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Lemondott a torok kormány
Konstantinápoly, november 5.

(Havai.) A kormány lemondott. 
A kormány lemondása következté
ben Bifaat basa tábornok az ungó- 
rai kormány rendelete értelmében 
átvette a konstantinápolyi közigaz
gatás vezetését

Hír szerint a lemondott miniszte
reket az angóral kormány értesí
tette, hogy hazaárulókként bánik 
velüjc, ha továbbra ii ragaszkodnak 
hivatalukhoz.

Konstantinápoly külvárosaiban 
tüntetések voltak, de komolyabb in
cidens nem történt A tömeg barát
ságosan üdvözölte Pellet táborno
kot amikor elhajtatott a Yildlz- 
kloszk előtt

A szövetséges fömegblzottak ta
nácskoztak azokról az intézkedések
ről, amelyeket az uj helyzet tesz 
azftksógeseé.

.Z? bolgár 
miniszterelnök útja

Bukarest november 5.
(Orientradio.) A lapok megerősí

tik azt a hírt, hogy Stambulinszki 
miniszterelnök utazásának az a cél
ja, hogy közeledést létesítsen Bul
gária és a kisantant, elsősorban Ro- ’ 
mánia között A bolgár kormányj 
Ugyanis Románia támogatását sze-l 
retné megszerezni annak a kívánsá
gának a megvalósítására, amely a 
Dadeagacsnál való szabad átjáróra 
vonatkozik. Bulgária ennek fejében 
a román áruknak az Aegei-tenger 
felé bolgár területen szabad tran- 
sitó-forgalmat ajánl fel. Stambu- 
linszki egyúttal bolgár alattvalók 
Romániában zár alá helyezett ja
vainak feloldását kérte. Bratianu 
miniszterelnök reggelit adott Stam- 
bulinszki tisztletére.

Az angol választások
London, november 5.

(Reuter.) Az általános választá
son ötvenhét képviselőjelöltet, akik
nek nem állítottak ellenjelöltet, 
megválasztottnak lehet tekinteni. 
Közülök harminchárom konzerva
tív, tíz írországi unionista, öt libe
rális, öt nemzeti liberális, négy 
munkáspárti és egy nacionalista. A 
lapok híradása szerint az ötvenhét 
egyhangúlag megválasztott képvi
selő között van Lloyd George és a 
kormánynak több tagja is.

Unglla a brüsszeli 
konferencián

Brüsszel, november 5.
(Havas.) Az angol kormány érte

sítette a belga kormányt, hogy 
résztvesz a december elején tar
tandó brüsszeli konferencián, amely 
Németország legközelebbi fizetési 
kötelezettségét és a szövetségesközi 
adósságok ügyét tárgyalja.

Rassay és Peldl 
nagy beszéde Debrecenben 

A szövetkezett ellenzék zászlóbontása
Pelfil felajánlotta a szociáldemokraták ereiét a liberális polgárságnak

- * Hétfői Napié tudósítójától -

Debrecen, november 5.
Az ellenzéki pártszövetség Debre

cen II. kerületének képviselője, 
Hegymegi Kiss Pál beszámolója al
kalmából vasárnap délután bon
totta ki nyilvánosan zászlóját a 
Bika-szálló dísztermében. A rendőr
ség gondos elővigyázatosságból az 
ajtókat lezáratta, sőt elrendelte, 
hogy a díszterem páholysorai üre
sen maradjanak. A rendezőség 
hiába tiltakozott ez ellen, üres pá
holysorok fogadták a politikusokat.

Már délután egy órakor nagy tö
meg gyűlt össze, hogy meghallgassa 
az ellenzéki politikusokat Dr. Hódy 
Béla elnök ötezer főnyi hallgatóság 
jelenlétében nyitotta meg a gyűlést 
és üdvözölte a vendégeket

Elsőnek Hegymegi Kiss Pál tar
totta meg beszámolóját Ismertette 
a nemzetgyűlés első Időszakának 
jelenségeit, vázolta az ellenzék s 
szorosabban véve saját működését 
majd bírálta a kormány adópoliti
káját Végezetül Ígérte, hogy to
vábbra is Debreoen város érdekeit 
fogja működésében szem előtt tar
tant

Dr. Lenes Géza egyetemi tanár, a 
Baltazár-frakció exponense üdvö
zölte Hegymegi Kiss Pált Debrecen 
liberális polgársága nevében. Utána 
hatalmas éljen-riadalom között 
emelkedett szólásra Rassay Károly.

Visszaemlékezett a választások 
idejére. Amikor a tusakodás és el
nyomatás láttára az ellenzék kezdett 
csüggedni, a debreceni hármas dia
dal új erőt öntött a csüggedökbe. 
Most ismét biztatásra van szükség, 
mert új harcok előtt állunk. A nem
zetgyűlés a közeli napokban összeül. 
Ma még nem tudunk semmit a kor
mány terveiről, nem tudjuk, hogy 
mit kellene dolgozni tovább, milyen 
nagy szociális problémákat kell 
megoldani,' hogy egybeforrjon a 
magyar társadalom.

