegesen lépnek ki u tagok, 
akik az Egyesülethez irt leveliikben 
kijelentik, hogy amilyen hazafias 
kötelességet teljesítettek akkor, ami. 
kor ébredőkké lettek, éppen ez a ha
zaszeretet most már pnruncsolóan azt 
írja elő lelkiismeretűknek, hogy 

lépjenek ki onnan.

j Tagadhatatlan, hogy a boleövizmue 
bukása utáa a fellángolt kurzus és a 

; gyűlöletig fokozott, antiszemitizmus ha- 
j tusa alatt a keresztény intelligencia ez
rével csatlakozott az ébredők zászlója 

i alá.. Eleinte ügyet sem vetettek az utcai 
atrocitásokra, a bombamerényletekre, 
mert hisz c- egyesület elnöksége mind
annyiszor kijelentette, hogy megérti, 
de elitéit az utcai atrocitásokat.

.■ .ni
így született meg az egyéni ttkbió és 

a felelőtlen elemek definíciója.

Dór a istenért cs előállított verekedők 
(sebében mindannyiszor ott volt az ébre
dők tagsági igazolványa — a verekedést, 
az utcai igazoltatásokat és botrányokai 
mindannyiszor felelőtlen elemek egyéni 
akciójává degradálták.

Néhány hónappal ezelőtt az ellenzék 
sürgetésére a belügyminiszter felszólí
totta az egyesületet, hogy módosítsa 
alapszabályait oly értelemben, hogy az 
egyesület csak társadalmi, nem pedig 
politikai tömörülés legyen. Hosszas 
buza-vona után az alapszabály módost- 
tá.«a meg Is történt. A régi vezetőség 
helyett újat választottak, amelyből, a 
mint megírtuk, a leghangosabb anti
szemitát Budavárit ki is buktatták. 
Az új vezetőség nevében Eckhardt Tibor 
pár nappal ezelőtt, elítélően nyilatkozott 
a csongrádi merényletről és

I

I

Nyomon vagyunk és uzt hisszük, hogy 
ícz a nybui helyes célhoz fog vezetni.

Egy fajvédő politikus nyilatkozata
.\ oongrádi izr. nőegylot knré- 

<• ,-onyi bálja ellen elkövetett véres 
bombamervnylet ügyében u Hétfői- 
Xaiilő munkatárba kérdé- t intézett 
egy, o fajvédők táborához és- </? 
Éb, < 'lő Magyarok Egyesiilct/lu z kö
zelálló politikushoz, hogy mi a faj
védők és a? ébredők állás go nlja az 
eseményekről. Munkai á r « n 11 k 
vonatkozólag a következő 
niúciókat kapta:

\ bombanierénvjpi nagy 
inakat akozott az ÉME-ben, 
két hóitól ezelőtt n tisztújító 
gyűlésen

Eekliardt Tibor, ez egyesület új 
elnöke kijelentette, hogy hu ogy 
újubb bomba pattan szét a ebben 
az ébredők keze működne, úgv 
azonnal lemond elnöki tisztjéről. 
— A csongrádi véres eset, 

bizouyos vábág été dlli'eltti a 
rtdő Magyarok E gyesül elének a

erro- 
infor-

I

tiszti karát, mórt félő, hogy a.zoA: « 
lelketlen és éretlen suhancok, akik 
a mcrénylale.t elkövették, sxtnlén az 
EME tagjai. Ma, vasárnap délben 
megtudtuk, hogy n tónoterembo Bo? 
lányi Miklós, ogy jómódú földbirto
kos fia vetette a bombát. Utánna- 
júrtuuk ea megállapítottuk, hogy

Böiönyi Miklós ucm 
Ébredőknek, t-.—1 ____
azoubau sokan tartoznak egye

sületünk kötelékébe.
A oongrádi rendőrség eddig hú*z  
ébredőt cs tíz más polgárt- vett őri
zetbe ét; ezek közül Hz ébredőt tegnai) 
szabadon bocsájtott.

— A icndür.-ég szerint a még 
fogva tartott tíz ébredő valószínű
leg részt vett a merényletben, vagy, 
ha nem, bút tudott róla.

Ha ez Iga/, akkor az EME veze
tősége vonja le a konzekvenciát. ‘

ucm tagja az 
társai közül nkasztófát kívánt u tetteseknek-

A nyilatkozattal egyidejűleg vált az
után nyilvánossá, hogy Héjjá*  Iván, az 

[Ébredő Magyarok Egyesületének lóvéi 
papirosán, hivuUdos pecséttel ellátva ki
nevezte az egyik gyanúsítottat az Alföldi 
Brigád csongrádi szolgálatvezetőjévé.

Az Alföldi Brigád ezzel a leleplezéssel 
belekerült az atrocitások történetébe, de 
ugyanakkor az Eme sorsát is megpecsé
telte. Mint teljesen megbízható helyről 
értesülünk, a tagok a le’enlczés után tö-I ____ .___ ______

I inogesen menekülnek az E inéból.

J. SEMLER A cégnek a kivetkező városokban 
vannak lerakatai:

London, 14 Golden Square

Budapest
Bécsi-utca 7. és Koronaherceg-utca 9

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

Sidnev etc.
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Boga Octavián 
román barátkazíssai irédol meg 

egy magyar lapoállalatot 
GyaaweH, «&e nezn bUoeytt — AHltólagoi 
sxarMQMÍöc«si»«-gi — £ l&p Ara három mii 18

A Nagyvárad c. napilap kará
csonyi száma — amely most jutott 
kezünkhöz — T altér y (jcta újságíró 
aláírásával hosszabb interjút közöl 
Goga Octaviántól. aki szolgálatai 
honorálásából megvette a csúcsai 
Ady-kastélyt, ahol moet a vissza
vonult politikus és író pózában tet
szeleg magának és népének.

A több, mint egyoldalas interjú
ban Goga sok mindenről beszél: 
magyar-román sor® közönségéről, 
az Avor&ecu-kormányról, Luden- 
dorfról s csattanóban a legújabb 
kolozsvári zavargásokról elmélke
dik. Amiket ezekről elmond, azt 
Klio aligha fogja feljegyezni.

Van valami mégis nz interjúban 
ami kikivánkozík. Goga vádol és 
gyanúéit Megvádol egy magyar uj- 
♦iágvállalatot. hogy b kosmmun után 
lapját a román érdekek szolgálatú
bú akarta állítani három millió ko
ronáért. Az interjú szerint a „PQ 
litikus“ Goga igy beszélt:— EzerkilencsHÓztinenkilene. A 

román hadsereg Budapesten. Kn 
az öcsémet kérem, lépjen érintke
zésbe Budapesten Írókkal, újság
írókkal. A kommün letörésé után 
sok magyar írón, zsurnalisztán 
segítettem. S az öcsém egy na-P™ 
levelet kap egy szerkesztőtől, aki
nek neve néhai Tisza István egyik 
benfentes 1 eihremroáliát jegyezte. 
A levőire találka következik, *

is találka a 
Ifió S<ati volna

találkán, mely a sBerket-ztőség 
helyiségében történt, a szerkesztő 
felajánlja az öcsémnek a követke
zőket:
— Közö/je kérem Goga Oktaviáv- 
wd, hogy hajlandó vagyok lapo
mat a romár érdekek .ssolgálaiába 
áUitaiii s akár magam vezetem j ,
tovább, akár Önök ve^ik áffie- 
pékkel s az előfizetői dokkal 
egyetemben.

öcsém megki 
tőt, Tiszának

A szociáldemokrata párt köréből mun
katársunk erre vonatkozóan a kövot- 
kezű információt kapta.

— Nem vagyunk továbbra ie abban a 
helyzetben, hogy a kormány törvény
sértéseit és kftszínü politikáját, a Há
tunkkal fedezzük. Minden erővel, min
den alkotmányos cszkö'zel arra fogunk 
törekedni, hogy a !!■rthlen-kormányt 
megbukl ássuk s ezzel azt a lehetetlen 

\ rendszert, amellyel. kormányoz, eltöröl
jük a föld színéről.

Ha pedig azt kell látnunk, hagy eb
ben oz országban tényleg non lehet 
uralkodóvá az igazság s a kormányműt 
mindenre kész, engedelmes többsége sa
ját józan belátása ellenére is útját állja 
a. jog és igazság uralmának, akkor szú

rná s hátra, mint 
minden történőn- 

a kormányra há-

munkra nem marad 
hogy visszalépjünk - 
(Ifikért a felelősséget < 
ritsuk.

A bolügy miniszter i 
len az ellem

I legélesebben felvesszük a harcot, hvm
■ leszünk tekintettel semmire, még annyi-

úr válnsztávd. ja- 
izékkel karöltve & 

Nem

öcsém megkérdezte a srerkeaz- za 8O, intnt eddig, mert azt’látjuk, hogy 
tőt, Tiszának egy éloten kérész- u kormány számára csak addig vagyunk 
tül legbensőbb bizalmasát nz át- jók> amíg kihasználhat, 
adás anyagi részleteiről. , i "

— Három millió — mondta a (,
szerkesztő szemrebbenés
abban a szobában, aho1 kettőjükre 
Tisza István portréja nézett n 
abban a házban, amit a lap Ti
sza hozzájárulásával épített ma
gának.
És (Joga elbeszélésében n lapot is. 
szerkesztőt is nevén nevezte.
Ennyit és igy beszélt Goga Octa- wián, a költöpolitikuB-exminiszter. 

Vádol és gyanúsít. Bizonyltokat 
nincsenek és ez feljogosit arra, hogy 
kételkedjünk szavában, hogy ten- 
tartsuk álláspontunkat: Goga. ur 
szabadon gyanúsíthatja, meg Csú
csán a magyar újságírót, (le nez- 
»>n körül a saját, borkőiben, olt 
többet talál, amit joggal kifogásol
hat.

a

j Ha a belügyminiszter úr javaslatait 
eredeti formájában tárgyalni akarják, 
akkor eleve kijelentjük, hogy a tefhnl- 
kai obatrukelótól sem riadunk vissza, 
ha pedig rendeletileg léptetnék életbe, 
akkor nem veszünk választá
sokban.

ÉPSÉG
EGÉSZSÉG

n„dapert, H23. december M.

