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Megtalálták Beeker iratait a Britanniában
— A Hétfői Napló tudósHójától —
Aki művész e boldogtalan hazában
cl. ragadja kezébe mind a vésőt, me

lyet halálra sebzett, magyar szive ve
zet: a gyászos éjszakáiban, mely ránk
borult, meg kell születnie haladék nél
kül a fájdalom szobrának, a bús és
lélekbemarkoló emlékezelénefk, mely
gyászunkat, reményeinket
és dacos
lánggal égő, sóba el nem lankadó aka

rásunkat jelképezze.
Budapest legszebb terén kell áltanra
n szobornak, mely keserűségünk mély
ségéi, birodalmunk nagyságát, a jó Is
ten igazságában való hitünket kifejezi.
E szoborhoz kell zarándokolnia a bol
dognak, akinek családi tűzhelyéi a vi
harok nem oltották ki, a nyomorult
nak és elüzöltnek, akit apái sírja mel
lől elkergettek, a némán szenvedőnek,

aki Idegen rabszolgatartók ostora alatt
Vergődik, az öregnek, akinek kialudni

készülő szemét a könyek fátyola ködbe
borilolta, a gyermeknek, aki azt ta
nulta az iskoláiban, hogy a Kárpátok

tól Adriáig a magyar jogar és a ma
gyar dicsőség uralkodik.
Erdély fejedelmi udvarainak fényét,
ti Szepcsség fölö’l csillogó hajvasokal’

A vasárnapi nap éppen olyan- mun
kával telt el a rendőrségen, mint ennek
a hétnek többi izgalmas köznapja és a
Britannia ügyében alkalmazott rendőrtisztviselők a vasárnapi ünnep dacára
is tovább folytatták a kihallgatásokat
és szembesítéseket
az el őá1! Irtottak
ügyében. A főkapitány elrendelte, hogy
mindazok a tisztviselők, akik a rendőr
gyilkosság és a Briítannia-ügyben dol
goznak, mindenféle • inspekció alól
mentessenek fel és semmi más mun
kát ne végezzenek, mint ennek a bo
nyolult ügynek a kibogozását.

Szombaton éjszaka is
razzia volt.
Szombaton éjszaka 18 rendőrtiszt
vezetésével Budapest összes kcriUe;eiben, káivéházaiban, szállodáiban isméi
razziái tartott a rendőrség és ennek a
razziának az eredménye 40 előállítás
volt, közöttük azonban csak hatan vol
tak katonai uniformisban. Mind a ha.'
katonát még a hajnali órákban kiha.ili gat I ák é-s a Britannia-ügygyel 'kapcso; latban csak egyet. Kmelty főhadnagy
■ tiszti szolgáját tartották fogva. Ezzel
a* tisztiszolgával együtt kézre került az
I a „zsidó4* nevű kutya is. amely állandó
j réme volt a Brilannia-szóMó előtt el

sétáló utcai közönségnek.
Az éjszakai razzián S vesz Ács rendű rpz orgona zúgást, mely valamikor az ' kapitány újabb kutatást rendezeti a
második emelet
ős Pozsony koronázó
templomában Britanniában és a
felihangzott, a barázdál, mely a magyar egyik szobájában egy vászon iraHás| lkára akadtak, amelyben nagyon sok
leugerről kifutó hajók ayonián tá
' gyanús okmány, elszámolás, parancs
madt a kék Adria vizében, hajdani di- ! és szolgálati jegy féle irat volt. Az átrsöségünket, a hajnalsugárt, mely* lel ■ vizsgálás után kiderült, hogy ez nz irat”
künk mélyén belmrult jövendőnk felelt ; csomó Beckcraek szobájában maradt
' és Bccker tulajdonát is képezi. —
ragyog; mind ki keli fejeznie a fájda
i Beeker az a katonai nyomozó, akinek
lom szobrának, mely a szerencsétlen
I hírhedt szerepe van a Landau-ügvljen
kor művésze inek lelkében megszületik, Ij és akit a Britannia első megszállása
Legyen idegen tőlünk a nyugodt ‘ alkalmával a katonaság és a rendőrség
álom, a pihenés öröme, a gondtalan már kiemeli a szállóból ós átszállított
fogházba.
fényűzés, a csöndes polgári jóiéi is, •I a Margil-köru'li
Ezek az iratok tisztázni fogják nem
tanig gyászunk és reménységünk szob csak a Landau-ügy nagv részét, de
rát kőbe nem vésték: senkise gondol- I több olyan bűncselekményt is, amelye
jón addig a maga boldogságara, amíg ket a rendőrség Bccker terhére ró.
ponbasujlotl hazája kezéről a gyilkos
|
Újabb feljelentések
y.asbilincseket le nem veszik.
|
Vasárnap délelőtt
a
rendőrségen
Minden szó, mely elhangzik, min
• egész sor újabb feljelentést leltek zsaden toll, mely a magyar lélekben szü I Tolásokra és rablásokra vonal kozólag,
letet gondolatot leírja, minden ener Az egyik
letartóztatott ellen, akigia, mely éleire loínban, minden kéz, |
a‘nevét
a nyomozás
___•
-s érdekében
adjuk
ki.
mely ökölbe szorul, minden köny, mely i nem J—’• v
* százötvenezer korona
elrablása miatt adtak be ieljdentrél.
szemünket eíhomályositja: a fájdalom
Van < g vhnMCTW koronís újabb tá
reménység gigászi szobrának
esz rolási feljclcnlés és W Unsár nevű
volt
kávéháztulajdonos felmentése, aki
köze legyen.
Nyissa meg erszőnviSt a gazdag és től szintén nagyon érdekes feljelen
váljék meg filléreitől a földhözragadt tés kapcsán egy újabb zsnroási ügy
' szerepel, amelybe olyanok is vannak
szegény: negyvennyolc óra alatt együtt
' belekeverve, akiket nem -sikerüli még
kell lenni a pénznek, melyből a ma kézrokeriteni.
gyar irredenta szobra kikerüt.
Kmelty lőhadnagy
A magyar lörtónelém legfeketébb
és a szembesítések
napján, mikor idegen akaratok a saját

magunk hóhéraivá
--------------- teltek bennünket.
hurl.l lobogjon föl tiltakozásunk májlyája a sötét magasságok felé, ahol va(amikor ju ég derűje ragyogott

ölni ismeretes, szombaton délulán
i szomtbesitették Kmelty* egy Pongrácz
n„vexclii postatiszttel, valamint egy
_____ t ____
. Szilre nevű mafiánhivatalnokka)
akik
1 Bünd * k»l*n «TÖ1 tettek fejjelentést,
feluclentásl,

hogy Kmetly őket elhurcolta az
.Albrecht-laktanyába és ott különféle
csikartak
kinzásókkal
vallomásokat
ki tőlük. A rendőrségen felismerték
Kmetty főhadnagyban azt, aki ezeket
a kínzásokat végrehajtotta ás Kmelty
be is ismerte, hogy tényleg ö az, aki
ezt a Pongráczot autón elvitte. Ezen
a beismerésen kívül Kmelty nem liUakoziik a benzin-ügyek ellen sem, amelydknck egész sóra érkezett már felj öle nt ésként
Kmelty ellen a ren dór
ségre.

A letartóztatott ébredő
magyarok

Megírtuk. bőgj- a rendőrség magán
lak sértés és zsarolás büntette címén
letartóztatta dr. Bárdossy Ernő nragánisztviselőt, az Ébredő Magyarok
egye.-ü'letének titkárát, továbbá Tatay
Boldizsár vasúti ellenőrt. Deák Ferenc
Károly mérnököt. Stecker An'.al máv.
listzviselőt és iíj. Reisz Oltó könyve
lőt, akik a műit hét vasárnapján a Li
pótvárosi Kaszinó és a központi De
mokrata Kör erőszakos lakásrekv há
lásában közreműködtek. Dr. Vásár
helyi Béla vizsgálóbíró mind az öl le
tartóztatott egyént részletesen kihall-

gaeta, akik valamennyien tagadják ol
terhűkre rótt cselekmény elkövetését.
Kijelentették, hogy a rekvirálást nem
inézték és abba egyáltalán he nem
folytak. A vizsgálóbíró hétfőn délelőtt
dönt a fogvalarlás kérdésében. Itt em
lítjük meg, hogy az Ébredő Magyarok
Egyesületének Hl. kerületi csoportjá
ból egy küldöttség jelent meg ma dél
előtt dr. Strache Gusztáv kir. főügyész,
a budapesti kir. ügyészség elnöke előtt,
akinél az öt letartóztatottnak szabadlábrahelyezését kérték. A főügyész
azzal utasította el a küldöttséget, hogy
a szabalábrahelyezés nem tartozik az
ügyészség hatás köréibe. Erre dr. Vá
sárhelyi Béta vizsgálóbírót keresték
fej, aki előtt megismételték kérésüket,
annak hangculyozásával, hogy a letar
tóztatásban levő terheltekért erkölcsi
garanciát vállalnak abban az irányban,
hogy az ellenük folyó bűnvádi, eljárás
során .neui. szöknek meg és mindenkor
a bíróság rendelkezésére állanak.
\
vi/jsgúilóbiró közötte a megjelentekkel,
hogy a szóban forgó ügyben csak a
törvényes ejárást követi és az iratok
tüzetes és gondos áttanulmányozása
Ián dönt a fogva tartás vagy szabad*
iá imahely ezós kérdésében.