Szemünkre vetik, hogy ml a szo
ciáldemokratákkal haladunk együtt. 
Akik ezt nekünk szem • e vetik, 
azoknak azt üzenem, he. n a szo
ciáldemokrata párttal vúló együtt

támadja meg. Elavult a közigazga
tási rendszer, a választóközönség 
nem nyilváníthatja szabadon aka- 

müködés ideje alatt a párt részéről rátát

Tartott Irányzat a magánforgalomban
Az értéktőzsdei magánforgalomban teljes tartózkodás nyilvánult 

meg agy az eladók, mint a vevők részéről, úgy hogy csak alig néhány 
üzletkötés fordult elő, melyeknél az alábbi árfolyamok jegyezhetők 
fel: Rima 13.ÍW-3M, Salgó 41-29.W4, Államvasát 31-34.444, Kő
szén 124.eH-125.WI), Urlkáuyl 48.4M, Borsodi szén 15.444, Kóburg 
4544-444, Sehllck 7444-72W, Lipták 4444, Phöbus 52M, Atlantika 5444- 
5744, Közúti 82W-83W. Bglsz 23W-2444, Spódium 5444, Hazai fa U.4W 
(pénz), Hunrária-malom 12544 (pénz).

sokkol több hazafiasságot, önzetlen
séget tapasztaltam, mint azok ré
széről,

akik a hazafiasságot úton-útfé
len ajkukon hordják, de minden
kor csak a hatalomra törek

szenek.
Tagadhatatlan, hogy az ellenzék 

eddig nem nyújtotta azt, amit a vá
lasztóközönség tőle joggal elvárt, de 
elmondhatom nyugodt lélekkel, hogy 
nem mi voltunk ennek okai, mert 
mi kerestük az együttműködés út
ját mindenkivel, világnézeti felfo
gásra való tekintet nélkül. Emlékez
tetek arra, hogy mi az úgynevezett 
keresztény ellenzékkel egy közös 
deklarációt írtunk alá, amely a 
nemzetgyűlésen való együttműkö
désre vonatkozott, amely tehát egy 
magasabb rendű szerződés volt a 
kormány elleni küzdelemre. A fon
tos az, hogy a vezér aláírta ezt a 
szerződést. A keresztény ellenzék
nek azon tagjai, akik máshol keres
tek szövetségeseket,

elbújhatnak ugyan a fascista 
köpeny ‘alá: a deklaráció ott 

fekszik.
Eljárásuk tehát nem más, mint a 
választóközönség elárulása a hata
lomért.

Az ellenzéki pártszövetség nem 
pártprogramért küzd,

hanem a fizikai, alkotmányos 
lét elemi feltételeiért

Nem beszélek arról, hogy ma a 
nemzet szabad akaratának meg
nyilvánulását mennyire megaka
dályozzák, hogy

a sajtó a cenzúra eltörlése óta 
sokkal súlyosabban szenved lát
hatatlan és ellenőrizhetetlen cen

zúra alatt
mely a sajtót gazdasági létében 

| Befejezésül kijelenti, hogy bár
mily kevesen legyenek is, az nem 
csüggcszti az ellenzéket.

— Mi tudjuk — mondotta — hogy 
az ország dolgozó polgársága és 
munkássága a mi hátunk mögött 
áll.

Szűnni nem akaró taps és éljen
zés fogadta Rassay Károly szavait 
Alig ült el a tapsorkán, újabb taps
vihar tört ki, amikor Peidl Gynla 
emelkedett szólásra.

Beszéde elején ismertette a ma
gyar jogegyenlőséget Háromne
gyed évszázad kellett ahhoz, hogy 
a magyar munkásság egynémely 
része jogegyenlőséget kapott. Az 
ország urai elzárkózó osztálypoli
tikát folytattak, ennek következ
ménye volt a világháború,, a forra
dalmak és az ország megcsonkí
tása.

Ha ez a rendszer a múlté volna, 
akkor reménykedhetnénk. Ez azon
ban még nem fejeződött be, sőt a 
végletekig akarják fokozni. Másfél 
millió szavazót kizártak a jogokból, 
a munkáslapokat vehemensebben 
Üldözik, mint valaha, a gyűléseket 
rendre betiltják, egyesületeket fel
függesztenek. Foglalkozva az ország 
gazdasági helyzetével, megállapítja, 
hogy a mai gazdasági helyzetben a 
beken ivóhoz képest az életszükség
let egy negyedével sülyedt alá.

Igen érdekesen beszél a külpoli
tikai orientációról. Úgy tudja,

a kormánynak nincs külpoliti
kai orientációja, a kormányt tá
mogató pártok azonban speciá

lis orientációt csinálnak,
Kemal pasának diszkardot külde

nek. MussoHnif üdvözlik. Kemal 
pasa megbuktatta a szultánt, behoz
ta a népképviseleti rendszert, kije
lentette, hogy neki a nyugati köz
társasági forma kevés és szovjetéi 
akar. Mussolini kormányra jutása 
után kijelentette, hogy nem akar 
többé fascistát látn'

Mindketten forradalmárok s 
a magyar elienforradali^rok 

mindkettőt üdvözlik.
Beszéde végén azt kivan ja, hogy 

legyen vége az osztályuraloinnak, 
jöjjön végre a \ becsületes demokrá
cia. Felajánlja a szociáldemokrácia 
erőit a haladni vágyó liberális pol
gárság számára.