Kirabolták 
egy Ügyvéd lakását 
• betart » ***■••*• ’' Jo1«»>* ‘«8- 
b(K boáira rakta a lopott holmit*  n t

__ Hétfői Napló tudósítójától. —

Dr LfaM István ügyvéd Teréa- 
tnniti 24 szám alatt lévő lakusut h«árnap’ este nyolc ór“ ÍB'
nyeretlen tette, feltörte ee lelieimi 
^robolta- Elvitt minden mw.n«at- 
hátó tárgyat Ar elrabolt Ingók ko- 
rülhelül huszonöt millió korona er,- 

k.nu előtt egy egyfogatut latoit 
•n,i M észrevette, hogy egy m»MrM 
Lrna féli az ügyvéd lakásából sok 
bítaít hord a koesiba. A báamestet Sis «ólitÖtta a férfit, aki kérde- 
Södisére azt válaszolta, hogy 6 
áz ügyvéd barátja éa annak megbí
zásából viszi »..hol“i^at1Asod^1 J®' 
kására. Csak mikor .László dr. na- “fckezett, tudták meg, hogy betör
tek a lakásba és a megszólított em
ber követte el a betörést.
6 Azonnal detektívet mentek ki a 
Mvszínére es megindította*  « *yoymoá£t úgy az égj’fogatú mint 
á tettes után. A házmester merf- 
ívelte az egyfogatut és azon UÖO ae 
f.’smnt látott. A rendőrség most 
ezen a nyomon kutat a betörő után.

Gyitessgi kísérlet
az

- A Hétfői Napló tudóniiójólól. —

Tegnap éjszaka egy órakor őrült 
Iramban száguldott egy nagy fekete 
autó a Vág uci-ában. Hangos tül
kölésére figyelmessé lett a köze ben 
poszloló rendőrőrszem es felemelten 
kezét, hogy az autót megállásra bírja. Ebben a pillanatban, amikor 
az autó a 2S. számú ház elé érkezett, 
u autóban két rcvolvorloves dör
dült el és egy nő kétsegbeesett kiál
tozása hallatszott.

— Segítségl Segítség!
A soffőr lefékezte az autót. 

rendőr odasietett. A gép kocái első 
ülésén, a kormánykerékre borulva 
ült Somogyi Ferenc soffőr, halante- 
kából szivárgott a vér. A másik 
ülésen egy elegánsan öltözött no 
ült, akinek karja volt átlőve.

A nő elmondotta az őrssoban. — 
ahová a rendőr az autót bevezette — 
hogy a soffőr régi ismerőse, az eate 
együtt vacsoráztak, azután autózni 
mentek. Somogyi a nőt féltékeny
séggel üldözte és útközben a gépko
csiban összevesztek. A soffőr revol
vert rántott, a nőre szegezte éö el
sütötte. Ezután önmaga ellen fordí
totta a revolvert és halántékába 
röpítette a golyót.

Azonnal kihívták a mentőket, 
nkik a sebesülteket első segélyben 
részesítették. A nő sebesülése köny- 
nvebb természetű és a «eb bekötö- 
zése után lakására szállították. So
mogyi Ferenc fejsebe sokkal súlyo
sabb, de a Rókus-kórhát orvosainak 
véleménye szerint — ahova a men
tők beszállítót — nem élet ve
szélyes.

A rendőri bizoteág még a tegnapi 
nap folyamán kihallgatta mindkét 
sebesültet, akik teljesen egybehang
zóan adták elő az esetet.

Somogyi Ferenc ellen megindult az eljárás.

j liberális ellenzék és a szocialisták 
sem wszaek részt a törvényhatósági 

választásokban

A főváron törrenyh.tortz « 
p»l niegiBfiiit « a főváros Mén ko™““5? 
bistua VÍMÍ tovtbb a főváros ügyeit 
mindaddig, «mte a törvényhatósági vi
tattak nierejfhotík *««*•  , ,

Ueu lelje.ee öiaonvtaó***.  hogy ««**  t 
a. odfaMÍdsotait Mikor larthal/ák meu, 
mert tilskon a vAln.rtójogi törvényja
vaslat a legjobb MWtban ni índeminláe 
után kerülhet sorra, annak a sorsa pe- 
tíig bizonytalan. , .

Az a megoldási mód, melynek gendo- 
Laté már »«'“»' a balügymlniastérnim- 
bún felmerült, hoou ludniUlik rendelet- 
M Uvteeeik éleibe a válonló/oii. tor 
vényt, könnye*  • bMíl/minmlvr dl d- 
tóba kerülne, mert et eaaüion — ral“t 
érteeülünk —

•a ellenzék ■dadeaeeelre pfiWáív 
reaaalsztenelíba lépne a tarWskoduík 

a vilasakiaokba aktíva befolyni.

Még abban az osetben Is. ha a parla
ment a vélaKtójogi Javaslatot a maga 
eredeti formújábau fentartauá éa meg- 
ozavaznági liberális ellenzék és a szo
cialisták tütakosdruk nyilvánosságra 
hozatalával tartózkodnának a választá
soktól. 

i

törvényjavaslatait 
meghosszabbítani

szerint a liberális ol- 
elkcdvetlonítctto az,

Informátorunk 
lenzéket nagyon 
hogy

» kormány konkrét ígéretei dacára 
nem egy pártatlan választójogi tör- 
vényt akar életbeléptetni. hanem 
burkofitan a Wolff-féle kurzns-ural 
mát akarja a főváros életében erő

szakosan állandósítani.
Rámutatnak arra az elenzéken, hogy 

az egész törvényjavaslat a kurzus mén- 
' ■■'án épül fel. és egyes szakaszai
kiált óan épen a liberális érzelmű kis- 
cx.sz, unciák és a munkások ellen irá
nyulnak. , ...

Annyi bizonyos, hogy ha a belügy
miniszter három javallata eredeti for
májában megérik a parlamenti tárgya
lásra, az ellen úgy a polgári ellenzék, 
mini a szocialisták a legélesebb harcot 
indítják s

végső esetben a technikai obet rak
étától »em riadnak viasza.

Politikai körökben érdeklődéssel vár
ják a fejleményeket s meg vannak győ
ződve arról, hogy az áthidalhatatlan 
nehézségek a DctMen-kormány bukását 
idézik cUi.

árad a valódi

DIANA 
sfaborizeszből

1 kispaláéit ára.... 1.30© K 
I Közép palack ára. 3.70 © K
1 nagy palack ára .. 7.40 © K

Jelenlegi szorzófzám : 3700

Meinl

Hungária cipőt 
viseljen!

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

m birilE nemcsak Magyarországon, hanem ez SEMLER NEwfi egézz világon közismert, amennyiben

leltár előtti occasioja
________

Koron.h.rcg u. 9
kendők FraA*  tsszmotiníl srOvat HUlönleges»«a^

Megy. kir. udvari szállttó
ország legnagyobb larekata eredeti angol férfi 

és női szövetkQlönlegessógekben
Föuxiet: Fióküzlet:

Bécsl-utca 7 I 
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AHI a saját ahasztó- 
Kötéléi árusítja

Efy fűre <i fingyd siág ti be őrei IBritntit
- A Hídfői \'it>lő tulősdójától. —

Szórni-I'uu d- hdőlt a Gy.:p uc. a »z. 
!*áz  egyik lakója fohu'-nl a padlásra ru- 
hú' •<:!*■••<  ne. Majd fűidbe g>ökeredz,-*.'  
a lába, um kor ímc/lAlta, hogy az egyik 
pu/fu^iült.f: Ao.i/m'h kőtélen akaizlott 
ember lóg.

Az- AMZi 
a bázhellr

„Ha a diák szál hallják 
a tányérsapkára gondosak 
a d.áltn^&fflorenyhltö akció nem pall'lzól — 
lóv delmekböl fedezik a kiadó okát — asidó 

is kaphatnak sege'yt

• •

Mi ye^ 
diákok 

m nyomorai ció egy eve
— A Hétfői Napló tudósítójától —

fti Éjszqha fislörlek 
egy irafiKba

Tizem oic millió értékű árut 
vitted e<

Szombatról vasárnapra virradó 
ejsz ua vakmerő teLe-otk betörtek 
egy Sándor-téri trafikba, ahonnan 
jelentékeny mennyiségű dohúaync 

I rnüt vittek el. A Sándor tér 4. szá
ma házban van Kohn Márkus tra- 

*1. A trafikos szombaton esteMindazok az atrocitások és éret- 
kn lieccelődések kapcsán, amelyek 
az < v folyamán részben az egyete
mek fold közt, részben azonkívül 
megtörténtek, kétségtelenül nagy
ban befolyásolták a nagyközönség 

a magyar főiskolai 
szemben. A sajtó is 

foglalkozott ezekkel a 
s mindannyiszor meg- 

, hogy az egyetemi ifjú 
és komoly többségének

kóteégb
..W’>/aladti»k ctv.igtáic a

kötetet. Az önFvUkonban rögtön felle- 
martók a házban lakó Farkas Bála 40 
óv«i uapazámofs’. Rendőrt hívtak, aki 
■x öngylIkoKságról órtAiítette a moutő- 
ket 4b u IX. krrületl kapitányiiágut. A 
rnentók /■■■/■Bálát c zmólotre tórftet- 
tók éa incgálhi)>lte!ták, hogy’ ► nnnl ko
molyabb buja n.'iu történt. A kapitány
ságról kiküldött. Ari'biCiH fo ahnnjte 
rftgiöa a helyszínen kihallgatta oz ön-; 
gy'llk(w»jc1ölt<t. aki elmondta, ho.<y be
tek óta ucm tud állást kapni, éhezik »'■« i 
('miatti v!k> .vr«dé-7'lnn akart 
vetni élei ének. •

TcMkőzbcn olynu dolo# törf/nt. aiulro 
addig ügyet ‘cm •(.A-. A lármára az 
Óvsz**  házbclb k fftSidtvk n padló rn.’ 
Közöttük v(.if űzve'',.- PiMot'icg Jánoíué 
la. aki a úját padlú'JülkéJv előtt így 
kiáltott tel;

— Szent laton! Fultört<'k n j.aill.i.somat! i 
Ezzel aztán .-I is ridiant. MiJit kiderült,' 

a IX. kerül-ti kapitány sóvra ment és ( .k.«, w
f<dj< li'i.tv.i t< it. ! <i,. u>.-retten lelten rozoga íróasztalok mellett folyik a 
P ltörb a t-.idla fiilkc.l-1 u -,'i111ók0-1 munka. Amikor belépünk s elmond- 
t-let .- '. ' iá onnan. A i s'-Mr'mi juk jövetelünk célját, Lcátmr Károly 
úgy gondolták, hogy n betörő valódi- nz .'.' ció igazgatója készségesen ad 
nűlog u többi pmllá^iiilkAl i« feltört;:, 
nagyobb Im törésről lehet azó és rögtön 
két detektívet küldött uz >r>.'X>unyuJ 
hogy kezdjék meg a nyomozást.