Ma délelőtt temetik Soltra rendőrt
A kötelességeljesitéfiének áldozatául
esett Soltra József közrendőr végtiáztességére a rendőrség nagy előkészüle
teket tett és a hősi halottnak temetése
a mai napon az egész ország részvéte
mellc't megy végbe.
A vértanúhalált halt rendőr holttes
tét hét főn reggel 7 órakor száll írják a
törvényszéki orvotani intézettől a Mosonyi-nlcfi 5. szám alatt levő rendőrlakiitanya udvarára, ahol nagy előké
születekkel és a legnagyobb gyászpompával díszes ravatalt
állítottak
fel.
Délszaki növények,
gyászdrapériák,
hatalmas kandeláberek veszik körül a
magas szarkofágot és erre helyezik
Soltra József koporsóját. A vasárnapi
nap folyamán a részvét a legimpozán
sabb módon nyiluiikozott meg a szeren
csétlen Soltra József iránt. A koszorúk
egész tömegét küldték a köaliaillóöágok és magánosok egyaránt. Nagy
diszfenyökoszorut széles nemzet iszinü
szalaggal küldött
a nemzetgyűlés,
amelynek felirata A kötelességtcljesités
vértanújának, a nemzetgyűlés.

szőrűt küdött. Az állaim rendőrs ég kór-<
ház. tiszti és legénységi kara Kedve*
pajtásunknak felirásos, díszes fenyőkoszorút fehér őszirózsákkal küldött
a VI. kerületi polgárság, koszorút kül
dött még Szmrecsányi György a nemzél'gyiilés atelnöke Soltra József baj-*
társamnalt. Est a koszorút testületileg
fogják a ravatalra helyezni. E koszo
rúkon kívül még sok névtelen koszorú
is érkezett a Mosonyrutcai laktanyáiba.
Az Ébredő Magyarok Egyesületének
egy küldöttsége bejelentette vasárnap,
hogy testületileg kíván Soltra temeti*
sén megjelenni.
Hétfőn délelőtt félti? órakor kezdő
dik a gyászszertartás. amelyen ax
1 eddigiek szerint részt vesz maga Horthy
Miklós kormánytó is,
Küktölitségileg
jelenik meg a nemzetgyűlés, a fövároa
törvényhatósági bizottsága dr. Sipőcs
Jenő polgármester vezetésével. a l»eU
ügytniniszterium, a detektív tesllülct, a
főkapitányság
tiszti és legénységi
kara.
A temetésre kivezényelt a főparancs
nokság egy rendőridéi lenőri,
akinek
vezoiésévd 12 altiszt és Ü4 gyalog rendőr, továbbá 2 lovasaltisz-t parancs*
nóksága alatt 10 lovasrendőr leljen
díszben fogják
a koporsót követni.
Ezenkívül a rendőr*^ szolgá lat önkivüli része szolgálati egyenruhában
vesz részt a gyászszertartáson, A fő
kapitányságról és minden kerületből
a szolgálatban levők fele ugyancsak
részt vesz a temetésen. A nagyközön,
ség számára reggel 9 órakor megnyit
ják a Moson yi-utcai laktanya udvaiák
A gyászszertartást Pctri Elek reformál
ttw püspök végzi.

Hatalmas bábéilkoszőrű érkezett a
bclügymmisz eriuanlól /I jog és tör
vény hősi halottjának — a magyar kir.
belügyminisztcrium felírással. Az ál
lam rendőrség csapattisztikara A kőtelességgteljcsilés közben orvul meggyil
kolt Soltra Józsefnek — a m. kir. bu
dapesti államrendörség csapattiszti
kara felirásos babérkoszorút küldött.
Az államrendörség őrszemélyzete ba: rkoszonvt
küldött
Derék
kötelessége teljtsilése közben orvgyilkos
ság áldozatául esett Soltra Józsefnek
felírással Soltra József menyasszonya
'őszirózsákkal diszitell diszfenyökoszorui küldött J. V. Örök emlékül fettfúisah
A rendőrség
detektív testű ide CSONKA MAGYARORSZÁG NEM ORSZÁG
Utolsó bajtársi üdrfxMül Minteos ko- BGSSZ MAGYARORSZÁG MENNYORSZÁG
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KErrot njweo

-A Teleki'kormány lemondása

UN. NOVEMBEK U,

j Rubinek Gyula miniszter‘kot ünní A némotujvárlak az aisz akit á
peljék. Ezen a vacsorán azonban döntő
ellen

Polgári és agráodemokrata párt alakul

’ jelentőségű nyilatkozatok történnek,
amelyek szoros összefüggésben lesz
Inek MiUwatínuvi hivő velük megy, Le* nek az nj párt alakulásával. Az uj
'hulkmi kőriWök lefjföliAb eokorópiíl* párt — mint kitűnő forrásból értesüIpni Ssabí Islváa, Patácsi Dénes, //ír
Ilii lünli — még ebben a hónapban meg
GyOr/Ty t* pór barátjuk fog. ' Etael
| izemben erős »a tekintélyes polililui- áinkul.