A nagy éljenzéssel fogadott be
széd után Horváth Zoltán beszélt 
még. Este a Bika-szállóban hé < száz 
terítékes bankett .volt, meiyeu 
Drózdy Győző, Ruppcri Rezső és 
Balthazár Dezső mpndottak felkö
szöntőket
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Ma újból összeül a magyar-osztrák 
értekezlet Nyugatmagyarország ügyében 
• Majna-Frankfurt, november 5.

(Wolff.) Al elMftkltotl nyugatniagyarorsxágl területre vonatkozólag rövid Idő 
előtt Béesbei eredménytől cu ül szétOMlott ntagy ar-oez trák értekezlet ma újból 
taszelUt. Az értekezleten, amelyen a nyugatmagyarorazógi üggyel kapcsolaton 
pénzügyi kérdéeek le tárgyalásra kerülnek, Zlmmormann dr. rotterdami polgár- 
meeter elnököt

Gazdasági csődtől íaptanaíi 
az ellenzéki politikusok

Jh tndemnltásl vita kenetében az ország gazdasági helyse- 
tdnak nyílt feltdndsdt fogja követetni a eeövz tkexett ellenné ft 
Napirenden lesx a drágaság kérdése — Kik diktálják ax 
áruhitel-hiányt? — A pangás alapjaiban támadja meg a 

gazdasági életet
- A Hétfői Napló tudósítójától. -

— Emlékezetes, hogy ez ellenzék 
pv.vwow.- — -... . . néhány héttel ezelőtt összehtvalta a
ogy része, do amikor őt mettvMwz szabadságon levő parlamentet, hogy 
tolták, beállott az engesztelődéi ■ a minjen politikán felül emelkedő 
korszaka. I drágaság kérdését napirendre tü-

Ez a mai ünnep nem igazi un- Be830t kormány és a kormánypárt 
ncp. Nem volna ünnep akkor sem, kftért a kérdés elől, a probléma 
ha százszor érdemesebb emberekről azonban nem szűnt meg s 
volna is szó, mint én vngyok. Ma,| 
az ország mai sanyarú helyzetében i 
nem lehet itt ünnep. Ünnepi 
majd akkor lesz, amikor itt' 
Hungária asszony szobra lesz, i 
győzedelmesen, diadalmasan, paj-1 
zsán a teljes értékű ós teljes érvé- amllyenro sem az első, sem a mos- 
nyü magyar címerrel ós itt lesznek tani nemzotgyülés éleiében nem 
velünk együtt azok a kartársaink, volt példa, 
akik ma nem lehetnek itt: Kolozs-1 — Mint Ismeretes a kormány a
vár és Kassa, Brassó és Eperjes, nemzetgyűlés összeillése utón azon- 
Nagy várad és Arad újságírói. Ez nal a lláz elé szándékozik terjesz- 
lesz majd az ünpep. És erre az ün- toni az indcinnitási javaslatot, 
ncpro kell összegyűjteni valnmeny- melyben háromhónapos költségve- 
nyl erőnket, valamennyiünknek, tési felhatalmazást fog kérni a 

Este az Otthon-körbon bankott nemzetgyűléstől. A szövetkezett el
volt Márkus Miksa tiszteletére, lenzék, amely a rendes költségvetés 
amelyen a jubilánst az újságíró benyújtásának ismételt elhalasztása 
egyesületek nevében Hoitsy Pál, az, ellen a leghatározottabb tiltakozást 
Otthon nevében Bőnitz Ferenc, a emeli, az indemnitdsi vitát akarja 
Szanatórium Egyesület nevében felhasználni arra, hogy a kormány 
Salusinszky Imre, a Háztartási Sző- l egész gazdasági politikáját a drá- 
vetkezet nevében Hegedűs Gyula, n ! gaság kérdésével összefüggésben 
Pázmány-Egyesület nevében Szik- bonckés alá vegye, 
lay János üdvözölték. Márkus Mik- i Az ellenzék feladatait, melyeket 
sn meleg szavakban köszönte meg nz indemnitási vitában maga elé 
az ünneplést I

I
A kéményseprési dí j. a köz
üzemi pótlék és a főváros
Nagy megbotránkor.Ajisal órtwrfllt a fő

váron lakóBBága arról, hogy a „közüzemi 
pótlék**  címen fizetett házbér-pótdíjat 
400%-kai akarják felemelni, indokolván 
ezen váratlan drágítást azzal az általá
nos szólammal, hogy minden más szol
gáltatás éa ára is megdrágult

A közüzemi pótlók címen fölszámított 
összeg egyik részét — eddig 2%-át — 
ti kéményseprásl-dij képezi. Ezt moet 
40%-ra akarja a székesfőváros tanácsa 
Móráéin!. Ennek különös felemlftéséro 
az a furcsa eljárás késztet bonnünket, 
amelyet a főváros a kéményseprési-díj 
megállapítása, másrészről pedig a köz
üzemi pótlók kiszámítása körül kifejt.