Csakhamar ki la derült, hogy a betörő 
vgm mdt. miiU os ÖngyUkos Forkaz 
Déla- A »-/ icnv-s n embernek köí.lro 
rom volt pénz* ’, fölment a padlásra az-, 
zaj az. elhatározás: d, Irnry fv!uka«'tja 
magfit Egyik fülke ojtajat. fölfeszitettc | 
levágta a muiritókutol -t. uzutón átment { 
a suját fülkőjébe. 
ldk.4 t ■ -
Uiré**e)  szerzett kötőiből.

A rendörfogalmazó. a dclikíívek és a j)ft, 
házbeliek uieg.indiilv<- állottak u mmr-, soj- j 
bittó, különös t előtt. Ilyen betörőt, - 
aki a saját aki-zfá»ih<« azükségne kő
télért tört be u»'« umn láttak. Folknr:c9 I 
JAoobuó pedig kétM'gbeCKOttfn tördelte flk__

— Tönkre vagyok teve! MP csináljak: EC B § 
m*stl  Huniján vegyek pénzt uj kötélre!!

A smgóny nyomorult asszonynak 
ttgyante cM'cA. rnojü vhu. akinek fehér- 
nemiíj.-t naponta mosnia keli. Belövő 
falati.i ír- alig jut neki, Krmho;y a mai 
▼Iteghuu olyan druao kötelet venni 
todna.

És a Iruglkómikufi csattanója uz ügy
nek most következett. Amikor a Júeiívű 
fogalmazó at asszonnyal és az új ezárl- 
tókötállel vi>*ratóit  a házba, az udvar 
liitcpén őt állt Ftnl. is Hcbr „ Zúo < - 
te/, mn^Julkrn mi< y rgy ft iara előtt lm 
lalrnnadnra függött, apró darabokra, 
ragdoti u 
ukik uhiü 
hozó 
aenvk.

Több mint htatezer koronát szedet'.
Jgy néhány poré alatt > •-zo. Ez az ö-z-1

' n,'“ ‘ '' n“l'ra- U-’ iryxiíjuifK i»z
Jíri. wv to,r;.l.v . UI.M neki. | zf,kr,nyv„krl t,

sikoltozására

véget

I

Intőn ii ok ajánlatta
hurkot tont nyaka köré a be-

uacuan vem ui. n .xaraus ira millió korona gyorssegélyt osztot- ji.kja. A trafikos szombaton este 
tünk ki a nyomorgó diakok között, friss dohányárut kapott, amit nem 

knlturosztályjKik. melynek csomagollak ki, hanem a küldő 
7 eke István dr. a vezetője naponta ményt teljes egészében érintetlenül

lm i!jillatát 
(ibík- ággal 
többízben 
kérdésekkel 
állapította, 
súg nagy ----------- ------------v---
w általán ninea köze ezekhez a hec
cekhez, sőt azokat elítéli.

A diákság komoly elemei, akik 
■íz élet nehózségeivej küzdenek, va
lóban nagy munkát, végeznek fineg 
a diák jóléti akciók szervezése, kö
rül, amelyeknek eddig hatalmas 
eredményei voltak.

A Hétfi'i NapJó munkatársa föl
kereste az Orsz. Diáknyomorenyiiitö 

vezetőségét Podmanie.zky 
uccai hivatalos helyiségében, ahol 
nagy apparátussal folyik az akció 
szervez se. Kis, homályos szobában,

felvilágosítást:
- Az Országos Diáknyomoreny- 

hítő Akció — mondja — egyáPalá- 
bán nem foglalkozik politikával. 
Nem töri dünk és nem keressük 
senki politikai nézetét. vallását. Ne 
künk ct>ak egy álmunk van:

segíteni a leírhatatlan nyomor
ban élő diákat gon.

1 Amennyire lőhet meg Is tesszük. 
, Tessék nó>ni ezt n kinin totóst — 
i mondia és letesz egy feliér lapot. 
I — Szás pár cipőt talpaltunk és 

ír új cipöf, 109 téli kabátot, 
fehérneműt, és raintogy 5—6

hagytak.
Vasárnap reggel, amikor Kohn

átlag kétszáz mozi-, színház- és 
fürdőjegyet utal ki. .00<.14íl„ <OJSSC1, WHIIVU1-

— Hogy honnan van jövedelmük? a trafikot kiakarta nyitni, megdől.- 
,,^ár országos gyűjtést , benve vette észre, hogy a redőny es kührnbozo esteket is. így lég- félig fel van huzva. Bent az vzlet- utóbb Mikulás napján a Nemzeti ’ • ’ ..................

Szinházhan. Kifizettük a színház 
üzemköltségeit és még maradt- tíz
millió koronánk. Azonkívül az ak
ció véleményezi a pesti mulatóhe
lyek. záróramc.aJ'rt>r'"ni^‘t^si kérvé
nyeit a rendőrség előtt.

I A mulatók kivétel nélkül föl- 
| ajánlanak eay bizonyos össze

get. az akció javára.
Ez kíetsz havonta négy-ötmillió ko- 

. rónál. — Sajnos, hoay a társadalom 
; egyrésze nem méltányolja törekvé
seinket.

i Persze, — szól közbe Csányl
• László, az akció gazdasági vezetője. 
| ha az emberek a diák szót hall

ják akkor a tányérsapkára gon
dolnak.

I Ezzel kancso’athan ned’g ucm a leg
kellemesebb emléke’k vannak. Pe
dig tőlünk távol áll. kérem minden 
politika. Csak aa^dasági és szociá
lis céljaink vannak.

Zsidó diál'nak csak azért nem 
adtunk még eddig segélyt, mert, 
nem kértek. Ha kérnének, én- 
pen olyan elbírálásban részes ül
nének, mint keresztény kollégáik.
Megtudtuk még. hogy' a Diákr.yo 

morenyhitő Akció je’enlegi vagyo
na körülbelül ötvenmillió korona. 
Ezt az összeget férfiruhák beszerzé
sére akarják fordítani. A ruhákat 
ki fogják osztani a d’ákok k"«zött.

I

heu mindent összedobálva Inlált A 
fiókokat kihúzták és az állványok
ról leemelték az ott elhelyezett do- 

, hányárut,
A betörők elvittek onnét 8 mil

lió értékű forgalmi bélyeget és lij 
millió értékű trafikárut. Valószínű, 
hogy a betörést a helyi viszonyok
kal ismerős egyének követhették el. 
akik tudták, hogy Kohn szombaton 
uj trafikárut kapott. A rendőrség 
megind’totta a nvomozást.

Ufabh hireK s Dixmude 
In’óhrdWm!

Paris, december 30.
(Havas) Mint a Matin Tunisból 

fentartással jelenti, egy Sfaxból 
visszatért vitorlás hajó legénysége 
elbeszélte, hogy e/rv bizonyos pon
ton, amelvet nem sikerült elérniök, 
egv tufáit pillantottak meg. A tu
tajon három ember volt, akik való
színűleg a Dixmudéról menekültek 
meg. A vitorlás visszatérése után 
azonnal vontatóhajó indult a meg
jelölt helyre.

Tunis, december 30.
(Havas) A sciaccai halászok elő

adták, hogy a Dixmude parancs
noka holttestének kihalászása előtt 
benzinszagot éreztek és hozzátették, 
hogy a 20-ról 21-re virradó éviéi a 
falubeliek egy, a San Marco foktól 
délre fekvő pontról rakétákat lát
tak felszálni. Más halászok ugyan; 
erről a te'éKról 27 vjll?nios vezető 
drótot hoztak magukkal, amelyek 
valószínű eg a Dixmude szikra
távíró állomásának felvevő készü
lékéről származnak.

London, december 30.
(Reuter) A királv és a léghajó

zási miniszter Milterand elnökhöz 
és a francia kormányhoz részvéttá
viratot intéztek a Dixmude katasz- 
tréteh. alkalmából.

A
i A sorozatos bcmbamctenylefek egyik- Az indítvány n soros vizsgálóbíró elé 

....r(J | csoportjánuk tetteseit, Drenka Gyulát került, nki vasárnap délelőtt hallgatta 
a^/atlo a hűi Inkái között,\ te lí-’“ Józsefet a rendőrség pón- ki mh dákét gyanúsítottat. Értesülésünk
V 'k-'lt.'k ho-v , -creioít' ,e'; délután átstelHtótta az ügyészség szerint

ka^ tottemhci-kötclébői- vohos ! Markóuccai fogházába míg a katonai
i szolgálatét teljesítő bomba vetőt, Marosi 
Oro y vámőrt, n Margitkörúti hadoaz- 
tály bíróság mellett működő katonai

! ügj ós/é Tnck adták iV. A rendőrség 
i<"y Idejű lég az összes kihallgatás! jogy-

............. is megküldte, amelyekből
j nyilvánvaló, hogy

I Marosi. Drenka és Szász küldték cl 
I a bombákat Ras-ay Károly namset*  
' gyűlést képviselőnek és Miklós .^ulor 

főszer k ’sztőnek,
amelyek, ha felrobbannak, mérhetetlen

vizsgálóbíró e özetes leiartóz'atásba helyezte őkel

rondáét 
vohes

RoyalRedoutej
VII, Erzsébet körút 33

N«í>

Szilveszteresti
(etti 0 ói ától táróráig)

elsőrendű nagy míísorral'j
Asztal- c > p*l  olyelöi gvzések esti0órútul 1 ; 

a Royal Hedoute helyiségeiben i

úgy Drenka, mint Szász töredelme
sen beismerték cselekül ínyüket, de 

nzznl véd okoztok, hogy Marosi ellen
vetést nem tűrő parancsára adták át 

a bombákat a hordároknak.
Miután az iratok között van a fogy- 

vi-rszakértől vélemény, auioly azt moud- 
Ja, hogy a két lefoglalt pokolgép elírá
sit fal volt megtöltve és csak csodát vd- 
Ictlcmlck köszönhető, hogy még sem 
robbantak fel, a vizsgálóbíró gyilkosság 
kísérletének bű itcfte címén Drenka és 
Szőtt ellen az előzetes letartóztatást fen- 

károkul okoztak volna és több ember- f irtotta. A határozatban mind a ketten 
életet pusztítottak volna el.

A -áoros itayé«z ai Iratok áttanulmá
nyozás*  után

•'•>Ulowá|c kírrrtetének bűntette 
rimán indítványt terjesztett elő a 
vt’sgálrthfrónak, amelyben azt java
solta, hogy Drenkát és Siiteil he

lyezze előzetes letartóztatásba.

-- - ------- — - j ,„|1VI „ lég.