Tkomat Ferenc, a n'anetujvári k«.
rület képviselője tegnap délután tar*
(4 Hél/ői bontó tiulúKitóirttí.) A
tolta beszámolóját Nérne újváron. Is
iMomtrt esti mitúulerKuUca elh.tl
mertet e n nyugatmogyarországí kép
»oíto. hogv arúf TtlM Pál minlulor
viselők maniíesrtumát, amelyet ő j»
Unok a rntiflkéciénrt harrondik o*v»aláirt és megkérdezte választóit, hogy
■ásbnn való MirgvKiáan írttal beodfa
helyeslik-e ezt a tettét, meri neki az
—
. kormáns lemondását n hotmánuid- sokat kapcsol majd rnag/tho?, a\ ujj
a meggyőződé se, hogy helyesen járt
tkőziegónyzks vacsorája
el.
amikor
így
cselekede
t.
Ha
ezt
unt Ennek u <Meménvi»k bekötőiké-, pórt a méaik oldalról is. lay számicisjT József,
még hétfőre, de legkésőbb keddre ianak Huszár Károly, P
Vess
József, ’ Ma esle érdekes őj^zojövetd volt a? váfasríópotyároi nem helye-Jjk, úgy ö
várják. Meg kel! állapítani azonban, Hen^s Károly, Kenéz Béla, fíassay Ká-1 Orszá<jo» Kaszinóban, ahol gróf Teleki I levonja n konzekvenciak»., és mandá
hnov a politikusok kötött leomol u vál roly. dr. Lipfák Pák Dömötör Mihály,! Pál miniwlerelnök adott vacsorát a tumát visszaadja- A
.«ta»rtók egy
ság-hangulat ebben n pillanatban nin- SimonyPSemadam Sándor. Hermann ’.'közlegények“ számára. A vacsorának hangú lelkesedéssel helyeselték 77iomas
Ferenc
állásfoglalását
és amikor
•von. i«ni annak tudható be. hogy
Miksa és barátaik csatlakozásra. Söl nem volt politikai jellege, mindössze
egészen biztosra veszik, hogy Pro-|a miniszterelnök akart pár óra hott- felszólította őket, hogy
panaszaikat
• kormány lemeatlása jtasMa
hászka Ottokár is csaHakozni fog, <iki\^ együtt lenni és elbcsuélgetni iwk- adják elő» a haárótlépés nehézségeit
formalitás éo a kormányfő
még ti
legfontosabb alkotmányjogi}^ a képviselőkkel, akik nem vezérek, panaszolták
fel
é%* hangsúlyozták,
vagy d nem fogadja a Telekicsak nem Is alvezére.
Tény- hogy mindannyian magyarok és azok,
kérdésekben is egyetért az uj párttal. de még
‘
’
£-_
mi
kormány lemondását, vagy
nem is volt jelen senki a vezér is akarnak maradni.
Külön maradja Friedrlch-párl, a kisesetleg elfogadja, de njból
A képviselő megígérte, hogy pánin
mágnáaofc csoportja amely Pallavlcinb karból, sem a miniszterek és államgróf Teleki Pált btaza meg
sznikat illetékes helyre terjeszti fel.
Klebelsberg, Fáy Gyula és másokból •lifltarok sorából.
k obi netalaklt ásaul.
áH és végül a keresz’t’nyszocíalisfTik
Gróf Teleki Pál komoly alkotmánya* Haller és Wf/idófch^röefr vezelés/n’Cl.
ói Békére és a wtament mcgbecsüte- Ha az uj nagy párt megalakul’- torttóre vrt az a két tény, hogv egyfelől méttetesen a kormányt is ál fogja
a békeozerrikk-o luitifttiálára után aran- •«nni de ho?v mindez milyen össze
na! felvetette a bizalmi kérdést ömma- tételben és milyen szóméivá részvéte
Mával szemben, enionnyiben » saját vád lekkel tör'iSník meg. arra vonatkozó
alá helyvaásét kérte. Másfelől eiérkez- lag rnég korai volna minden kombi A Népszínház-utcai gyKkotság tettesét nem találják
uón ebhez a fájdalmas IratárkŐtiöz. be- náció.
— A Hétfői Napló tudósítójától —
uvujíra kormánya lemondását. Ebben
ff Friodrich’‘párt libcrátis tosx
A szombati nap folyamán az Eötvös nyakán pedig fojtogatás tryomai lát
a pillanatban, amikor a ratifikál ás
ül ca 10. számú ház földszint 4. számú hatók. A holttest mellett megtaláltál: ár
mórt irhánát vállalta Teleki, szinte ]t*
A Friedrich István vezérlete alatt
lakásában
Kanitz Miksáné született áldozat fekete bőrrctikúljét, benne a
.hitetlen, hogy búrnitdvH; alkotmányos
álló párt az utóbbi időben egészen el- bródt Antónia ött éves ön asszonyt pénztárcáját üresen.
A rendőrorvw
tényező elei lenó őt. Egéseen bizonyos
•r, hogy a Teleki-kormány
nem csendesade-tt. aminek igen jélentŐH okai halva talállák. Már teljesen fel vart invgáJlupitotti. hogy a gyilkosság n«tesz tartós, mert az erők ui csoporto v’annafc, Az első fecskéje minek az á<- öttÖBve. amikor a gyilkos revolveréből poklád ezelőtt történt és a holttest az
sulása egészen ui kormányalakulást fog alíiWIásnpk Zákány Gvuta volt, uiu mo kétszer is rálőtt. valószínűleg azonban óta pokróccal leatkarva feküdt, a fejére
már a legközelebbi lövőben szükségessé már uvilían vallja, hogv csak a liberó- előbb késsel megszűrte. A lakáson két az éjjeli szekrény mánánvtapja volt
albérlő is lakott, mindketten c hó 1-én rátéve. A rendőri bizottság megállapf*
Senni.
ita irányzóit tudta felépíteni újból a béreltek fökvőhedyet az öregasszony* tolta, hogy nem rablőgyilkosság tör
Vannak, akik Kfft tudják, hogy Te
leki lemondását n kormányzó elfogadta li'takrement Magyarországot. M aga ci (iái. Egy öreg, öszh^ju ácsmester: Ba tént, hanem egyéni hossza müve a gyil
t*s azonnal ulból megbízza a kabinet- párt vezére, Friedrich István is érzi, log József és egy 20 esztendős fiatal kosság. Dr. Ltistner rendőriiopitánv
alakitáMal. iwuktáL a? lenne a célja, hogy ebben &2 irányban kell orientá- ember, akit Koltai Jánosnak hívnak. A vasárnap kihallgatta a meggyilkolt nő
szokrénv nyitva volt és teljesen ki rokonságát, hogv kikkel érintkezett a
hfltrv
lódnia és ha egyedül rajta állana o do- fosztva. Sárközy delek ti v főnökbe! yetteR toszirnő. luk jártaik fel hozzá gyakrab
megtflrlénheMék ■ kaMttet
lóg. már ki rs lépett volna a nyilvános kihallgatta n házbeliekot. akik azt val* ban. Egyikük sem tudóit oly értelem
rekonstruálása. amelyet szinte
ság elé és bevallotta volna, hogv visz- tolták, hogv reggel 9 órakor látták Ka- ben váltani, amelyre a nyomozás tá
minden oldalról kívánnak.
saatÓT ahhoz a politikáihoz, omvlvet nitznét. amikor tejért ment & 11-kor maszkodni tudott volna. Így ennek a
Hbben az esetben Haller tatvan, effész éet&en vallott és amelytől ideig- is látták, amikor a piacról hazajött gyilkosságnak a tettesaií a rendőrség
Azóta nem látta senki. Isbisen az idő nem ismeri.
Sleyer Jakab é» aokorőpátkeí Szabó
látván esnének ki a kormányból. Hai* lenesen az események kényszerítő ha* ben. déli 11 és 12 óra között történt a
lernok M kell maradnia, mert már Ltikna térd te el. A régi függetlenségi . gyilkosság. Az öregasszony a házbeliek
Selyem h» hnrflt nyafctt«n<8>
tegu'óbb b nagyon nehezére e»ett a harcos csak liberális és demokrata le előtt tnár napok óta dicsekedett, hogy
nedróttartOr.ferfi
divatéin Kék
Nagyváradról
200
leit
kap.
Nincs
ki*
Kisgazdapártaak, hogy a kuitusíTnl- het. Egyelőre azonban Friedrich nzzal
ieléiee, gmid^g víh.’atéMmji, jutányos íren
zárva, hogy ez a pénz megérkezett és
uMztert, aki a vidéken túlságosan bele
'tan elfoglalva. hogy híveit átgvurja, ezt is elrabolta a tettes. Eddig még
naokoti melegdni a be«rádbe> le ne szá
ram. Bleytr 6» sokorúpáCkűi Szabó azcAul is át nevelje a liberális ideoló nincs pontosan megállapítva, hogy mit
giába, És ei solkkufl nehezebben megy, vfitt el a tettes. Balog József albérlőnek
aaért távoznak, mert megasOntelik
Céjhiluju’fflWks; Ligdtó AílJor.IV. AlgytS.u.K
a hét mÁnúirteziumot Haller utódát mint magának a vezérnek átalakulása. ládája volt kifosztva, melyhez kél ksd(iüotlM-pákát) Aa V., P*lk Pero-ic-uiva Í4
csa volt. Az egyik kulcs még pénie/k
Fost iónéi mai közéiehneatai minisz
reggel
eltűnt.
Amikor
Balog
kereste
a
terben látják, akit a kisgaedák ta
Meskó államtitkár
másik kulcsot, sem Koltai. sem uz
Mrivewn fogadnának. Sokkal szíveseb
a kormány lemondásáról
öreg asszony nem akart róla tudni. A
ben, mint a kőzóidmetósi miniszteri
tettes csal: Koltai lehetett. Még a« éj weisseibeimeb, Btlw*n»-ntca 21. SE.
svékben, ahol a városi laíkosaóg ellá*
A kormánypárt klubiábau ma este szaka folyamán megtalálták az eltűnt
lása érdekében neon igen kímélte av.
kövesen járlak
fönt.’ Tcrl a ' koíTerkulcsol az óiieUsaekiónv ólait. A
n-v..i.-1-ui
z.
Qgnáriuaokat. Ha a kösélelmetósi mi nagyon
képviselők nagy része wdekre utazott. ,
mn folyamán dr. Lassnei Zoltán
nisztériumot meg nem snílntetik. vagy
be nem olvasztják a föidmlvelőiíigyi A hormfaivvdlságról « megjelentek nem rendőrkapitány kibnllgntta a ház laA
••
.“*;** éNkó>t* A Bvimozfa mcsállapiloHu, h<w
eiioittóS.rhunbíi. akkor Veua Jóiser
k “í
'™rW“kujM W"'- A | Kotlái János hamis néven volt Iwje*
lUótta Henc: Károly lesi. Ezt a?. egás~
teljes átalakítás miatt
lcnlvc “ iaari n«e LéJiowta Bitó, aki
kombináció' vaiószHwitienné tesri aí-«’
egyelőre zárva van
Zoltán nllamtHkir ezeket mondta a
u csepeli töllénygyúrban dolgozott há
Immi m. IxMfv ne uj párt meftobAsdá
és hz átalakítási mun
Hittói Napló mnnikatársánutk:
rom évitel ezelőtt. A nyomozás eddigi
Hitig nem ór ’^n^ újra berendezkedni
kálatok befejezte után
— 4 kormáno ténvlea elhatárolta
s’er'nt Lehoclú követte el a uyilHa megvalósulna ta ec. catdc heItmomMM *< ezt ratószimllee hol-1
éi “ rendőrség kórórötevelet
Mtre svóló kabinet lenne* ment a ibí
rwn, Mlfón. Menti be „ komtínv- S°?AÍ^? W, “''“J-; ,A má*flt a!bérM
tflkádé inegsnara>á*ánfií!i
niltanafs
ítészen
•j'őket nyitott mag ét ami
a
. IJózsef tisztázta magát, alibit
<»n<l A lemondás azonban nueztan Igazolt. olthon .sem veit eeész nap. A
már betíÁke! ezetóti megkezdődön és
formalitás és híkáhb elükül kérdés, nyomozást a rendőrség a legnagyobb
bek irtfiirásáhan nyilvánult mag*
01 van esemény után, mint a ratifi- ' «^Mvel folytatja Lohoczki kézrokeriténéven fog megnyílni
ma már egéMen nyíltan folyik
káláa. n kormány fontosnalk tartotta, *^re’
m uj |»ártalalűtáa Iránt való
hogv ezt n lépíwl megtegye. Az egyik
vis8i5a sefln érirezett a rendőri
lavftőmflHlyetnh *•
tájékooódfe