Legutóbb ez év márciusában emelték 
ngyanls a kéményseprési dijakat, és 
most a mostorok újabb emelést kórtok, 
még pedig az eddigi dij tízszeresét. A 
tanács azonban csak nyolcszoros eme
lést javasolt, azznl az Indokolással, hogy 
az üzemköltségek is körülbelül ily mér
tékben emelkedtek. Nem akarunk most 
vitatkozni afelett, hogy márohutól mos
tanáig nem lehet 800 százalékos általá
nos drágulásról beszélni, sőt a kémény- 
seprőüzem legfontosabb eszközei mind
össze a kétszeresükre, illetve háromszo
rosukra drágultak őzen Idő alatt, Így pL 
n szén 800 K-ról 800 K-ra, a kötél ára 
800 K-ről 1200 K-ra drágult, ellonbcn 
furcsának és érthetetlennek tartjuk, 
hogy mig a főváros a kéményseprőknek 
tényleg fizotett dijakat az eddiginek 
nyolcszorosára emeli, addig a lakókkal 
és üzletbérlőkkol az eddigi díjnak húsz
szorosát akarja megfizettetni.

Nem tudjuk, nem vagyunk-e tapintat
lanok. do meg kell kérdeznünk: hová 
lesz az eddigi dijak tizenketszereoét ki
tevő különbözeti Annál jobban érdekel 
ez bennünket, hiszen kéményseprési dij 
fejébon közel 100 millió koronát fizetünk. 
Talán segítségünkre jönnének ezen kér
dés RMlléitotésónél a derék kéménysop- 
rők U.

Márkus Miksa ünneplése
— A HótfM Napló tudósítóidtól. — 
A MagyarorszAirl l.jaáffirók Egra- 

sillete m dluzküsirylllésen ünns- 
poltn Márkul Miksát ll» éves el- 
nökségo alkalmából. lloitsy FAI 
megnyitó szaval után Ráköti Jenő 
tartotta meg ünnepi beszédét

Márkus Miksa válaszolt ezután az 
üdvözlésre. Köszönetét mondott és 
így folytatta beszédét: 
megjelenteknek, köszönetét Hoitsy- 
nak és Rákosinak, majd visszapil
lantást vet elnökségének tíz eszten
dejére, nmcly a harcoknak. * hada
kozásnak tíz esztendő.?- -lt Hada
kozások előzték meg az ö elnöksé
gét, egymást váltották fel az egye
sületben a vezetőségek, az Ő meg
választása is harcok közepette folyt 
le, más méltó kollégák köré cso
portosult nz újságíró társadalom

BE A VI M OPERA PINCE f’ffigJo Étterem * BB Andrássy-ut 25

Minden este 9 órakor 

IDESÜSS!! 
Mihály István és Grész ,' Lréd 

Zit9k9g éa tánaaa pesti mdAracorosata 
Bársony Dóra
De 'a Donna Eugénia 
Bánhidy Ilona

Tak-ica K^lárl 
KSuáry Gyrtle,

Stb. atb.

n ásminni 
Ülrágh JanS 
Lénára Béla

az ellenzék a nemzetgyűlés Gsz- 
azetil tével napirenden kívánja 
tartani a drágaság kérdését és 
pedig olyan éles és beható kri

tika kíséretében.

I tűzött, egy pArtonkívüli ellenzéki 
• politikus ezekben foglalta össze a
Hétfői Napló munkatársa előtt:

— A szakadatlanul emelkedő 
tendenciát mutató drágaság, más
felől a gazdasági pangás problé
májának tudatában van a kor
mány is, mindamellett intézkedé
seiben olyan szerencsétlen kéziéi 
dolgozik, hogy a bajt csak növeli. 
Elegendő rámutatni néhány tény
re: az állam megdrágította a pos
tát, telefont, a népjóléti mlétszter 
szombaton nyilatkozott úgy, hogy 
a nemzetgyűlés elé terjesztendő 
lakástörvényében újabb torét 
szándékozik engedni a lakbéreme
lésnek, stb. Nagyon sok állami 
drágítást lehetne felsorolni, ame
lyek mind azok után a kormány
nyilatkozatok után következtek 
be, amelyek szerint a kormány 
minden eszközzel le akarja törni 
az indokolatlan drágaságot.

— De nem csupán ilyon effektiv 
drágítást tapasztalunk a kormány 
részéről, hanem olyan intózkodé- 
ket is, melyek a gazdasági életre 
bénitólag hatnak .? indirekt utón 
továbi tápot adnak a drágaság 
növekedésére.

— Elegendő Itt a De viza köz
pont működésére ügyelni, amely 
egyrészt az áruhitelre volt ká
ros*  korMtoaó hatással, másrészt 
ugyancsak a Devizaközpont 
gúzsbakötötte az export-im- 
portÜzletot Ez áruhiányt, drá
gaságot teremthet, amely nem
csak az iparban, kereskedelem- 
ben, de a mezőgazdaságban is 
éreztetni fogja hatását
— Az ellenzéknek ilyen viszonyok 

között egyetlen feladata lehat, hagy 
rámutasson a hibákra és egész gaz
dasági életünk anarchiájára és kö
vetelje azok megszüntetését A pénz-

együtt 
Zcrkísf

Hétfői 
nyilat- 
szimp-

ügymiuiszter az adójavaslatok be
terjesztése alkalmával államháztar
tásunk rend behozatalát Ígérte és 

bár a Ház megnevezte azt a jö- 
delmi többletet, mely az adók
ban súlyos teherként nehezedik 
az ország minden rétegére, még
is azt kell tapasztalnunk, hogy 
az államháztartás deficitje csak 
októberben 3100 millióval növe
kedett meg, amelyet a pénzügy
miniszter nem tudott mással fe
dezni, mint államjegyek nyo

másával.
— Őszinte, nyílt feltárását kö

veteljük az állam pénzügyi hely
zetének, rendes költségvetést, át
gondolt, egyöntetű és nem ellen
tétes intézkedéseket, amelyek a 
drágaságot valóban megszüntet- 