Gross Antal
J &■>•<korút hiiiio’h r félemelet 

ne téved en ■

»”-!7 m n^U£/o ltok.
A katonai ügyóazaógcn .Városi Ká- 

i rolyt csak újév után hallgatják ki ami
kor is első sorban azt a tényt fogják 
tisztázol,

mikor s kinek ajánlatára vették fel 
MárlTy hHr<* ‘ta>At, Marosit

a vámőrséghez^

I
arJ15l ára isi fizitajT 
miniunlele lurfi- w*  u»zuru i Kéri, íciionej 
lu.ikerl, izur nobuirtak »rt,«z ínvaspirt tfiu-nen-1 
éld fliief, Vili. «er, Nepez n ucc» ll. si*m  . 
lívAum iiőRhoe 'övók. - Télutón l«»z<of -i-V< |

iKeglepB árakat tizetek 
•Jlselt fijylpnlkáMni 
tfertbetnur. Ur. Xiohf Jen-- a. il. Telsfon W»

f ■1’^íF ÍFOGORVO I LABORATÓRIUMLBEMiíT IraSS W versenyen kívüli árakon.EB R .-eL Sa tESÍ W Munkákat percnyi pontos -ággá1 hazaszállítjuk. Árajánlat kívánságra■ N Bt, ■ Mi Ndv W Telafóm Jóiiet 108—19. Budapest, VII. Kér., Xlaurai-tőr 10. ásóm
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s.iim-szter. Megint a régi, D íwsl ..Ssivl ki az ólombeiiilr' 
^.r.. ...rülml. Ugyanaz a nóta.

Budwest. ía-’t- december 81.

hírek
"“’rls áruból. C'jvonaz a nóta, 
f mikor azon a szerbiai Sztl- 

■clitér éjszakr'i liinletlék . ö cs 
Mátok: kondulion meg minden 
frmw. is kondult azóta kacuo 

:.ndőli siomoru Szilveszterére 
karana. hem örumös csengéssel, 

\lssi csilingelésscl hirdetie, lia- 
, „ai toMta kongassál ad.a birM 

'ríni eljiilt az ui esztendő, uj oá- 
mtok, uj átkok, ui óajok észtén- 
' !■’,uiek a harangnaK b'.isulö
bMoiisa el/eledtette velünk a 
M boldog ó-esztendók i>silvesz-

-i mikor táncosán, bellikén, 
kállai-kettőssel búcsúztak ez ö- 
évtől a nyíri nemesek, mi
kor iörösdolmángo8 cigánnyal 
Mizslkáltattdli ki magukat az ó- 
éiból a tekintetes lőcsei kuruc 
urak mikor csongős szánon re
mit Siliveszteri bálra az erdélyi 
ruzstoiszi'p. Hőst ezerkilencszaz-. 
kiisioiinégi/bc fordul az idő és in-\ 
dexs’ám tan és vízum van és 
láve lessük, hogy ezertornyu Pa
ris sárosából milyen hírt kevog 
rílunk a telearáf-billentyil. Mégis, 
láljon ma minden muzsika, na 
eltörött a cigány nyirettyűje,; 
si-jjon a iazz-band. akad még ta- 
leii egy két vlncetok hegyaljai 
rrny ha más nincsen, jó lesz a bó-1 

csárdás helyett itt van a java.
— viliiden mindegy. Csakfollyoni _ MUuwhv«.«
o bor, szóljon a dal, kivilágos ki-, Budapesti Gazdálkodók ..........  - ........... -
v-radlir/ ropjuk a táncot. Reg- gyűlést tartott a városháza tanács-I dész bőröndjét, melyben 10 millid értékű 
sdre aztán — borhely-leves «(«>’' terméban. Á gyűlésen eláatúrozláls, órwir-nní. veit a r.w.ni,..:
— uira jöjjön a munka, frissen hegy az egyesület szervezkedő ét to- sé;
erősen menjünk az ui esztendő. va],b folytatják, mert az a céljuk, 
dibe. zlz uj esztendő elébe, mc'.'*: ; hegy a Budanest batári'"”. b, l"’l, 
ott csapóiig már az éa met'hasaal tör.énö termelés számot’evö hlyen 
izilrke telhőkárpitja mögött., w'/atia főváros közéklmczé ében. 
lk’/ imán fch.r madár. Hirneiiüld «Németh Mitr'a és a S lba királynője 
ilkHldte fehér tollpihéit: a hulló nvTiTje, Nagy feltűnést kolb tt n uapuk- 
hópelyheket, hoyy békét htruystisn ^an az a hogy Németh Siária. a 
a naflij fehérség. Az uj esztendő Magy. Kir. Opera, jövő reménysége Tan- 
békéjét. Békét a szivekbe, b^kot ninmérgo^ést kapott és így kénytelen le- 
Uclkekbe; békét a békés emberese- mondani a sóba királynő rerriz- t. a hir 
nek. » - Inem f®’6^ me« a valóságnak, mert a

— Apponyi Albert az öldöklés mérge".éa históriájából egy szó sem igaz.

fán Akadém.a ülésén. Vasárnap de-. ^mondani az e’őadást. áVlassics bárónak 
ielőtt iinpepi ülés keretében Ülte hosszas rábeszélés után sikerült rá-
aieg a Szent István Akadémiai-- .... , -•
tDobji Arnold, a jeles tudós szüle-1 
léiének százéves évfordulóját. Az I 
iléesp megjelent Vass Józseí mi-] 
jiszicr, Glaltfclder Gyula megyés
püspök, Berzeviczy Albert, az Aka- 
iámia elnöke és a tudós világ szá- 
ncs előkelősége. Appmzyl Albert 
ffóf elnöki megnyitóbeszédében a 
rilágháború anyagi, szellemi ós 
nkölcsi hatásaira mutatott rá-. A 
úború 6Z2rvczett c-röszskossága, , 
W'jklé8 mcfrzolása csökkentette az 
'■Wrtii élet értéké, ek mcgbcc ü ésé ;
* Jogfolytonosság és a tekintély hi'- 
pya, a forrad”Imáknak a kö.zórzü- 
letre gyakorolt pusztító hatása, a 
reakció féktelenségei megrenditet- 
>8K az erkölcsi törvény érvé 
gégének tudatát. Ezer,, v'tn az, 
^fuj boldoy, boldofjtalin fcJjogo- 
ÍF' i' m'r-/át erőszakra és ezért 
wlnak gyilkosokká és merénylővé 

gebeiek, akik nem tartoznak 
al).uvr-ék ki'zé és ezért részesülnek 
ríec a bűnök elnéző meqi'élé ben. 
V'’’szomorúbb pedig az. hegy az 

‘■p'iosi rend felfordulásnelen- 
Mgei iránt tanúsított elnézést so-

11 kyrerztény jelszavakkal r.k'ir- 
js ikilastclni. Apponyi Albert cwu- 
JL a 'z-1 'mi.. élet nehézség 'Lről 

!n»n;,Í.? ^titkári jelentés után 
pv!?Ec i ,or múzeumi őr tartott 
Wu-h mcb ben kvl'iv tö-térelrd

i r ';n Xazrlt& Ipolyi Arnold 
őrá®/r t?bh m5nt ötnegyed

kü2öncést nnBy tel-

7?*" í, "”’T"r • i'At-iI-M.
vai.vi,/ ‘aí a S°ms?dch Jó’«of gróf 
l*'mió,i ma’:yai kúv.;tet, aki az újév al- 
•töt.e, Were°®8vklváaatait íejoztc ki 

MÍ/ nú hosszúja. A k'spcati
^dor « . hr«nt» udvarban lakik Kis 
?;dor ncvPV'?-uyuadí5aa «ith-zt 27 év.-b 

í< mn ?6.vaL Adandó rés-e.geske 
n-''t Ut, •‘‘korill^ae miatt r>z, apa a 

4? Ki’awlta fiát Iflabb Xh 
’or.ta k'<. ff’koroste apját és kérdőre 
k<*á 8 blx ?Jnsa m5ntt' Az öas-r^zMal 
’úkn-u'. "*?  8 *ü c*kát  rántott és 

''•f-M megfifbosítette atyjót. / 
^ot ká.k- 'l ctn’’*Tt " mentők a Szent ‘ flották, a Bút Z1G

brumbe vette.

— A Hétfői Napló tu dősitájának jelentése —
Közölték a lapok, hogy a buda

pesti büntető törvényszék elnöke dr. 
Langer Dezső kúriai biró, január, 
14-ére tűzte ki az Ulain-űgy főtár-1 
gyalását. amelyre mintegy tizenkét! 
tanút idéztek be. Értesülésünk sze-j 
rint Ulain, Bobula és Szemere dr 
védői szombaton értekezletet tar-1 
tottak, amelyen elhatározták, hogy^ 

nem nyugszanak bele abba, i 
hogy u tárgyalásra csupán a i 

vád tanúit idézzék be,
hanem a maguk részéről is jelente-: 
nek be tanukat. Így több miniszter,

; nemzetgyűlési kénviselő, köztük1 
Bethlen István gróf miniszterelnök^ 
megidézéset is kérik, akihez fontos 
külpolitikai természetű_ kérdéseket

gyalást az elárvult esküdtszéki te
remben tartják meg, amelyre belé
pőjegyeket bocftájtanak kL Egy 
szakasz rendőrt is ki fognak vezé
nyelni, nehogy a rendet, akár a te
remben, akár a folyosókon megza
varja valaki.

TJlain máris szorgalmasan tanul
mányozza a bűnügy iratait, ame- 
lye1”’1 másolatokat készíttet a ma
ga es védője számára, ügy értesü
lünk, hogy alaposan jitáua jártak 
annak is, hogy

a per terhelő koronatanúja 
Döhmel Frigyes, milyen körül
mények miatt hagyta ott Bajor
országot 8 a beszerzett adatok 
szcr'ntük igen hatalmas fegy

vere lesz a védelemnek.
A tárgyalás iránt máris igen 

nacy érdeklődés. Számtalan em
ber kért már, belépőjegyet, de eze
ket a tárgyalás előtti napon fogják 
csak kiosztani.

VJJ, 28

akarnak majd intézni. Beidézni ké-i 
rik még Friedrich Istvánt, Gömbös 
Gyulát, Vázsonyi Vilmost és máso
kat, akiktől szintén vau kérdezni 
valójuk.