Az Eötvös-utcOnn ew LehcczKv nevű mrtís
jyllkolto mes és rabolta ki Kűnltznét
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Ikrt a követ Kovács J. hívfai mardttotta meg, de kétaégtótan, hogy ma
gától M mfgmoBitait volna. 4 párt mai

őszzetéleiét egyetlen ember sem ki>"ánja, mert mindenki belátja, hogy az
tyn/űltmaradás eddig ta kényszerátég
óolt. Idők folyamán iwonhsn kialakult,
begy kik ax taszetartomndók és kftuek a felfogása W! e^ymbshoz közel.
A« uj pártahAuIáe a polgárt és agrár
demokrata párt tett, amely annyi em
bert fog magához vonni, hogt'nrihte
a gicvemamentálta párt jellegével Mr
majd. KonsmUdácjó’ arabod királvváKmtéa, uj külpolitikai orientáció ég
Irán vsat: lau eomk a párt
áéit a teggftb programija- A párt
JlaWnek Gyula fa Mgyaiádi Stabó
Mrtl jwiflk ki ói art-

mta lnztosdotta tegnap a konnánvl , m<iot Utóntellek telefonon u fókapi.
bireJmáróI és egészen bfzonwt. hogv | lAnvsóg központi ilgvelelérv. A Nít>33. számú házban a II.
a másik alkománuos faktor, a kor mnhéz-utca
‘
máitózó. nuitanezt loaia tülekedni. otnelel 7. számú lakásban meggvilkoh'a
találták Fiséra Ferencné.
született
H« pedig ez megtörténik, a nemzet- I Hartsch
Olilta
11
éves kávéházi
gvfilta töMi céítr természetesen fovta?b felhőn#!. A főkapitányságról dr. Czibor
ttanomdki a Teleki-kormánál.
Ferenc detektivfőnök ment ki .tní/vol
László delek ti vfőfelügvclővd és a rendtbban t hónaiban
örorvo.ml a helyszínre. Fiséra Ferenc
ié
kétszobás tamásban lakóit. Az cgvik
magatokul at u) párt
szobáját alWr’etbe adta Gát Gusztáv
Kedden e.|,< . Goilért-fürdöben tnneómrii. Az ágy és dívány között a
tmgyfontoMáju politikai vaumra lesz, földön teljesen íelöltözve találták holamelynek kimondott célja, Imgv « , tan. A halott lője borsalmtman fíwsze
| volt roncsolva, arcát egészen cíléktoleni*
tidiAt
Jláldblrtokre/orin megalkotóit,
; telte egy hatalmas zuzódús, A bal szem
Siabt Irtain tai
<eMwttwi
'tájékán ttékb, arty sob táloogou, Al

Íu taljcs Íxemben maradnak

bárdi József
Automobil részv.-társ.
VI,Lehel-utca 25

autnyök
rövid exórmebf.keeselt
IdbMdkok és széirmetajenrd*
eéismonadráyok itt THintaW
/•*- ét kuinykaruMk
férfi; női ét yyermekeipdk
Ba^r válwta:

mvcMBatt
Hlank Mv IMwbw. hlauk -nr karitaa.
Htok «y itteni ürik iaamkitkM.
Htok ManararaM ieltámMUaáknn I
(AllMfl’

imbthdw xxno

M francia sajtó
a magyar eseményekről
Ktávnöan fogaafáh a magyan ütoi*mángna»
a eene fgntgMásafa tett IntizltKUteit

9
ponta MI 5 órakor kérdődnek éa foly
tatólagosak. Jegyek 6—80 karornáág
kaphatók.

MIm NapalMM • R«yal-A|N>ilób«ii
Misa Grcgaards, a fitokmtoe kínai m»-

l^ombd és ophrri kalandok nagyszerű
hősnőj<*. Amerikába érkezik. Kién Luxuj
ta Madsen kidőHek mellőle és egvetteu
Párta november 14. kísérője. Alién Stanleg. a mérnök, s’rfe
— Rákrai Jsnb faomiratMty tewl*
együtt érkezik meg az emeletes repülő(A MTI. tudósítójának Mikratávifala.) A párisi lapok kedvezően ft>
4MHL Rákosi Jenát Saombatholy ▼Atom
gépen Amerikába, ahol Flelcher. az uja magyar kormány ak a read föntartáaára Ltt Intétke édíszpolgárává választotta 6s meghívta
ságiklrálv és az olvasóközönség tízezre
ísit. Kiemelik, hogy «x erélyes Iníóxkeűéack klaáróteg a polgári rend
StoTttbathelyra. Ax (taz icó dfoHMta e
foaadla óriási évoéval. A Cezartna hsr
hely ráállításai eéiozzák és c^yáltiru nem jelentenek katonai diktatú
iwithMst és Szász Kflroh kíséretében
todik ré-sw. amelvnek Mis* Napóleon a
rái.
sarasba! (Sóiban Ssosntalhatvfe érkezett.
cime, két amerikai világlap,
valódi
A pdiyrwMron Kiskör pobyirmcster a
amerikai
stilü versengését eleveníti meg
városi tanács éíéa fogadta éti üdvftuöhc.
-- OsehetMággal megjavul a forgalom.
Este a vármegyei kuburegvesülnt disz- I’rágíból jtlenttk: A kereskedelemügyi alakjlHsokra ad alkalmat SzÓUőai Ró Maiul személye körül és ez a nagy ver.
előadást rendeseit » tiszteidére. Amikor minisstériumtan tegnap szakértekezlelen zsinak. Faragó Sárina-k. Homoki Paa- senfiés természetesen nem nélkülözi a
Kupi Béla evangélikus püspök. a bultur- tárgyalták ae iparvállalatok helyzetét. A iíurak. Újvárinak. Pártosnak, Gózon- kolosszális i’idámságokat sem. A Mise
eyyesütet ehittce 'köszöntötte a jubHángt, tőttöldi iparnak, amelynek lcémvselői uz nak, Sándornak és Molnárnak. Előkalő Napóleon Irisérftxanéie LorUing. HoffRákosi szellemes váteszAbun tflufkort oin- éielmiszerekkol való ellátás eléfllelensá- irodalmi értékével nagy slkejrt ért el mann. Mackensie és Kerkerpiecekből
itekakrt elevenített fel erekről a t*»ép gérííl psira-szkodtofk. megengedték, hogy Liptau Imre kedvesen mulatságos t« van összeválogatva. Megelőzi ezl egy
Jdökröi, ucnlveJket Acstekm eWöltóU, ahol ötuUlótin láthassa el maaai liszttel M&- finom vig-jáléka. a Harmadszor cimü egv brilliáns Mm: Lind«il»ohóság Mari
édesapja a Szegedy-csnlád gazdatisztje (jyarorszdoból ős Romániából. ,4 fakiuitei kinek partnerei Gyári Maliid, Homoki
és a taxi címen. Ax előadások 4. tt és S
volt. Vasárnap délelőtt 11 órakor Szom tekintetében könnyít éneket léptettek élet Mici. Berkit Lili. Herczeg, Szenliványt
órakor kezdődnek. Jegyek Bárónál is.
bathely váróé kápvisek6testGletc dünvköz- be és mefílontolás tárayátui tették a Maés Hitt ka játsszák. Mélyen csnlreri drá
w Játék a sorssal. Páratlanul izgal
gyűlést tartóit, amelyen KisAöa polgár Oyarorsráoaal ée Potnánlát^l való forciamái irt erká: Adagio cimmel és egv mié bt felvonásom Star attrakciót mu
mester átnyújtotta Rákosi Jenőnek » lom nehézséaeinek elhárítását.
nagyszerű szereppel Rózsahegyinek, a tat be c óimén rne a ,,Cot»o' . A nagy
dötpolgári oklevelet, Délben a \*áros
— Caontvázat találtak. KísumjImi a
Rákosi tisxtolrtére ebédet nesKtezett, ame Csokor.ay-ntca 46. pzAmu házhoz, turtvao kinek partnerei vári Matild. Homoki világi ólet izgalmaiban megfaőlt ide?lyen az összes város notaHIftások meg- hert-bai kerti munkák közben kéj oni- Paula, Kovács Mrcsa és Szentiványi zelü morfinísta lord ta egy törekvő
jelentek. Délután Rdfosí Jenő és kísé béri csontváaat találtak. A,; esetet je igen nagv hatássnll jalsr.ották meg sze* fiatalember regénye vonul át az izgal
rete Acsadre ment, ahol Sreoénw Gyöngy lentették « kispesti rendőrk^pitánytiús- repehkeit. A darabok mellett három mas filmdrámán. A darabot Falt Kivendégei voltak. Hétfőn az üonepelt Kí> nak. ahonnan az ügyeletes rendőrotrvos pompás tréfa éléjnkitj a műsort: Fluck chard nagyszerű ecenirinma után Bs*
losh Béla brillfáns művészettel ren
í/ee városát látogatja meg.
mont a helyszínre. A rondőrarvoa meg András: Magyar-Amerikai Áruforgalmi
dezte. A ketbta főszerepet Fenyő Emil
— Magyar mttvéesek sikere Sate- állapította, hoffy a kót emberi oeontváz rt. cimü tréfája, melynek fősaerepeét játesaa. a női főszereplő Matfcyasovszky
hnrgban. Salzburgból jelentik, hogy már hosszabb ' idő óta van elásva * Béke ffy. Molnár. Rítt ka és Fekete: flé- Ilona. Ezenkívül Frencesca Berlinire)
kertbon.
A IHepesti rondőrkpitángság
•z ottani muv&rtmzbao ixwcmbsr se WAsébcf falvai júráabirósággal ejyütt keffy blücjttíe, az Utlevélhivatal fősze 'M „Irigység'* kerül a Corro vásznára.
J-ái nyílt meg agy tárlat, amelyen elrendelte, hogy an tjésa kertet felét- repeit Herczeg. Újvári. Molnár, Faragó, A urai előadások fél 4. fé! 8 ta fél 10
Hagy feltűnést keltettek két kiváló ma sik. annak kikutatására, h^'y kerülhet Sándor, fíittka és Fekete, valamint órakor kwdődnrk.
*A A Kuanfui Ahasvér au Omnlábwu
gyar festőnek. Pólya Tübornalk
én tek a hullák a kertbe, ahol soha te ugyancsak Békefíynck: Jaj. a Színházi
Élet cimü tréfáidnak fősserupcit Bé Egyre növekvő érdeklődés kisári a
Póly* Ivánnak képei, Pólya Tibor fő mető notn veit.
Cezarina!
utolénheteUcnül
szép és
—
Beregmegyében
^bányákat
fe