• hetik.
M'nt a fenti nyilatkozat mutatja, 

az ellenzéken teljeson tisztán látják 
azokat a célokat, melyek felé halad
ni kell, ha a szigorú téllel 
reánk leselkedő pokdasdpi 
meg akarjuk olőzni.

Báró Sztcrényi József a 
Napló munkatársa előtt tett 
kozatában az alábbi érdekes 
tornákra mutat reá:

— Nyilvánvaló, hogy a mostani 
súlyos és bizonytalan péuzviszo- 
nyok között hitelnek nincs helye. 
Arról nem tudok, hogy jegyinté
zeti hitelnyújtást újabban korlá
tozták volna, de annál jobban 
megszorítják a hiteleket a bankok 
és pénzintézetek, mert nincs elég 
pénz és

a legkülönbözőbb brancheok 
maguk állapodnak meg abban, 
hogy hitelt nem lehet nyúj

tani.
Az ellenzéki politikusok rámutat

nak arra, hogy a kormány gazda
sági politikája az utóbbi időkben 
erősen azt az irányt vette fel, ame
lyet a szélsőjobboldali politikusok, 
főleg Wolff és Ulain reprezentálnak 
ős attól tartanak, hogy

a hirtelen életbeléptetett korlá
tozó intézkedések a termőiéit éa 
az egész gazdasági életet alap

jaiban támadják meg.
Az a gazdasági pangás, mely 

hosszabb ideje érezteti káros hatá
sát, teljes bizonytalanságban tart 
mindenkit és nagy nyugtalanságot 
keltenek azok a szállongó hitek is, 
melyek szerint a Devizaközpont 
nem csekély deviza-tartalékokat 
gyűjt és mig a kormány teljesen el
zárkózik a jóvátétel kérdésében 
minden nyilatkozat elől, azt sem 
tudja senki, hogy ezekkel a deviza
tartalékokkal mi terveztetik.

A német császár
esküvőjét megelőzően seombaton este az 
amerongeni kastélyban díszlakoma 
volt, amelyen Vilmos császár, Her
mina hercegnő, a császári család tag
jai és a osalád sok barátja vettek 
részt, A braunschweigi herceg és neje 
vasárnap reggel menl a hercegnőhöz is 
délelőtt lt órakor érkeztek Doornba. A 
polgári esketés délben, az egyházi pedig 
délután 1 órakor volt. Utána a hercegnőt 
porosz királynővé koronázták. A lako
dalmi ebéden Ötvenhat vendég vett részt.

Feldmann Ferenc
hankkodája

Szervita-tér 4. szám alatt van

PÉLE-MÉLÉ
Ezelőtt MASCOTTE-BAR
VL, NAOVMEZ0 I1CC6 30. TF1 EFÓN: 56-17
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SILÓIM KMYMOND éa BLOIRM R<‘NNE
Asztalrendeles! 06-17

A jó gyermekekhez!
Alulírott, mint Törpcország leendő 

királya, ezennel meghívlak bennete
ket lakodalmi ünnepélyemre, melyet 
minden keddeu, csütörtökön ós szom
baton d. u. 4 órakor tartok az Apolló 
Gyermekuinliázában. Hogy az ünne
pélyt minden Jő szófugadó gyermek 
megláfbnsBa. a látványos ünnepséget, 
melyet Bánóest bácsi rendez, megis
métlem minden kedden. cstt'.örtökOn 
és szombaton, délután négy őrakbr.

Biztosan elvár:
Sarkadl bácsi, s. k. 
mint Matyi királyfi 

Bánóc.zlné Ilona, «. k. 
mint királyné.

EMttflnki
Zoli, s. k., mint törpekirály 
Szegő bácsi, 8. k.. mint óriúsklrály 

Széeay Hcddy, s. k., mint udv. főtáncosnö 
Teielonclm: József 13—26.

(Apolió-Szinpad, Blaha Lujza-tír.)