A szenzációsnak ígérkező főtár-

- „ünden mindegy. Csak folíyon'. _ A budapesti gazdák gyűlése. At — Lopás a prtlyau ivaron. A Nyugátl
— -- —.. .. .,c.f-í .*1  1 lr zxrl A ÍZ "Iv OC I 11 o 4 í>

utc.iv. xx | — Lopás a prtlyau Ivaron. A Nyugáti 
.•yesülcte pályaudvaron ellopták Blach Jenő gnz- I

Leltárt 
fctárusttás 

ia^nyci^fiek és 
egyes párok 

méíyen 
leszállított 

úrfran!
— Elfogott vasúti fosztogatók. A 

kőbányai alsó pályaudvaron hetek 
óta fosztogat’ ák a vonalon álló 
vagonokat. A rendőrség most el- 
fogta a fosztogatókat Suska Józsett 
Skrinci István és Bence József nap
számosok személyéből., akik beis
merték. hogy a vagyonokat ők tör
ték fel te mintegy tízmillió korona 
értékű árut raboltak, melyet a Te
leki-téren érték hitettek.

— Sere’vöt rá hócipőt javít, bőrcli'öt
Vasárnap, a gumival talpal „Unló‘* cipőgyár, Buda- 

•étién tettesek be- pest, VII., Dohány ucca 16.
------  .. _ . öngyilkosság. Szondy Mária húsz*  
Budapesti Általános éves gyárimunkáenő Újpesten, Palócz 

és Újságárus bód'jába és onnan 1 uccu 4. számú házban levő lakásán atro- 
kulönfélo pinnal mc mérgezte magát. A mentők 

a Rókus-kórházua.. szállították.
— Ellopott bunda. Radó Jg ,acné föl-

anemú és érté-krapír volt. A rendőr- 
a nyomozást mogindította.

• Vas rnar.i b törzsek.
hajrali órákban ism
törtek a Vilmos császár ut é« a Fürdő ,
ucca sarkán levő
Köny 
több százé er korona értákfi 
könyveket loptak el. — Sarda Anna ház
tartásbeli, Horthy Miklós-út 20. számú] 
házban levő lakásának padlását ismeret- je’entóst tott a rendőrsó;;on, ho?y Vífoí- 
Ion tettes feltörté és a pa(Páson száradó, rf dl ucca 39. sz-' mú házban lövő lakásá- 
fehérneműt oyy ruhakosárban elvitte. A bői hárommillió korona értékű bundáját, 

— »-«. ____ - —_____ _____ — ------ - fehérnemű körülbelül 4 millió korona ismeretlen tettes ellopta. A reudőrség a
neK-tZOkisá.61 beszúrt a Szent Ist’ Németh Mária meghűlt és ezért akarta értékű.

— Sz9ronraétlerg*<  a rőllJhelycn. 
A zugligeti ródlipályán Rédey György 
22 éves ós Hirschler Irén 1^ éve hivat 1- 
noknö, c;y fordulónál felborultak és 
mindkettőn lábsérülés szcu\edtek. Az Uj 
Szent János kórházban részesítették őket 
első segélyL’on.

---------------_ o- _ Titokzatos részvénylopás. A augu-zeus 12-en Mngyar.01,5z, Józ et körúti
Br.'tier 1''lenc : iában a bank tisztviselője letett;

brejmbera-bánvai munkások arnon-, nénztórfiilkc kifizetési asztalára urn,,,.,, „7 2. drb BudapesU Gőzmalom rész-
vényt. A részvények egy észrevét
len pillanatban eltűntek. Az azon
nal megindított házi vizsgálat nem 
produkált eredményt, mire a bank 
lejelentést tett a főkapitányságon. 
A rendőrség megindította a nyomo
zást. I'

— Beleset a Pákórtiitl halál«arkon.;
A Rákóczi űt és Síp ucca sarkán elgá
zolta a villamos Hevesi Ferenc 42 éves 
urar.ági kocsist. A mentők (1 • vr zélyos 
sérüléssel szállították a Rókus kórházba.

nyomozást megindította.

bírni a színésznőt arra hogy énekelje cl , 
Sába királynőjét és ezert tíz napi aza- 
badságot kanott aiánd’kul. N moth 
Mária újév után Zalaszentgrótra utazik, 
hogy a kisfiát meglátogassa.

— Elfogott gyilkos. Sopronból^ je
lentik, hogy még t 
Novacek János és
lő^ék^Uchl Mihály ál.amrcndőrt, 
Busznyák István győri vasutast pe-

I dig megsebesítenék. A tetteseket, 
akik Ausztriába szöktek, nz osztrák 
csendőrségnek sikerült elfognia*  A 
fcgsáíiban rzonbrn Bauer öngyilkos 
lett és meghalt. Novricseke' tegnap
előtt ad dk át az oszftákok a ma
gyaroknak s fedezet mellett beszjl- 
Íítottók a srproni #ügyészségre. Ao- 
v eresek kihallgatását újév mán kez
dik’ meg. A béos! jegyzőkönyvek 
szerint Novacwk tagadta a gyilkos
ságba való részvételét.

Az „UIIU" és Szí. István Malátakávé versenypályázatokra 
ol>an sok vers érkezett, hory a pályázatot le kellett zárnunk. 

Az összes pályamunkákat egy szép 
albumba g> űjtve kinyomatjuk és min- 
d.’n pályáz nak megküldjük. Ak'k 
nem vettek részt a pályázaton, de ily 
albumot kapni akarnak, mondják meg 
édes anyjuknak, hogy vegyen a bolt
ban három csillagos dobozos (tehát 

nem rúd alakú)

UHU" kévét

ElmMmK 
a MürtiszfMők 

a harássosiyi aiMnhal
A rondőrtisztvlsolűl karban, — érte

sül'sünk szerűt — e’A;,edet!onséget kel- 
I lett az idei karácson”! ajándék. A rend*  
őrtisztviselők azt várták, hogy a kor- 

1 mány legalább karácsonykor kipótolja 
azt, amit ó fi zotés rendezés halogatásával 
elkövetett. Érthető í»ry az u pánikszerű 

' elkeseredés, amit a karácsonyi ajándék 
keltett. Fogalmazók nyolcvanezer, kapi
tányok száz, tanácsosok száznegyven, 

t főtanácsosok pedig szdzhetvenezer koro
nát kaptak mindössze.

A. parlamentben, uj-ágokban számos 
felszólalás hangzott el a mindjobban 
terjedő korrupció ellon. A rondőrti»zt- 
viselökar az, amelyikről nyugodt lelki
ismerettel mondhatjuk, hogy eddigelé, 
általánosságban intakt maradt o. korrup
ciós epidémiában, darára annak, hogy 
fizetésük a me"é>het’s minimumától na 
gyón elmaradt. Ezzel szemben a k<> 
mány mo.t ismét me’lő’to őket. Annál 
is inkább fájdalmasan érintette a rend
őriig :tvlf»e1őket ez « motoha bánásmód, 
mert a belügyminisztérium 
vei szemben a kormány nem 
szük'^hlü. Ott félmilliós 
ajándékok voltak.

Éppen ez-ért súlyos hiba, 
testületet, éri olyan lealaceonyitó mellő
zés, amelyik Joggal elkeseríti őket és 
csak arra alku inas hogy a munkakod- 
vet és ambíciót kiölje belőlük.__________

UsztvlseMi 
volt ennyire 
karácsonyi

hogy ezt a

Mozgókép-Otthon
I

Max blntísr és Fafly
nagf viglá'éiMi

3 a testőr. Falty.awlgéc
és ha a dobozon levő véd,egyből 10 

darabol bekűldenek ez , UHU kávégyár címére, Maglódl-ut 17. 
azoknak ingyen küldjük meg ezt a szép versesKÖnyvet

L'i Ptx-Fox burlefrt. Hfiadó. FlőadáMil 4, í. á 10

8U!Ór 150.030 ítdll
MhSliVc. konvsSk < «>"
VO-Qmwarty M.|/.auior<y*rl  lereMt
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Szilárd tőzsde előfeltétele 
a korona stabilizálása

0 külföldi töke OrdaklfidSse és bcDzOnldse a pesti tffzs- 
ddre — Nz elmúlt éw árnyképe — Hány részvényt vezet

tek be a tőzsdére 1923-ban
A tőamk'l helyzet jövő évi kialu*  

knhiwi! n korona stabilizálása fogja 
eldönt ni. Ha ez, a kérdés, amely az 
egész orazág közgazxl óságára lénye
ges kihatásai lesz, megoldást nyer,

a tőzsde ■ normális fejlődén út
ján feltétlenül az értékek emel

kedését fogja produkálni.
Előreláthatólag a. stabilizáció egy 

állandó és hoarzantartó hossz irány- 
Batot fog kiváltani. Lényeges kiha
tása lesz a korona stabil izálódásá 
Bak

a küllföldi tőke beözönlőbe is, 
mert a külföldi tőke szívesen fog 
elhelyezést keresni a magyar piacon 
ós készséggel fogja valutáit a tény
legesen nagvértékű magyar érté
kekre felváltani. Az ekként elhe
lyezett értékek azután feltétlenül 
szilárdító hatással lesznek a pesti 
tőzsdére, mert hiszen a külföldre el
adott értékpapírok után befolyó tő
kék a pénzpiacot tetemesen erődí
teni fogják, nem is véve tekintetbe 
azxm fontx*  körülményt, hogy min
den darab részvény, amely a kül
földön nyer olhelyezést, a magyar 
piacot egyben tehormentesftl is.

Ennek eléréséhez azonban úgy 
bankvezéreink, mint a kormány 
hathatós közreműködésére van 

szükség.
Míg egyrészt vezető baukférnaink- 
nak oda kell törekedniük, hogy régi 
külföldi Összeköttetésoiket felújít
sák és egyben újakat is tereintse-

a

nek, addig „ L____
köklessége, hogy körültekintő 
komoly intézkedéseivel mielőbb

nyugodt helyzetet teremtsen 
tőzsdén.

Meg kell szűnnie annak a bizony
talanságnak, mely ma urulkodik a 
tőzsdén és amely végeredményében 
íx'ljes közgrzdaaúgi életünk lerom
lását fogja eredményezni. .

össze kell fognia minden döntő 
faktornak, hogy végre rendet te
remtsen a tőzsdén. Nyugodt atmosz
férát kell teremteni a pesti piacon. 
Lehetetlenné kell tenni, hogy egyes 
lelketlen játékosok szabad prédá
jává süllyedjen a tőzsde, amelynek 
pedig minden kilengése, — erre 
nézve súlyos tapasztalatokat szol
gáltattak a közxll hetek eseményei 
—- erős kihatással van az ország tel
jes közgazdaságára.

Minthogy kormánynyilatkozatok 
támasztják alá fenti megállapítá
sainkat és a legilletékesebb hely je
lenti ki az értékek emelkedéseinek 
szükségességét előreláthatólag

a tőzsde már a közelnapokban 
hoss/,irányzatot fog mutatni.