ke, ffy és Faragó Sári látsszák. Berkit
leg karakterképeket, Pólya Iván pedig
A Neues Wiener Jorn -l 1 Lili. Srdllösi Rózsi, Mihályi Vitesi, Gá vonzó lörtetései-t az Omntóban is. Má
bajor tájréazlotket te csendélet-képe dést ek fel.
tól
kezdve,
a
harmadik
réez,
A
kuanfuJ
jelenti ücteffmegyéhen sóbányákat fe zon, Békefíy éneklik. Vörösmarthy,
ket állrtott ki.
llestek fel. amelyek dús kiaknázá-ru Somlyó. Harmath és Mihályi István Ahasvér van soron s elvben már részi
— A nemzeti hadsereg budapesti benyitj't<nak kilátást.
venseit. Nádor,
Losonczy, Kovács *s veszünk .Maiul Gregaards érdekes kftvonulásának évforduló-ünnepe Szom
lantijainak uj sorozatúiban, Kina lég— Olaszország
meg van
elégedve Chorín zenéiével.
bathelyen. A vasi hadosztály vasár* Fiuma helyzetével, Mámából jelentik:
* A lányom xsufolt házal az, előadtat belsejében. Mint színészi és művészi
nop egy éve vonult be Budapestre. At Az idea Nazlonalc n rapallói szerződés
folyton nieipmcgsMikitő kacagás és taps produkció, mint néprajzi tenulmány,
évfordulón Mikes János gróf püspök ről elismeri, ho«v joW). mint minden ed a Belvárosi Színház egyik legnagyobb ta mint festői hangulatkompozició ez a
digi javaslat. A Corriere d'ltalia szarint a legvi . xnaibb ^ikerévé avatták FŐMes Imre
hálaadó isteni iwl eletet tartott a
rész vetekedik a világ eddig léginbathelyi székesegyházban, majd lelkes halár kitűnő és a fiumei kérdés ineaul- vigjábőkát, amely estéről-estére fokozódó
gyobb sikerű irodalmi flhnjeivel. Egy
beszédet intézett a teljes díszben fel- dása kieléyitö. Ar Osservatoie Romafío sikert hoz a kitűnő főszereplőknek: Ilosmegkomponált
Ahol
szerint Olaszurtzág etéi/edelt lehet, mert vay Róznnak. Harkányinak, Motánynak ta nagyszerűen
vonult c-sapaTokhoz.
Gance-dráma, a Jog az élethez előzi
elhárították nemzetközi viszonyának aka- A Pető fi-Társaság SIÓM. A Petőfi- ' dályát. Az Avantí is Üdvözli a rapuüól Karmos fkmának. A lányom Ötsaőr, az meg a Cezarinát. Ezen a filmen a ki
ugyancsak
táblás
hásakat
vonzó
Mario