PALACE
Rákóczi-at 43 Igazgató: Ujváry Ferenc

Teielónazani: józaaf 125 lll 
Még csak néli'ny n’pig minden este 

a megnyitó műsor 
Föllépnek:

Borosa Géza Antal Erzsi
Ferenczv Károly Haraazty MlelFerencty K-------.
UJvAry Lajos 
Salamon Bála 
Békeffy László 
lljváry Ferenc

Oy. BAtory Elza 
Saásdy Aliz 
U. Földe*  Elza 
Herczegh Jenő

H. Heldelberg Albert
Ax url világ talélkozóhelye! A mflsort Harmafh 
Imre irta. Francia konyha. Vácion 8-tól. Elő
adás kezdete 10 órakor, jegyelővétel: délelőtt 
12—1 -lg, délután 5—7-ig Esti pénzténiyiláa 8-kor

Legmagasabb 
árt 
ér 

ékóaér,"*BzÖrnic,'  bútor*  ’ porcai- _ ■ ■ 
Ián, könyvek én egyéb műtár- S3E | 
gyükért. Nagy vcvőközönsógl WB B

Nekem értékbecslésre 
átadott a

ssőnyog, kópék, arany, •sOst.

gyükért. Nagy vcvőközöusógl WB ■ 
Állandó kiállítást

MÖKERESKEDES
VII. Erzsébet köret ». (Tol. J. M-M)

Elagátu, alökalő, 
ragyogó az 

OSTENDE
ESTI ÉTTERME 
iaegentk találkozóhelye 

VARJAS
•Oéran,<2 tintliar élén <«•*•:/  

M»anr -rua*»taot  
PataM <>•*»'
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HÍREK Veszedelmes betSrfibanda a rendőrségen

Egyházra ítélt hivatalnoknő
- A Hétfői Napló tudósítójától —

Krlzmanek Lujza a Kaesa-Oderbergi 
vasútnál, mint hivatalnoknő volt alkal
mazásban. Élelmiszerekre és tüzelőanya
gokra szóló utalványokat és blankettákat 
kitöltött akképon, hogy azokból az tűnt 
ki, mintha a kiutalt élelmiszerek és tü
zelőanyagok ára már ki lenne fizetve. 
Ezeket a hamis utalványokat azután jó 
áron eladta.

A büntetőtörvényszék jogerősen két 
évi fegyházra ltélto eL Ekkor ugyan
ilyen bűncselekményért egy újabb fel
jelentést adtak be ellene és ebben az 
ügyben is kapott 8 hónapi börtönt

A büntetőtörvényszék dr. Fayl Ivor 
bíró elnöklésével most összbüntetéet 
szabott ki a hivatalnoknő ellen b összesen 

évi és 5 hónapi fogyházat róttak rá.

* lepett ruhaneműnket négy miniéért értékédtatték
— A Héttői Napló tudósítójától. —

A ztfgpiacokon razziázó delek ti- 
veknek feltűnt, hogy az újabb idő
ben sok uj és finom ruhaneművel 
kereskednek > az engedélyuélküli 
mozgóárusok. Különösen sok női 
ing, férfi ruha és cipő kerül eladás
ra, amelyek oredote gyanús volt a 
detektiveknek. Ezért több ilyen 
mozgóárust előállítottak a rendőr
ségre, ahol azt mondották, hogy a 
ruhanemüeket Kloteer Lipót pin
cértől vették.

Ugyanakkor a főkapitányságon 
számos betöréses lopást jelentettek. 
A betörők különösen a Belváros 
bérpalotáit keresték fel, ahol a le
zárt lakásokat föl feszítették és ko
rán reggel, a kapunyitáskor sur
rantak ki az összelopott holmikkal.

Minthogy a betöréseket ugyan
azon a módon követték el, a nyo
mozás megállapította, hogy azokat 
azonos betörőbanda követi el, a 
melynek tagjai Klotzerrel állanak 
összeköttetében. A vizsgálatot en
nek alapján folytatták és sikerült 
is Klotaert több napi megfigyelés 
után a rendőrségre előállítani. 
Kloteer kihallgatása során beis-

A két szobafestősegédet tegnap 
elfogták és mindkettőjüket letartóz
tatták.

Tizenötrendbeli betöréses lo
pást ismertek be és elmondták, 
hogy a lopott holmikat négymillió 
koronáig értékesítették. A lakás
betöréseket úgy követték el, hogy 
az előszobaajtó felső ablakát be
törték és az ablakon át jutottak be 
a lakásba.

Mindhármukat ma délelőtt kí
sérik át az ügyészség fog
házába.

A rendőrség rajtuk kivül még 
egy veszedelmes betörőt fogott el 
Szabó Márton magánhivatalnok 
személyében, aki a szegedi csillag
börtönből szökött meg és Buda
pesten lakó feleségével több betö
réses lopást követett el. A fegyház- 
ból úgy szökött meg, hogy a fegyház 
kápolnájához kulcsot szerzett, amely
nek segít jégével legutóbb a kápol
nába, és a kápolna egyik ablakán 
keresztül elmenekült

Szabó lakásán az ellopott holmik 
nagy részét megtalálták és a ká
polna kulcsát is. A detektívek Er- 

merte a lopásokat és megnevezte a j zsőbetfalván akadtak rá, ahonnan 
társait, is, Schwetger Zoltán és előállították a feleségével együtt a 
Rosenfcld Béla szobafestősegédek főkapitányságra, ahol letartóztat- 
személyében. I túk őket

bon rendezett esti hangversenyekre. 
Vcnczel Béla tizennégyszer már fellé
pett, de a további fellépéseit a szálloda 

imww .... ..................— vezetősége folyvást halogatta. Azzal
— Megtámadtak egy rendőrt. Tegnap huzta-halugalta az operaéuokes follópto-