Az elmúlt év a kotirozott papírok 
szaporodása tekintetében is erősen 
próbára tette a tőzsde felvevő ere
jét. 1923. év folyamán ötvenhárom 
részvényt vezettek be, azonban a 
hivatalos tőzsdei árfolyamlapon je
lenleg 283 vállalat részvényei sze
repelnek.

másrészről a kormány 
és

A Belvárosi tranzakciója. Alapi 
Béla, a Belvárosi Takarók ügyveze
tő-igazira tó ja legutóbb Svájcban 
nagyjelentőségű tárgyalásokat foly
tatott le svájci pénzügyi körökkel, 
amelynek eredményeképpen a Bel
városi nagyobb transakclót fog a 
jövőben végrehajtani.

i
i

As 1991. évi termők a tőzsdén. Az óv 
bégéig ÖMzeaon 53 új részvényt vezettek 
be a budapesti tőzsdére. Ezek a követ
kezők:

Lloyd Bank Rt, Magyar-Német Bank 
Rt., Wh*nör  Bank véréin, Bnek B. Sze
gedi GOmalma, Első Békéscsabai Gőrz
őt alom, Első Törökszentmiklósi Gőzma
lom. Alumíniumén*-bánja.  Bauxit Trust 
A.G.. Móri H/J’mbúnya Rt., Sujó-Kondól 
Kőwzónbánya HL, Fővárosi Nyomda Rt., 
Htnphaneuin Nyomda Rt.. Első Délszláv 
Gép. Vágón, Fábíán-félo Vas, Fémkeroa- 
kedolmi HL, Kbwling lt. és Fia Csillár, 
ühlo Szénbánya Rt., Magyar Mérleg- ée. 
Gépgyár, Magyar Rézben gór müvek. I’a-| 
lágy! Gyula HL, Rcx Lloyd, Rothmüller 
H., Unltas Automobil, „Vulkán'1 Gépgyár,! 
Dnnaharaazti Faipar, Thék Endre Bútor, 
„Nova”, Cukorgyár Ilt., Mozöhegycwi j 
(Ilikor, Czlnnor Hu Iáiul, FruktUA, Hal- | 
tenyéazlö és Kér, Rt., Általános Gáz, 
Just írttá. Kruuira-MoskoviUi. Szent Lu- 
káco-fürdő, Győri Textil, Dlaua Korea-1 
kedelml Rt., U undor Gyógyszertár, Cor
vin film. Dávid Károly Dorogi éa Tár
nái Gumi, Dunántúli Kertén, Hiuigyn- 
jpar. Nemzetközi Kiviteti ás BohosataU, 
AtoJalt ós Kátrány Ipar, Ujaágüzom, : 
Vnio Textiliuüvek. Corvin Gépgyár. 
Gyért Bőripar, Csepeli Étíítőnnyaggyár, 
„Turul” Cipőgyár, Verkoluwbank.

A Balatoni Gyógyfürdők óh Szál
lodák Hl. részvényei a fősödén. A 
B Jatonl Gyógyfürdők óh Szállodák 
Bt., amelynek a aiófoki fürdőtrlep, 
r.v. azon épült szállodák. Nu’imos villa 
t'gvóh felépítmény és fürtlök képo- 
v.lk a tulajdonát. Kérelmet torjonz- 
trtt a töiadetnnáóa elé, részvényei
nek a hivatalos forgalomba leendő 
jegyzése iránt. A tőw*det.anáca  érte- 
xüléctiink szerint a Közel napokban 
fog n beadvánnyal foglalkozni óh 
előreláthatólag az engedélyt nvg 
fogja adni. A részvényeik hővezeté
sével és jegyzésével ti tőzsdei piac 
<*gy  értékes valeurr.il fog gazda
godni. A bevezetést n közismert 
Actél l*ál  é» Tdrza Bankcég fogja 
eAzkögölnl.

« FMáttf át kell adni as érlákeket.1 
Ma délután bafejezták as értékpapírok 
átséUl/t • Január nogjradlkl kasszára. 
A fUllvtorte- vstérs leklnlei<«l az érté
kek*!  legkésőbb félötig át kell adni. '
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Zenei veietft: Kaidat*:  
H. Haldlbarg A. Arakor Főrendező1

Kóvóry Gyula

M vasárnapi magánfovsalomba^ 
teljes tartózkodás volt észlelhető. A nagyközönség teljesen 
tóttá magát és tényleges kötés alig jött létre. Az árak — melyek teh-u 
csak taxácíósaknak tekintendők a tegnapi nívón maradta*  min.i?! 
lényegesebb változás nélkül. Tájékozásul csak néhány árfolyamot i 
gyezhetünk: Magyar Hitel 565, Osztrák Hitel 168, Salgó 609 -6B» ir,ís 
112, Szén 2485, Hazai Takarék 3975, Alt. Takarék 165, Ingaíianhanlrir 
Kereskedelmi Bank 1309, Leszámítoló 101, őstermelő 250 Georc-i*  
Nova 135, Lloyd Bank 19, Olasz Bank 29, Mobil Bank 6.5, DemeoÍ'Pj 
16, Mezőgazdasági Hitel 18, Pharmacia 5—6, Böhrn hordó 3. er

Újabb kotirozási kérelmek a 1 tondő összeg olőlogeztetni fog, inoiv ell: 
tőzsde tanács előtt. Újabban a B’o- lég azonban az eredeti felí-iolek uie’>7 
diancr F. éa Fiai Nyomda, az Első legksV/bb 1921 január hó 10-i-ví^nc,/’ 
Gyulai Gőzmalom, a Pálria Ailalá- tendő. * vLwzan^
nos Biztosító és a Hungária Kalap
tömb nyár kérelmezték a tőzsde ta
nácstól részvényeiknek jegyezheté- 
bét a hivatalos forgalomban. Ezek
kel a kérelmekkel előreláthatólag 
január hó vége felé fog foglalkozni 
a tőzsde tanács.

x A Nas’cl Gcnfbon. A Nasicit a g-*rfi  
tőzsdére ogy szindikátus verzetto be, a,__UW1UUI
melynek tagjai Boquű de Paris et de« biztosítva van; 
Pays-Eas, a Lombard, Odier et Cie . .. .

■ Unión Financiére genfi bank, 
nyék, f ■ * ■-"*  -

i vezették be, rövidesen 380 frankra omel- 
hódiak. | lüiósr. termeléseit is. A íeCTtóhbi napok.

A „Hernies1 Magyar Általános A«lto-|ban Zalanmgyében na^vobb erdő kitör- üzlet Rt. mai közgyűlése aa 1922-23. üz- I melfeét sreerozto meg. A rászréiiytárjasá, 
letévre rószvényenkint 400 korona W | igazgatósása: gróf Esztornázv Pál ol-

x A Magyar Erdőbirtokosok Faértéke- 
sito Részvénytársaságának részvény,m . 
Stux Gyula ós Hugó Bankház által e hó 
27-én kerülnek a budapesti tőzsdén bo. 
vezetésre. A vállalat alaptőkéje 150.000 
darab 1000 koronás részvényre oszlik. A 
társaságnak saját teriuolósoin kivül & 

' Dunántúlon mintegy háromszázezer ka- 
tasztrűlis holdon termelés joga 5—20 évig 

(biztasitva vau; érdekkörébe tartozik a 
í's j Győrvidéki Fakeieskedelmi Rt, Saját fel- 

■ . . , ,A r . j dolgozó telepei Budapesten, Győrött, Szé-
aniolyokot 340 frank árfolyamon kosfobérvárw. Nagykanizsán és Páni 
k be, rövidesen 380 frankra omol-j vannak; értékesíti három uradalmi gfe 
• „ „ I rfll-ÓB® termeléseit is. A lomitóbbi napok-

„Hermes- Magyar Általános Váltó-1 bán Zalamogyéboji nags-obb erdő kitár, 
m tó-diu.. ... sooo-oa | meMeét morrato A résavénytársasák 

. -------v;.'V—- -1 ittangatórtea: Krót Esterházy Pál ol.
százalék, a multévi 17)^ százalékkal szem-, nök, Rróf Estorházy Jiório, srét Károlrt 
ben) oszta ék flzetéeét határozta ol 1923. OyuIa, Króf Mcrán Fj„ö B "
deoombor 29-WI ke-zdöduleir. Az igazgató- vcMriga!lfrntó dr nrbreP7eni 
tóg felhatalmaz atott arra ho«y az alap- Hollókor Károly, Bimler Pál. SohmW 
tőkém*  M,millió koronáról egymillíárd j Ern6. 3,olnoky pGM6 ví,s!p,. p « 
koronám 500000 darab uj 1000 korona I v__,ta„-, * * , , . . 
névértékű részvény kibocsátása ós a régi1 ielÁvrf, pifírftúthnfól / 4nn ic 500,000 darab 500 korona névértékű rész- ■ kin™/? *Ó B 4°° K OMta‘*ko1
vény névértékének 1000 koronára való’ 2--ni.
felülbólyeg7Őse által leendő felemelését az 
igazgatóság által később megállapítandó t 
időpontban és módozatok mellett oly mó- j 
dón vigye keresztül, hogy az összes új 
részvények 1:1 arányban legalább 5000 
koronás darabonkénti árfolyamon n régi 
részvény esőknek úján Itassanak föl. Az 
Igazgatóság új tagjaivá választattak: 
Szűcs Géza, az intézet vezérigazgatója, 
van den Eyndc Hector, a Magyar-Belga 
Fémipar Rt. cin öko és Zerkowitz Oszkár 
nagykereskedő.

x A Móri Szénbánya Rt. igazgatósága 
közli, hogy régi részvényeseinek 8000, 
azaz nyolcezer korona beflzet-Sio ellené
ben 1:1 arányban 1923. évi osztalékra jo- 
-rondt nj részvény okot bocsát rendelke
zésre. Az elővételi jog folyó hó 27-étői f. 
hó 31-ig gyakorolható a társaság főpénz
tárainál, V. Vilmos csás7»ÍT-ut 72. vagy 
Halász Lajos bankházánál, V., Tükör
utca 4. Azon részvényesek helyett, kik az 
idő rövidsége miatt f. hó 31-ig az elővé
teli jogot nem gyakorolhatják, a bofize-

I Hajtól Dénes ts Város 
’ bank-és tözsdeblzomónyosok 

Huryadl-tér 1 az Telefon: 81-40
Értékpapírok vétele és eladása! 