terseság nagy és díszes közönség jelenM- szerződést, mert véáet vet a nhzd'iinak
tűnő francia rendező páratlan művészi
toben tartottá meg vasé mura délelőtt a ’ és mert meggyőződése, hogy a nzrű kor nettek kétszer szerepel a lövő hét mű
során. Vasárnap délután a Griilparzer díj kvalitásairól lesz lunuságot. Az elő
Magyar Tudománya* A'kedénri* Mstermí- mány többet el nem érhetett.
jal kottoruzod Gvermoktnagcdia korül adások hétköznapokon 4, 6 és 8 óra
ben e havi felolvas*) tiltaét. Pékár Gyula
— öngyilkoeeár. K.inrJ Hilda 20 éves színre.
kor, vasárirpokon ’54, Viö, 7 ta Sí
elnöki ruean.vHóiában megexnlókezett a I loÉTiy
Hársfa utca 59. számú házban
RákoM-ünnepségröl, maid
e’pareMálla levő Edivon
* Az Uj Színházban (Budapesti Szín óraikor kezdődnek. Jegyek Bárdnál is,
8«iHodőbün Fznblhná*t8.1
Endródy Sándort Bejelentette. bogv a 7r*fToérgC/te niogát. A mentők a Ró- ház épületében) egész héten a ..Téli bal
* Az Uránia Szinhte szombati b»m
lada" és Rákosi Jenő romantikus mesetársaság Jövő vasárnap Sopronban tart ku!,l»a • itták.
totóját viharos t&psaal Mcttéielte meg,
játéka megy, a natfv síkon aratott „Sze
knltur és irodwlmi ünnepélyt. Ezután a
a közönség, amsly ..A tón. * feleség te
téx-sftUg tarja, a legjobb nevű hóktól
relem iskolája", Péchv Blankával, Me a harmadik" cimü aanerikaí fiim njsremutattak b» verseket, novellákat és eV
gy* ry Natáliával.
Forbáth Erzsébettel, rüsógét elragadtatva fojtodtá. Nagy si
Somlárral,
Toronyival.
Szenüvánvival, kere veit a ..Csípker&m" «mü bájog
bt'íflsélésekot.
Buzá-oal h verctő-szercpek'bcn. Mind a két idillnek is. Ax előadások 6. 7 ta 0 óm
— Rendelet n adégabeateól. A hi
darabról a sajtó ősztátiwn elismeréssel kor kezdődnek.
vatalos lap vasárnapi száma köxli a kor
mány rendeltét, amelynek értehnóben xs
emlékezik meg. A színház fűtve van és
* Kívzgókóp-Otthon. Amikor a tigris*
* Négysnr légnek fal Cóthek ♦ hő a délutáni előadások fél 3 órakor, az
•Bátattan lakosság ssüknégtetének bizfnarc megjelout. az volt a meggyőződé
whiaa céljából minden temető köteles tan a Magyar Színházban. m«. s?t*rdán, vili előadások ö óraJror ke-zdödnok és fél sünk. hogy ez a íllmkolcssziis is olyan,
legkésőbb december 5-éig az Áruforgalmi pénteken éj vasárnap est? 7 órakor, 10 ómkor érnek véget, ugy hogy vilhuno*
agy hasonló Iwz. mint a többi. A
r.-t. utján a reá kivetett fruas. rozs és két- mindenkor a* államkten tábla* házakat aon lehel hasa menni.
tiírrisarcnak első két, rtaie azonban bt*
sxerm mennybéget (az úgynevezett adó- vonró Fedőre cátnü darahban. Kedden és I * Kétíelvonáaoa ta Andráwy-uti Szin- bizonyította mér. hw valami c«é»s
Mondnton
RAkcsi
Sddi
vendégszerepel
gabonát) és taxi és gazdasági srilkségte1 házban. Az Andrtasy-uti Színház nj ujjal álhink ízemben. Pazar Rsópeégii
Tének taitámitiaa után még fennmaradó Háikoei bájos vigfátőkában. az Idában. műsorának, inelv csütörtökön, e hó 18-án tájaik keretében költői szén miliők (íves
őaszCT bura-, rozs- és kétesére* feleslegét Csülörlökön « Maria dél Cannven előadá kerül bemutatásra, egészen Arinhúuzerü nek körül jel énetekét, amelyeket az óra*
beszolgáltatni. Hasonlóképpen kötetes be- sát ismétlik nw a liemutató kitűnő «ze- jelleget ad Egvtxl Zoltán lraa(fa.n érdekes l>eri bravúrt k felülmúlhatatlan teljesítcaolgáltatni az említett magvakból meg íeposrtá»óhxfu Jövő vasárnap délután 3 kétfeivr-uásos álom játéka, a Rouge et rnényeinek tehet mondani. A Tigriaare
lévő feleslegét mindenki, aki aratás- órákor rendea he.Ivármk'kal P. Márkus
noir, mely Simouvi Máriának cs Pethő harmadik része azonban tónyles felül
tarz, csépKfts-rést címen vagy bármely Bmift* felléptével a „Névtelen asszonv“ AttiláTia'k, a Belvárosi Színház vendég múl mindent, amit emberi fantázia el
tnás címen kapott búzát, rowot vagy két- kerül xrfnrc.
mii vészeinek felléptével kerül
szintre. képzelhet. Buth Roland filmartietand
oaerest. A termelő, a reá.kivetett Ima*-,
* A Vigazlnháx e heti vniaorát termőezen » téren rekordot állított fel.
reze- és kétszeres-mennyteégot árpában, axeteaen « Pletyka, Haló Sándor komédiá Énen és Zégon István ta Ötvös Adorján
o A Imxenzáclósahb fllmprodukciót,
buriesxk
és
pattogó
operettjén,
a
„Fehér
esetleg tengeriben b pótolhatja, Az adó- ja dominóIju. A vasárnapi előadás köszerecsenen"
kívül,
két
rövid
szellemes
az első élő filmet mutatják be ma elő
gabonán fékül beszolgáltatott bura-, rozs xóiitáge elntfpwitatTa fogadta 3 pompás
ször a?. ..01 yiupiában". Kantórálja K«>
tréfa
h
színre
kerül,
utöhbink-at
Mihály
ig kétszeres után ax Áruforgalmi r.-t, a újdonságot.
váes Andor. Amit a közönség kíván, as
István ta Habos Gvuta írták.
megállapított térítési áron felül a búza
* Ax Utahl leány minden ette 7 óra
történik a filmen.
Egyben látható a
métermáxsája után 300, a rozs óh két- kor körül ezinre e héten w a Király
* A Revii Színházban egtau héten
filmgyártás
ro makim ü ve.
o
sserea után pedig 300 Leróna prtathnuut Szintlázban. Jövő vnaárnao (Miután Vá kerül üzinie a száuiuui aze-aon lc^na- magyar
,.Gyiermek*nv“ oimü mélyen megható
fisét
rad? Ily vendégfeWóntével a Cigány- gvobbsikerü operettje. „A szerelem ki
— A pincéül gyilkosáig tetteseit ille grófnőt í.-diáfc. Ezen előadta 3 órakor rálya". Dömötör Tlonn. Houthy Hanna, dráma.
1 Ábel Gauce-Nzengácló a Tkvol natt*
tékig hatóságának adják. Mint temr- I kezdődik és nnWkeh bel várak nreUett Galetba Ferenc ta h bemutató kitűnő
A Tivoli vásznára luábd kezdac a ’egegyüttesével.
retes. a rendőrnéut letartóztatta Valen
fátnaaék.
ujahb
Almi Gancc-ttlmek tgyike kerül;
tin Gyula 31 évre ot’voenöv’lsndéket és
* Dr. Cholnoky Jenő egyetemi tanár
" Operák ée a 8an-Toy váltakoznak o
feleségét, Dong Annát, akik Pingaulwn
csütörtökön d. u. fél 4 órakor a ..Nap- .4 téboly szerelme, amelyben Séverin
hóten
is
a
Városi
Srlnhár
mÖeorAbtm.
meggyilkoltak ta kifosztottak t-irr keres
murár diadala" eomen eiőadtat túri az Mars, a J'accuse! jólismert ízeacplője
kedőt.
A rt'ndőráte előtt mindketten Kedden a Trubadúrt. Pénteken Faustot Urániában.
já'aswi isinél a vezetószeropet. Ez a
beismerő vallomást
teltek, nrv. hogy adják. Vasárnap délután Carment.
« A menekültek «a vagonlakók gyer mü magába foglalja Gancenak egyéni
átiinérték
őket aa üínrAweé® Marké° ApoUé-Kabaré. Hosszú szünet után
utcaá fodháaéha. A kit. ügyéeztfóg in inrífint egv ui bemutatót rendelt az mekei túli felruházására a régi Orszta.- megMlásaH, u ranílezéshen való sajá
bázban
november bó ló-ótól.
mától tos lói fogúsál.
xrintazeinek legelső
dítványt tett ót. Vásárhelyi Béla vímsaAlóbiró előtt a mblótcyükes nte eld- Anollő-Ksharé a a premiér hangulata szenzációé nio^ótónyképelőadtaok le«^ klassziséi. A téma, amely egy költőt
uek. Bomutatóra kerül a ns.tg.var film
szerint
ismét
’
^nig
nőm
lesz
új

aetas letartóztatásának fenntartása ér
áüit n cselokménv homlokterébe, ma
ipar
remeke
,.A
rőt"
öt
felvonásom
drá

dekében.
A
viwnUóbiró
elrendelte donságokra szüksége ennek a friss »’«
ma. továbbá
„A jó pajtások" cimü gában véve h vonzó ta nem mlndenmindkettőjük fogyatartásét. Ezt a Nbt- Ötletes NKinpadmk. Három 6s fél órán
ügyet aomhom nem ifit tárgyalják. inért át vá-ltoralosságbun gazdagon ad szó négy felvonásai íilmjáték ée a Mo/yar- napi. A darabol megelőzi egy kitűnő
távirati értesítést
küldtek Pifigauba, rakozást és müvószi élvezetet három Osztrák válngirtolt ceupotok mérkőzése Max Linder-lx hóMig: Mari és a taxi
ugy, lioffy • kiadatási eljárta lefolyté• ctamb a egész sereg :rétó éa szólószAm. üliaen. A közönség köriben árián: ár- úimne). Az etóaddwxL. 4. Ő ta 8 óra
deklődés muU-tkozik.
amennyiben m
Mm után Valentin Gyulát áa I>n«
kor, vasárnapokon 4. hAronMjajtyod
Annát dartUlitiák Ukóíkaa lúráságuk- 4 pekingi csók, Vlncse Zságmond és ,.Or«záffház" moagópénztikrát. már most, Mfi te a teutof
MarsnoU fara MMraRfa ■aKvwtaríi aatraneáiák MraM* A« atóedáaRk
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Labdarugómérkőzések A Konstantln-párt tüntetése Athénben
Sok halott és sebesült
a bajnokságért
Harminckét csapatnak játéka
— A Hétföl Napló tudósítóidtól. —

Bécs, november 14.
A Deufsches Volksblatt jelenti PárisbóJ: Az athéni ellenzéki pártok
pyreusi emberekkel együtt tegnap óriás
tüntetést rendeztek Konstantin melleit.
Petii, Gunaris és Slrale tomboló tet
széssel fogadott beszéd'l>en szólották a
volt király törvényességéről.
A Sta
dion-utcában véres összeütközés tá-

madt a tüntetők és a rendőrség és ka
tonaság közt.
Mindkét
részen több
halott és sebesült van. A tüntető töoueget végül tüzifccslkentlőkke! kergették
szét. A Venizelos ellen Parisban elkö
vetett merénylet vádlottjait mind fel
mentenék, ami nagy örömmámort kel
teit a városban. Este fáklyásmenetet
rendezlek a felmentettek
tiszteletére.