“ 1 tésőt, hogy a női művésznők jobban
vonzz- k a vacsorázó publikumot. Venczel 
pert, indított a szálloda vezetősége ell n 
és 50 ezer korona szerződésileg kikötött 
kötbér megfizetését követelte. A köz
ponti járásbíróság előtt megtartott tár
gyalás után a Britannia vezetőit köte-

— A Magyar Asszonyok Nemzeti Szö
vetsége vasórnap délután tartotta a 
Váci ucai városházán közgyűlését, ame
lyen megjolent Horthy Miklósné, a kor
mányzó fölöséire is. Tormán Cecil elnök 
megnyitója után Kiss Károly főtitkár 
számolt bo a szövetség egyes osztályai
nak működéséről.

— Újabb részvényiopások. Az utóbbi
Időben számos részvénylopás történt és 
a tőzsdebizomá <osok nap-nap után 
tesznek a rcndö‘r.ógen följelentést. Leg
utóbb Dauer és Beck tőzsdobizományos 
cég jelentette be a főkapitányságnak, 
hogy a tőzsdopalotában levő irodahelyi
ségéből 25 drb egyesült izzólámpa rész
vény tűnt el titokzatos módon. A Giró 
Pénztárogylét révén megállapították, 
hogy az ellopott részvények 25796 -80 Ó3 
25901—20 számokkal vannak ellátva. A 
nyomravezetőknek a károsultak 50.000 
korona jutalmat tűztek ki. __

éjszakba Péterffy Sandor-utcában Pogadi 
Katalin rendőri felügyelet alatt levő 
leányt megtámadta Huszár Dezső. mun
kanélküli napszámos. AJeány sikolto
IDUSUK*  VftJ *«»>.•-.  ---- ~
késsel támadt rá. A járókelők segítsé
gével Huszárt ártalmatlanná tették *“ 
előállították a főkapitányságra, 
letartóztatták.

— A bunda. R'gényt. lehetne írni 
róla, vagy keserű pesti drátnát, tré
fásan szomorú elbeszélő költe
ményt, vagy a mü fajok legköny- 
nyesebbjét, legvéresebbjét: humo
reszket. Szimbólum az a bunda, 
melyet a mai télfecskéje vasár
napon láttam, lerongyolt életünk 
már-már alig fenntartó vázának. 
szimbóluma, a histrió fagyott, de | 
ragyogó mosolya, amely borzalmas 
sebeket rejt és csak azért van, hogy 
borzalmas sebeket rejtsen, kozme-1 
tikus email-álarc az öregedő szép, 
asszony ráncainak takarására, fo- 
gak szörnyű egymásraharapása, 
nagy-nagy bánatok felett. A tulaj
donosát régen ismerem, negyvenöt
év körüli özvegy asszony. Sűrűn 
találkozunk, mert reggel, ha mun
kámra megyek, ott áll a szomszéd 
tejcsarnok előtt, a hosszú sorban, 
többi kendőz, szegény, haragos, tü
relmetlen, régen, keserűen várakozó 
asszonyok között. Mindig szegé
nyen, mindig szerényen, két didlt- 
ftu gondjával és a gondok folyton. 
szaporodó, hűséges kísérőivel: ar
cán mély barázdákkal. Szegény 
asszony, szerény asszony, özvegy 
asszony. És ma az Andráfisy-uton 
találkoztam vele. Bundában volt. 
Ragyogó, modern sealskln , bundá
ban.' Gondoltam: dollárok Ameriká
ból. De nem. A tőzsdén játszott. 
Nem ám, mint spekuláns, tokáig, 
szívósan és igy jutott a jóléthez, 
nem, egy tippet kapott, egyszer 
próbálkozott, nyert. És bundát vett 
a nyereségen. Nem ruhát a gyere
keknek, nem szenet télre, nem hol
mi jó valutát szűkös napokra, nem. 
Bundát. fis hétköznapokon még 
mindég szegény asszony, szerény 
asszony, özvegy asszony, vasárnap 
delnő, bundában. Talán felesleges 
volna ennek a pár sornak a végén 
még morált is írni.

sSFSsí SS Helyin is gyapjú MNfl niháh 5±".™.S;Ti 
ződtette a Britannla-saálló, a télikertté- 1 ......

zására egy rendőr jött ölő, akire Huszár

C és .M..VIV.V
főkapitúuyságTa, ahol leztc az 59 ezer korona kötbér és a per- 

I költségek megfizetésére.
— Éjszakai verekedések, fidez Jánoe 

36 éves péksegédet a Béosl-ut 12. ezáni 
alatt szombatról vasárnapra virradó éj
szaka két ismeretlen ember megtámadta, 
késekkel összeszurkálta, értéktárgyait el
rabolták és azután elmenokültek. Ttácz 
Jánost eszméletlen állapotban a mentők 
az irgalmatok kórházába számították. — 
Ugyancsak ismeretlen tettekek Vhnadták 
meg szombaton éjjel a Hcrwina-uton 

! Engel Ferenc 27 éves vasöntőt, nklt 
sz’utén összeszurkáltak. A mentők a 

i Bókus-kórházba szállították.
—- Jubileum. Az országban közismert 

Hungória-cipőgyúr és kereskedelmi r.-t. 
vasárnap a Pilsení sörcsarnokban a vál
lalat igazgatója, Vas Sándornak tiszfele- 
.tére nagy bankottot rendezett, amelyen 
nz összes vidéki fiókok vezetői nevében 
Gál Mihály üdvözölte a jubilánst Sze
mére Miklós vezérigazgatóhoz Nagyvá
radra táviratot küldtek a résztvevők.