KosxtpénzUzletak 
előnyül lebonyolítása

I

Hornya János „Glóbus” nyomozóváb 
lalr.ta, Erzsébet-körut 15. Megfigyel In
formál. nyomoz, helyben, vidéken. Tele
lőn: József 19—68.

Újév napján
kit elfiadSs a

TerézkörutI Színpadon
Oélután fél 4 Arakor teljes esti műsorral, mér
sékelt heh árak melleit és es’e 8 ójakor rendes 
helyárakkal. VI, T»r>4tL-ktif*ut  €6.

PESTI KRBZIRÉ
AQ R Royal Szálló épületiben

Igazgató: Ujváry Ferenc

Szöllösy Rózsi 
Rózsahegyi Kálmán 
« Nemzeti Síinház örökös tagja 
vandOgfalieptéval

Bánhldy Ilona 
Dénaa György 
a Vígszínház tagjai 
vcndégfelléptével

A képviselő 
Jelölt 
Komédia

Irta: Rózsahegyi Kálmán

VI. kérőiét, íz.be:la es Arad 
VKEElV B ucca sarok. Tclefőn-. 150—37 
hétfő, szerda. Diadalmas élet. Éjfélt 
ütött az óra. Csüt. vasárn.: Miliárdos pa

rasztlány. Tábornok klszasszony.

[Lökására jővök^-] 
ruhdit, HtMrnefnüc ciu&t, síb. Frledn«r, 
kökk SnUrd-Wcn 22 Hl. 1<>. D-Mn M --H ffMHJ

EST-mozgó Telcfönsz^m: 118—® 
hétfő. HTerda. Inti. Csüt., vasárn. Bánya 

ördöge. Szerelem éltet és öl.

Kis Komédia reiefersrím: '^k^lHott *•  SSaf-tevriH MHptOvel» Cmko*-  
♦árwlr é» Villa Adoli>. Kerete 8 ■ rasorj

ODEON föTM'VS 
hétfő, Bercin, /.rí. C»üt.. VMárn. Grt>- 

nyörváros. Mister expross.

FraKK- 
és szmóKing öltönyön 

feMr mellén av»l. KM«s8« *****
•I»4ád Szállá Tectvérc kbctvároal «***<

IV, Hajó ucca 8. Telefóc: P»-Ö<

valeurr.il
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színházi két
oszlopok, a színen pedig semmi mds 
nem lesz, csak keretietek, amelyek 
mindegyikének meglesz a lakója. 
A színpad különböző részein pedig 
a mulat t-átók működnek majd. Lc-z 
diszkos zdobás, núlydobás, b irkozás. 
bűvészet, muzsika, ének stb. szóval 
■minden, hogy a közönség és a ha
talmas Néró császár jól szórakoz
zék.

— Gyorsan mond jóit apró pletykákul, 
...... I mert vagyon hideg van. Azoktól majd
Sióval, elmondom, de várjon átmclegszem.

1'~ „a,.. i — Biller Irén
már írt a. Tátrából. Szerencsésen 
megérkezett, de Szilveszter éjsza-

ÖMOKIMC

SAmll ■ ■ •
füTelennn^- nG>n ^nndoin\
4 szci> rendben, sohasem érti meg. 
fíát szóval kérem alázatosan a ba- .................
jós mű< és"»>o elment Mi^kolcu'a vev- föítctleiiül hazajön. Somogyi
dégszerev hú- ,\íar egyen KG,^!vG’\ Nusi autójának pneumatikja kipuk- 
dött (‘n- jelronn"'1102, ani>f.or szegény Nu.-.l niaidnem két
siirnönyhordp _ kopogtam b^ az a. - Iiap!fj konflison bandukolt. London 
táján. A /-gatotlan bon- a pesti say)1r, ,j.ondc^ bá

csija", akinek a „Zöld kabát" cimü 
víg játéka nagy sikert aratott Sebes
tyénnel, újból darabot ír. Bardz 
Cili a, levelet irt Párizsból, hogy 
rövidesen hazajön. Bóth Klári meg
válik az Uniótól és egyelőre nem 
szerződik le sehova, hanem kül
földre megy üdülni. Gaal Franciska 
pedig újból Párizsba készül.

—- Gyerünk, gyerünk. Hallgatom.
....... ,íf„,.nv, .. , — Kolbay Ildikó úgy megszerette 

•’Kl bekovonrát az öltözőbe Pestet, hogy a végleges Ictelc- 
i püléscn gondolkodik. Lábass Juci 
mcghosszabltotta vendégszereplését 
a Városi Színházban, még egy csz- 

1 tendőre. Békássy Jessyt, a kiváló 
/ lasszikus táncosnőt, aki a „Tűn
őé.ck cselédjében" olyan nagy si
kert aratott, a bécsi Apollo Thcatcr 
vendégszereplésre hívja és végül 
ma. reggel a következő táviratot 
kaptam Ncw-York ból: 

\~Kosary Emma és Király

>ő elment Miskolcra vev- 
Már cnpen .V/. ..■jJ" 

áthoz, í...” 
kopogtat be az aj- 

izgatottan bon
totta fel a sürgöny'.

Oeroekrce imádom ..
női a sV' fpmy. eme!get egy forró 
stívü uiidammi, prózai bonviván 
hldöf1 Miskolcra. .1 művésznőben 
van humor, a sürgönyt vissza
küldte azzal, hogy a címzett isme
retlen. .Illa volt vége azonban a 
második felvonásnak, alig némáit 
cl a tíifV r, mert Igazán őszinte 
rolt a r'ik/'r, amikor a sürfiönij’ 
hordó áib ............  .. ------------
és újabb ((leiratot adott ut:

A sírig szeretlek...
$üraö,,yö:dc a italai lírai szerelmes. 
A művésznőben most meg több hu
mor volt, mint az előbb és a távi
ratot egy borítékban expressz aján
lottan elküldte az ifjú szív másik 
szerei tűének, mert hát azt monda
hunit schi kell, hogy ilyen is van. 
Csak egy sort mellékelt a sürgöny- 
hoz:

„Szív küldi szívnek szívesen.'' 
' A levél elküldése

Nusi autójának pneumatihia klpuk-

GUTRJ SOMA
a kiváló humorista január 5-én 
szombaton este tartja humoros elő
adását a Lovas klubban. Az elő
adás iránt rendkívül nagy az ér
deklődés.

HASIST
elviszik Erdély nagy 
szereplőkkel együtt.

BÁNHIDY JÓZSEF
az Apollo Színpadhoz

CSATIIÓ KÁLMÁN
befejezte új darabját, 
természetesen 
bán kerül színre.

FEKETE JÓZSEF,
az Apolló Sz 
nepli színé? 
éa fordulóját.

A
városaiba &

szerződött

A
a Nemzeti

vígjáték 
Szinhúz-

most ün-ira 
huszonöté vés

Ks'XA'h.

^oth SKIári nem Dőlik 
meg az ŰJnióíól

A napokban színházi körökben 
hire ment, hogy Both Klári, a Bel- 
y,a™si Színház tagja, megválik az 
uniótól, mert, a színház igazgatósá
gával. művészi okokból differenciái 
tamadtak. Beöthy vezér iga znrato 
magához hivatta Botb Klárit, és 
sikerült, békésen elintézni az úJlitó- 

differenciákat. Roth Klári az 
allit.olagos dificrenciáról a követke
zőket mondotta:

— Az egyik estilap már azt 
illa, hogy levelet írtam Beöthy- 
nek, amelyben kértem, hogy bont
sa fel a szerződésem, mert kül
földre akartam menni tanul
mányútra. Mindezekből semuti 
sem igaz — csak az, hogy szabad
sagot kertem Lázár direktortól, 
hogy a T’átrííba utazzam, hogy 
megrongált egészségein helyreál
lítsam. A szabadságot neonban 
addig nem kaphatom meg, *amig  
a Nagy Bariton műsoron marad 
a Belvárosi Színházban. Hogy az
után mi lesz, kapok-e újabb sze
repet. azt nem tudom még.

NewYork szépe

* A Sába királynője második 
tatóját január másodikén szerdán tartja

A Fővárosi Opcreftszlnházban a 
Pompádon r a táblás húzok sorozatával 
halad a jubileum felé. Minden este Fali 
I.có szenzációs operettjét adják. Vasárnap 
délután és kedden délután a Három 
grácia szerepel a műsoron.

* A Menyasszonybúború, a Városi 
Színház magyar levegőjű, regényes, vi- 
dóm daljátéka kedden, csütörtökön és 
vasárnap esto szerepel a műsoron. A 
nagysikerű előadás főszerepeit Nagy 
Izabella, Kolbag Ildikó és Palló Imre, a. 
színház kiváló vendégművészei adják. 
A jókedvről a színház három kitűnő ké
mikusa, Szikiiig József, Horty Sándor 
és Gábor Ernő gondoskodik. Héttőn Gd-

I

■ - w — --------- ----------o . reposztósban mutatkozik Le Foganj/1 következő hétfőn Lábrfis Jucival ,Or-
!Ernőé ma itt eloekeloe “a^nr ,,«t™or A„Esad « poAortau'. taiyiatju aagysikorú‘ _ _ _ — ___ _ _ _ _ • « I czm-onálion ft.ilri inr,n f n «zánli.*iT><rn  Pfisr.- „-í —

bemu-
v«^d«,v . ........ „ ( ed u.OÜOr z>rno gondoskodik. Héttőn Gd-
aws a Városi Ebben a szó-1 bor Jlíaef vondígfolléptóvol a Dmuvcr.
rflnAzv.f ■’. ili-i rí n>rif if.lrnnlr T,/» Pr.rvz>»i, 1 r .. - . 1

■ AM Mi^cie után azonban ’ angol koezoensoeg Jelen. I p4Úrí,“-}»liaismcrelliir<lalasal voltak cs a lététén JOtSlC OngeelU féiRp43e A többi ítezorepakét

haR5,Uer3e7ZÍ/í adtak ma- . Kilo. J. Pattan HMM, túráin. Gizi.''a má'ö^ svar dalokat enekeltek vnrm^ cm: éneklik. An előadóit.a W0.0.,.,.r „.lia eiuiátea^ü sikerrel MtkagoDana másodikat pedig elküldte a mű- 
wsznőmk, akivel egy szitka
Jírrói r>uir nem beszélek, hogy mi Ficgl STRQtllk lett ebből Pesten, de ellcépzelh>eti1 
édes öp.’iém c.ram ...