1920. NOVEMBER IS.

M0ZGŐKÉP-0TTHON
A TIGRISARCU EMBER
III. része.

és Dódy a ruha közt
Leinypensió.

Előadások: 4, •;< 1*8.9., '.,,k.,r
MTK—MAC 2:0 (0:0). Nagy mejlo' .idt'iött : 11- ■ ?l-j^ dC.itjq 3 , ,
petéere as első félidőben a MAC tel
jesen méltó ellenfele
volt a bajnok
csapatnak. amely
igen gyönge játékot
produkált.
Annál lelkesebben játszott
SAk'RTüRiUMAi
• MAC. amelynek több kedvező alkalma
télen nyitva
volt eredmény * elérésére, a csatárok
Felvételi iroda: \J., A'idnUsy-ut
Telefon ri_v
aoznban a kapu előtt sorra hibáztak.
Szünet után az MTK felcserélte játé
. vényenként 400 koronában állapíttatott
kosait. Orth a közéipfedcv.et helyére vo
sok fatesszen t
nult vissza. Kertész II. csatárnak ment,
1 meg. Az újonnan kibocsátandó részvé[ n veket illetőleg a rágj részvények birto
és sikerült Károly ás Kertész II. ré
vén két gólt rúgni a Te-stgyakorlókkosait elővételi jog illeti meg oly módon,
nak. Ekkor állandó fölényben volt, az
hogy minden egy darab rési részvény
MTK Fehér kapus azonan eok helyzet
A kávéházi magánforgalom szomba birtoka egy dar-rnb uj részvény átvételére
ben kitünően védett.
ton Ó3 vasárnap is szilárd volt. Minden jogosít. Az átvételi jog 1920. évi novem
FTC—BAK 4:1 (2:0). A, sáros, ne oldalról érkeztek vételi megbízások. A ber hó 20-ától 30-áis bezárólag Győrött
héz talajon a jobb technikával rendel koronának alacsony kurzusa, a pénz el a társaság pénztáránál és a Wiener Baitkkező ferencvárosi csatárok könnyen a helyezésének nehézségei okozzák főleg a Vcrein magvarorsnági fióktelepénél, Bu
VI. része: Miss Napeiesn
maguk javára döntötték a játék ered nagv vtelkedvel és az a körülmény, hogy dapest, Nádor-utca 4 gyakorolható.
ményét Az FTC végig fölényben volt, néhány részsény még egváltalában nem
Az Égisz tőkeemelése,
Az ..Égisz"
a BAK csak néhány pillanatig tudott érte el reális belső értékét. Ezenkívül
Gyógyfürdők,
Ingatlan és
voezélyea lenni az FTC-rc nézve, aztán egész sereg vállalatnál nagyobb tranz Egyesített
november
20-án tartja
visszaesett. A gólok a következő sor akciók vannak folyamatban. Ma kü Szálló R.-T.
rendkívüli
közgyűlését
__ _____ „____
alaptőkéjének
rendben estek: Nikolsbnnzer. Kertész,
Okos (BAK). Hungler (tizenegyestől) és lönben a következő árfolyamokat hal felemelése ügyében. A 30 milliós alap
lottuk: D6K Vasút 1880 —1900.
Közúti tőkét 60 millió koronára emelik.
Kelemen.
Az Első Pesti Spódium* és Enyvgyár Nagymező-utca 17. Igazgatók: Keleti és Ribner
TTO—VII. kér. 8C 2:1 (1:0). Nagy 1780—1800. Phöbus 840. Magyar Erdő
botrányba fulladt ez a mérkőzés, amely 2400, Szikra 5500 Tröszt 2250. Lipták R.-T. 22 millióra emeli az alaptőkéjűt. Niok Winter híres filmművész mtlégszerepe
Az
Első Pesti Spódmtn* és Enyvgyár
805.
Keresték
a
Hungárta
műtrágyái,
nek második félidejében a bíró a TTC
és az uj novemberi varieté műsor. Kezdeté 7 órakor
gólját, amelyet Prccenkó rúgott, meg Lámpát, Sohüctket és a Fegyvert. Márka Részvénvtársulat üzletkörének belföldön
szokni
5.72,
rués
külföldön
egyaránt való jelentős ki650,
dollár
583,
lei
8.24
...............
ítélte. Ekkor a VII. kér. játékosok és a
közönség közül többen rátámadtak a bi bel 3.36 lengyel márka 132, Napokon terjeszkedése folytán, a nevem !>er 30-ra
összehívott rendkívüli közgyűlésen résztóra a gól megítélése miatt és kitört a 1690 volt.
botrány. A bíró erre levonult a pályá
Az Adria-r&zvényck nagy úremel- vénvtök-éjét 10 millió koronáról 22 millió
III. résxa: B kuanfui Ahüsvér
ról és csak később, hoeszas tóboszólé-s kedése inkább lchangoltságot és kí í koronára emeli föl és az ut részvényekből
1:1 arányban névértéken elővételi jogot
után vezette tovább a játékot, amelyet
■
nos meglepetés? kell?U a magyar rész biztosit az eddigi részvényeseknek. mig
a jobb TTC nyert meg.
BTC—Kispest
1:1 (1:0).
Egyenlő vényesek sorában, mint örömei, ami 2 millió korona részvényt az Igazgatóság
érthető,
meri a vállalatnál beavatot elftnvös árfolyamon, a külföldi kapcso
erejű csapatok
találkozása, amelynek
Előadások kezdete r.uoonta t. fi
.•»• < re kor
eredménye hű kifejezőm a lefolyt já tak mielőtt a tranzakció nyilvános latok előmozdítására szabadkézből fog
Jegyek a szín házi pénztárnál és Bán. n d kaphatók
téknak. Az első gólt Pócz rúgta. Kiszel ságra került, kiugrasztották a részvé c£li elvezni.
érdeme volt a kiegyenlítő gól.
A Magyar Szalámigyár ingyen rész
nyesek legnagyobb részét poziciójukUTE—MAFO 3:0 (2:0).
Az újpesti ból. Most, hogy a részvények emelked vényei. A társaság november 9-én tar
csapat több tartalékkal játszott, ijry is
tott
rendkívüli közgyűlésén elhatározta VB.. Erz.sébet-kOrct 31. Telefon: József M
nek,
a
részvények összevásárlására
Rerendy Manói prlmaitoinr. fellíotévBl
könnyen nyerte a játékot.
alaptőkéjének 67.500 darab 400 korona Esténként 7 órakor
Harmath-Zerkovitz látványos operettje cs
NSC—UMTE 3:0 (3:0). Bíró •■ Ozora. alakult szindikátusnak van csapán be- n. é. részvény kibocsátása által 3 millió* Csaloqánydal
Manley, Margó Astoria, Ku Ka-Dí, Ares és Kristenssn.
KAOE-BEVV 0:0. Bíró: Tf.orvát'h.
Tf,
lole haszna. A szindikálvs keres azon r61 30 ,nij]ióra v!lló f^emelését. A kiboVÁC—Föv. TKör 1-0 (1:0). Bíró: is, hogy Urában fizeti az Adria az osr-‘ csatan-dó részvényekből 26.250 derab
A legfinomabb anyagból kés'iil az
Tiedler.
lalékot.
Jellemző a vállalatra, hogy részvény a régi részvényeseknek ingyen
V, kér.—URAK .3:2 (1:2). Bíró: Lá- egközelebbi közgyüósét már Fiumében adatik akkért, hogy 2 darab régi rész•-Z1V AuXaHÜVKlY
lity.
tartja. Az Adrin virágzása idején is : vényre 7. mondd hét darab ui részvény
NOVEMBER JENŐ. Gpest, II., Lövíiiiáz-t:. 22 a.
RTK—Vórhalom 2 :1 <1 :0). Bíró : Socsak a küzeláltók és „ szindikátusok :
lyom.
részvényből a részvényesek 2 darab után
aranyat
ETO—ELAH 7:1 (1:1). Bitó: Hazai. keresték ás úgy látszik, a kivonulás
7 uj rszvényt vehetnek út 400 koronás
ezüstöt
I8C—BTK 1:0 (1:0). Bitó: Bitó.