— KépiA.nn micsoda égi háború volt.
Mi tan még'f

Már mondom. Azt tudja úgy-c- 
hogy a T drusi Színház a „Baciius- 
naetú-ra kés-All, amelynek zenéjét

t.iHu«icöL zvK^/MstMu 0 Stelnach tanár tudományos filmje — 
' Zrm n Ttei !bZori,buttó1 küJsdv« öa U^nMbau. Külön 
,, elöadás u u5kaek .fi külöa elöadás a í4r_ 

, fiáknak.
ircudcZ. — Kedden <MÍuUn « PUlanaú- \ ’ cl‘vl előadások a Maryar.'SHtlntós-
\ kisasszonyt adják. Szombaton ^íguífa | ”a^1. Kedden, újév napján délutáni őa 

Palasthu íren Adler Adelimlwa Mignon, vasárnap dél-,0611 előadásban megismétlik Molnár Fo- 
-r.. I- -.1 ..... Ji___r,‘!ic ritka «lknríi Rrín-iáMkánnb A

1 —- Palásthy ugyanis régi iá ba-
I rdtja Buttykayéknak. Ezért Ő küldi 
szét diadaluk hírét.

— No és végezcltül.
— Végezetül pedig elmondom.

jután Nasta MiJuily dr.-al az Alarcubál 2* ”° 
kerül színre.

I * A Vígszínház a jövő héten a segély
rös malominak előadását. Mindkét elő
adásban Darvas Lilivol és Somlaival az

áníiWín " u ",c/v uíff/unuurn,K Vnífe ^Gdlfl hogy Szécsl Bözsi, a miskolci szín-
urnst Marisokká Irta. Lnnék az ]((is iacn s^g ' • - - . .
Kf ríVf. “ mdsodiJi.. felvont hősnője „A'cörus miUÜM misuoni 
római .^.on}Jieí %■’!“ , előadásán olyan digdált aratóii.
Sl . vendég-, hogy a miskolci közönségtől egy ba-
Ferem - i 'r rr'- ^°,}n()^í,P}a,t'bérkoszorút kapott. De meg is ér-
™rcni-y / rici, a Varost. Színház •famrifo

Jarischka irta, 
a második

. o*,  p és igen tehetséges
hősnője „A vörös malomf*  miskolci

□ek föl. Szerdán, január 2-án lOOéik elő
adásának kh ételen jubileumát íiír aepli a 
darab, moly azontúl is minden a te, va
lamint jövő vasárnap délután is műso
ron van. Minden délutáni előadáson csak 
úgy, mint az estieken Darvas Lili, Péchy 
Blanka, Somlai, Deliért és Tarnay a fő
szereplők. A délutáni előadások minden
kor 3 órakor kezdődnek és mérsékelt

kabarét, amelyre több ezren hiúba 
I igyekeztek jegyet szerezni, miután pár 
óra alatt az összes jegyeket szótkupkod- 
ták. Szfnrekerül a program a Vig- 
színház és u Fővárosi Operettszinház 

'legkiválóbb művészeinek és vendégeinek 
felléptével. A hét játékrendjét a Király 
dominálja, amelynek hétfői előadása ki
vételesen már hét ómkor kezdődik. I - - ----------
Kedden, újév napján este az Orvos 1 Qe*ya.ruax.
dilemríjdf. délután az fvanovot játeazák. | * A Konalsaance-Színház újéve. A lle- 
Szombatou délután rendkívül mérsékelte naitsance-S-dnházban, újév napján, dél- 
helyárakka! a Hiibele Balázst adják • utóin fél 4 órakor., mérsékelt helyárakkal 

. '—-• ,^iiz első
____________ _________ _______ . |áajAöT‘, tizegynegyed órakor Basser- 
• A MrAb-Srtuháií újévi Clúiul»«ii. munn í«Wtóvel „Dle WUicnta- IteiUl 

j szín ro.
o A meglfjítós problémája — Stclnacb 

--------------- ----- ------------------ ------------------- . * ' -2 _J — szombat- 
pasztalhwtó érdeklődés nyilvául meg, új- tói kezdve az Urániában. A fll-not kü

lön nézhetik meg a nők óa külön a fér
fiak.

* A Belváros! Színház újéve. Újév 
napján n Belvárosi Színházban is két 
előadás lesz. Este a színház legújabb 
nagysikerű vígjdféka ,.Nom csalom meg 
az uram" kerül színre, a nagy 61kcrt ara
tott főszereplőkkel, Titkos Ilonával, Né
meth Juliskával, Tóth Böskóvel, Csór- 
fossal, Z. Molnárral, Kabossal, délután 
3 órakon mérsékelt holyárakka! a „Kék 
szakáll nyolcadik felesége**  oítnű kacag
tató vígjátéku Titkos Honával ós Vún- 
doryval a főszerepekben. A kitűnő Fey- 
deau-vígjátAkoí azonkívül még szerdán, 
pétiteken vacámap ismétlik. Hétfőn 
és szombaton a nagyhírű Wedokind tra
gédiát, a „Tavasz ébredés/**-t,  csütörtö- 
gon ,.A nagy bariton" című nagyhaúisii

" v^'°é SzűJiúz dímeitef
i(neM,c..u.le, aki a. „Bachusnacht -ot \

fádbe vette, hogy olyan I . 
na/o(ai cpít /<?/ a Városi Színház- J' 
mnin a leoöfüíjébb rő- — ./uouaoK, ae szavamra monaom■, netyaraKsai a i/uoem oatavn uuj»»| •»>-«« * ví»»ur. uivreeueib

a szája. Fe- hogy utoljára, mert most már i/7«- gyermckelőad-isul. Vasárnap délután az & „Lila ákác", fél 8 órakor
foanfirf0,1^1, t^rvtí}. í:3€rknt Caesar zán sietek. Hát. elmondom magánoj, \ Orvos dilemdja kerül színre. »«,.»•< - ------------------- x__,.
^npad fnaf r tG^e:s ídc^ ^érem, hogy a Pesti Kabaré-\ • a Király-SMuhúz újévi 
rek le< ; A falak tehe- bán van egy igen tehetséges szl-'zmöá Tamá.s-Szlnaal Albert daljáték®,
kulisfai fei n'á™an!i.\nészno. Horth Mell a. aki Hózsáhegyi a „Mézeskalács", melynek előadása! iránt

vem lesz. csak hatalni.ns k „ ,.r,i i/.it.-.ti. ,____  . .

ro-

— .¥*»  s«a.Wjüu olyan sebesen. Mond
jon ir-ég valamit.

— Mondok, de szavamra mondom.

14VWV, wn., «v»ow<>vM0, u „.ucztisaaiacö’’, melynek előadásai iránt o <» piuoicma,
csah', hatalmas , halmannal játszik együtt a Kép- csak a legnagyobb sikerű daraboknál ta- protMUor kísérletei Ilimen

'!• í O r‘l / ■ w, 7ZZ77 /■*  > .11 ti 7*  • í» 1-., .1. Á o , , Ti fi . . ... '17. . - , . . , i • . í, _ ... i   ... ’ 1 A1 lm..!... *— T".z_ :
»?cm Zc«^>

viselöjelölt cimü kis bohóságban. 
Hort Hellángk a darabban táncol-1 
nia kell, de most egy úgynevezett 
letáncolt tánccal nem akart kijönni.1 
maga komponált hát egy pompás' 
táiicszámot, aminek etiópként bi-\ 
zony sok tapsolója van.

RÖVID HÍREK

év napján, valamint a jövő hét minden 
estéjén fizfnrekeriil a Király-Színházban. 
Újév napján délután Faragó—Nádor 
„Élésler Faajny“ című operettjének b»sz 
a 75-ik előadása. Jövő vasárnap délután 
,.A bajndér" kerfil szinro 3 órakor mér
sékelt helyárakkal.

o Stelnach tanár tudományos filmje — 
a nierlfjitás problémájáról szombattól 

I kezdve uz Urániában. A filmet külön néz- 
j hetik, a nők és külön a férfiak.
i * A hét magyar fe német előadása! a 
Renalss&nce-SzJnhdzban. Ritlncr pora- 

I Pás és rendkívül mulatságos komédiája, 
ja „Farkasok as éjben...* 1 dominálja a

Perion
Wnmi-fQlfelpbt

,Kn. 1 *»<*•««

SLEZÁK LEÓVAL, 
a világhírű bécsi operaéne
kesei tárgyéi a Váróét Szín
hál vendéffázereDléa céljából.

A VÉN GAZEMBER, , ....... .
Mlkstóth Kálmán dramatizált n•■»»« »« niüsorát; ebW a 'MpUnrt. 
ffWe le« n Keinwtl Srlnhár ,M «ynt«tai tapsokkal rnes-me^zak tolt vfg- 
újdonsága KOTMÉncgyl Kálmánnál 
u címszerepben. A regényt Harká
nyi Zsolt dramatizálta.

LJVÁBY FERENC
Pesti Kabaréja meimra le
szerződött az eg’éftz társulattal 
Pécsbe vendégszui-epolni. Tár- 
tr válások folynak a Berliner 
Intimostheafer igazgatójával 
a bécsi vendégszereplés után 2 
hetei berlini vendégszereplésre 
Ez lesz az első eset, hogy m«- 
-fvar ka haré-tá mulat külföl
dön vendégszerepel. ‘

játékbnn ezentúl is Simányi Mária, Töru
Jenő, Töltés Anna, Harsunyi és Sugár. —- •— —----- - — - —o.,

.játsszák a főszerepeket. „A farkasok az komédiát játsszák OorfoMíil a címere- 
<<;&en...“ hétfőn (Szilveszterkor), pénto- repben. Vasárnap dé’után Szenes Béla 
ken és vasn'raap este, Csergő Hugó „^ népszerű vfc-játéka, „A buta ember" sze- 
első lwinaV*  című darabja kedden újév-1 repcl a játékrenden, 3 órakor mérsékelt 
kor íe szombaton kerül színre. A Baasor-1 helyárakkal.
manó vendégjáték utolsó hetének mü-‘ o Szombat *<!•!  Cecil de MÍUe mester- 
«ura a következő: hétfőn (Szilveszterkor) darabja — egyedül az f rá«iában 3, 
tizenegy órakor „Van andem UfoC*.  Fó-1 háromnegyed 7, fél 9 é« 10.10 órakor.

; lix Solton tárom ogy fel vonó sós v(gjA-[ • Feh-’r derah n Lila Akr*e.  S'r-’n 
téka, kedden (újévkor) ti-urynogyed ragyogó vígjátéké, mely mérséko’t hely
ómkor ,,Dic IVild^ntaP.oiOTáiai 6« c«ü- arakkal kerül színre vasárnap délután, 
törtökön esti fél 8 órua előadásban u1 valamint újév délutánján a Renatesanir-

I „D^r ffrouc Bariton'1 I Szinhdfban.