szomorú aktusáibó*} is mindenkinek inhorribilis Í INGER eksxcrház
Testvériség—MTE 2:0 (1:0).
Bíró: káJxl) 'esz haszna, mint a részvénye áron.
árui;
vesz
Rottenbilier-utc.i 24
Uj részvény a tőzsdén. Mint, a ..IlétAuapitz.
Telefon József 52-61
seknek aki-k évek hosszú során ál Ígé föi Napló" értesül, december elején be*
BSE—MÁV 4:0 (2:0). Bíró: Teosoy.
ETörekvét— Ékszerész 2:0 (1:0). Bíró: retekből éllek ésa végen semmi' sem - fogják vezetni a tőzsdére a Központi Hi! telbank 200 korona névértékű részvényeit.
kaptak.
Tváncsics.
_
.
Vasmű óz intézetnek a Magyar-Olasz Bank és a
Zuglói Turul—Húsiparom
2:2 (20:).
A Rimamurány-8algótarjáni
Herczog-cég
A
Ki''losonci
-------- ' “
----------- ‘ a főrészvényesei.
—. ...........
____
Részvénytársaság tőkeemelése,
Bitó: Kovács.
Vasmű RészA Király Serfőzde R.-T. november
Lapterjesztők 8C—Erzsébeti a! vri AC m am u rán y-Salgóta 1 j áni
3:1 (1:1). A Lapterjesztők öt d k el vénytársaság rendkívüli közgyűlése a 27-én tartja meg a Pesti magvar keres100.0C0
darab kedeimi bairk nagykanizsai flttkinlézeté------lenfelüket is fölénnyel győzi
le. A társaság alaptőkéjének
gólokat Molnár TI. Tugta. aki a me 200 korona névértékű ui részvény ki ben 28-ik rendes közgyűlését. A mérleg
bocsátása által 20 millió koronával 70 szerint az 1919—20. év nyeresége 935.896
zőny legjobb játékosa volt.
millió koronára való felemelését elha korona.
tározta. A kibocsátásra kerülő uj rész
Tőkeemelések. Az „Egyesüli Vfernvényekből 75.000 darab a régi részvé stadti és Győri Textilipar Rt“ november
nyeseknek ajánltatik fel 2000 koronás 20-án tartandó rendkwüli közgyűlésén
|fónokat r^9‘
modern
árfolyamon. 40 korona kibocsátási költ
■IXJIüWl olajfestmenyeket
A Zabolai Faipar
’Az ügető sportnak ma külön szenzá- ség felszámítása melleit, összesen te- felemeli alaptőkéiét.
Rt.
november
18-án
tartandó
rcmJkivüli
rióia volt. A versenv tógén ugyanis a hé' darabonkint 2040 koronáért, úgy.
15
kilóduló közönség meglepetéssel vette minden 10 régi részvényre
három uj közgyűlésén 10 milliós alaptőkéjét
millió koronára emeli fel.
Aswe, hogv az üge.tö pálvát n rendörs/g részvény esik.
As katonaság körülzárta s a résztvevő
A Magyar
Olaj- és Vegyiipar R.-T.
Szilágyi Miklós, a ..Magyar Lap- és ;j alant őkéiét 6,000.000 koronára emelte föl.
ket cgvenlkint igezotktta. A nagy razzia,
mely több mint egv órái vett igénybe. Könyvkiadó rt.“ elnöke közölte velünk,
A Magnezitipar R.-T. 1920. november
hogy
a Margitsziget Gvőgyfiirdő n.“-nál
nefíi/ven elővezetéssel véaződött. A főka
Séverin Marssallal és
pitányságon igazoltatásuk után legtöbbet elfoglalt lelügvclő-bizottságl tagságáról a 30-án délelőtt 12 órakor tartja rendkí
vüli közgyűlését n Magvar Általános Ili*
Maxi A* a Taxi Max Linderrel a
mai
nappal
lemondott.
<4hoc3átottak. néhánv fogkrlkozásnélküU
lelbank helyiségében. .Józscf-tér 2 alatt.
•gyónt azonlvan továiibra is őrizet alá
A Foresta vezetésében nincs lényeges A közgyűlés tárgyai között szerepel :1z
vettek. Az ügető versenv mai credtményél változás. Autentikus forrásból értesü
ataptőkénok 2.000.000 koronáról 6.500.000
egvébiránt alábbiakban fed luk:
lünk. hogy a ..Foresta" vezetésében lé koronára való fölemelése is.
Előadások: ’/aő, J/s7 és Va9 órakor.
I. futam: 1. Paraszt. 2. Putifár, 3. nyeges változás nem állott be. Csupán
Az Első biztositó Intézet katonai szol
George Kirby. Futott még: Párka
Jessi célszerűségi okokból a bécsi nyilván
Ixnistic. Fekkpost. Tol. 10:35, helyre tartási irodát fogják megszüntetni és a gálat esetére és gyermegbiztositó r^t.
köz4>onti irodát Milanóban megfelelően november 25-én délután fél 6 ólára
LEGJOBB
10:25. 10:14.
átszervezni. Fónagy Aladár a financiális hívta össze részvényeseit Károly-körut 5.
II. futam. 1. Adria. 2. Oualifikation, 3. ügyeket Becsben fogja lebonyolítani és
szám alatt tartandó rendes közgyűlésére.
Prrooika. Futott még; Csatár. Rywal, Vi a milánói központi iroda vezetését elA Budapesti Iparbank R.-T. novemta, Futár. Buravirág. Hcrzog, Méuja. topőrizni. Dr. Goldfinger Oszkár a ma- I1 bar hó SO-án délután 5 órára rcndkivüH
Bukarest. Vonzó. Tol. 10:55, helyre 10:28, gyaTKromún, Grosz Béla nz osztrák, cseh , közgyűlést hivott össze alaptőkéjének
VfllTÖSéPBtVBSZekjóstce’ntnUbobVnVlefi10:26, 10:18.
szlovák és a lengyel üzleteket fogja , 4,000.000 koronáról 10,000.000 koronára niagasabh áfon. Krauaz, Rökk Szilárd-utca Ö.
III. futam: 1. Bácsi. 2, Babocsa. 3. tovább vezetni.
í scló felemelése tárgyában 30.000 darab
'Apró. Futott még: Gamilla. Pandúr, Sza
A Bárdi József automobil R.-T. ve i egyenként 2Q0 korona névértékű uj rész
bad, Elektra. Hogv volt. Prinz Doughis. zérigazgatója. Bárdi József leköszönt s vény kibocsátása ulián.
Fájós
lábakra cipők
®,er.6n‘-l
*
~
IV. Kossuth Lajos-u. 14.
Tót.: 10:25, helyre: 10:23. 10:13. 10:29.
helyette az igazgatóság Meaev istvánt
Fclvilrtgoai tó irat Ingyen és bérmentve.
IV. futam: 1. Puszt^auönouc, 2. León, ügyvezető-igazgatónak és Freurid Vilmos
3. Moos. Futott még: Bóra. Tót.: 10:53, mérnököt műszaki taazgatónwk nevezte ki.
Felelős szerkesztő:
helyre 10:17. 10:10.
A Magyar Vagon- és Gépgyár R-T.
SZOMAHAZY ISTVÁN
V. hitem: 1. Foraónél—Ottó S. 2. Győr november 9-én megtartott évi ren
BVDAfttBT, RÁKÓCZl-OT 08. RzAm
Clom-alis—Groulek. 3. Coeur d'As—Iram. des közgyűlése a társaság alaptÖkéjenék
Társszerkesztők:
Futóit még: Pro Patria Pusztaleány. 12,000.000 koronáról 24,000.000 koronára
A aonmDM aj nitor SM„„ Slml
Dr. ELEK HUGÓ is PAJOR MÁTYÁS
való fölemelését határozta el. 60.000 darab
Tol.: 10:58. helyre 10:22. 10:20.
Csupa iligtr, csupa ujdonsáp1
VI. toltam 1. fíosen Leuburn. 2. Vera. egyenként 200 korona névértékű uj rész
telimen uj ttnoattrakeii.
8. Róbert Fűtött még; Schmetberling, vény kibocsátása által. Az ui részvények
R.-T,
BUDAPEST
„UJSÁGÜZEM"
áhfíteK ám 200 korona nötóriékü résxÖMög. ToLt 10:21, helyre 10:15, 10:15.
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