— A gyógysserészsegódek szabad
napjai. A gyógyszeréBzsogédek buda
pesti testülote kéri az alábbiak szives 
közlését: A gyógyBZerészsegédek mozgal
ma clraon megjelent hirlapl közlemé- 
nyekro vonatkozólag gyógyszcrtártulaj- 
donosl körökből a következő reflexiókat 
fűzik: A gyógyszerészek budapesti tes
tület© áthutva attól a helyes szociális 
felfogástól, hogy minden dolgozó cm-

zék és a törvényes munkaszüneti dél- 
. útónokon kívül még külön 11 napon át 
pihenjen. Egyébként is oz a mozgalom' 

. csak a főváros területére redukálódik, 
i amennyiben a gyógyszerészek országos 
I egyesülete a vidéki kölcsönös szolgálta
tások tekintetében a segédek képvisele
tével egyezségre jutott.

— Felakasztotta magút. Pomázl Meny
hért 37 éves vonatfókező Szvetenay-utca 
9. szám alatti lakásán felakasztotta ma
gát. Mire tettét észrevették, meghalt. 
Holttestét a bonetnni intézetbe szállí
tották.

■ — Halálos elgázoló*.  Vasárnap este 9
1 órakor a Baross-téron egy 17-es villamos 
• elgázolta Pongrácz Sándor 45 osztendős 
' nyug. Máv. ellenőrt. Pongrácz Csch- 
‘ szlovákiából jött Budapestre, itt eladott 
! ogy házat, azután bement a Baross téri 
vendéglőbe áldomást inni és ott annyit 
ivott, hogy mikor kilőtt és át akart 
menni a téron, a villamos sínen meg
botlott és így került a kerekek alá. A 
villamos a mellét teljesen összeroncsolta. 
Pongrácz azonnal meghalt. Holtestét a 
hordani intézetbo szállították.

SZÍNHAZAKRÓL, 
SZÍNÉSZEKRŐL

Szomorú hírrel kell kezdenem: Blaha 
Lujza beteg. Baja szerencsére nem komo
lyabb, torokgyulladása van, lázas óa né
hány napja az ágyat kénytelen őrizni. 
Mára állapota már javult és így remél
hető, hogy betegsége miatt a kedves 
ötlet — a Népszínház régi gárdájának 
együttes fellépése — nem fog késedelmet 
szenvedni.

__ A. két szomszéd színház versenye csak 
bérnek joga van ahhoz, hogy munkájú- most lett izgató, hogy a finlshbe ért. A 
nak ellenőriekéként magának exiszten-' Fővárosi Színház földszintje és púholy- 
ciút biztosíthasson, elhatározta, hogy az 
oklevél nélküli gyógyBzeréBzsegódok 
havi 18.000 korona, diplomások pedig 
22,000 korona minimális fizetésben részo- 
süljonek. Ehhez azt az egyetlen felté
telt fűzte, hogy az alkalmazottak a har
madnapos szabadnapok rendszeréről a j .>OT,auvc o «« vuu-
negyednapoa rendszerre térjenek vissza. • sok 8:1 állnak, mert hír szerint 18-án 
Ugyanis a minden negyedik szabadnap nyit még akkor is, ha cigánygyerekek 
évtizedekre visszanyúló gyakorlat volt potyognak az ógbőL^ 
éa pedig sokkal terhesebb munkaboosz- 
tás mellett (állandó Inspekciói szolgálat) 
mint ma van. De ettől eltekintve is, ma, 
amikor mindenkinek kötelessége teljes 
munkaerejét latbavotai, lehetetlen bár
kinek is biztos exintencl/it követelni 
oly módon, hogy például 81 napos hóna
pokban mindössze csak 90 napon dolgos*

— írnék magának valamit
— Tartom szerencsémnek «— MeM 

Nagy Imro.
— Mennyit fizeti
— Amennyit paranosol.
— Kétezer korona
— Rend bún van
•— Akkor csináljuk meg a szerződést 

Nagy Imre elcsodálkozik
— Minek ehhez szerződés? — kérdi — 

írja meg, adja ide és én rögtön kifizetem.
— Hát akkor rögtön megírom — 

mondja Karinthy, azzal bevonul as író
szobába. Félóra múlva újra odamegy 
Nagy Imréhez:

— Hát megcsináljuk a eserződéstf
— Cikket 1 — feleli röviden Nagy Imre
— Ja, rögtön megírom — azzal megint 

bevonul az írószobába (Meg kell azon
ban mondani azoknak, akik nem tudnák, 
hogy Karinthy nem tartozik a legszor
galmasabb írók közé) Félóra múlva 
harmadszor is megjelenik:
~ Na? Megcsináljuk a ezerződóst?
— Nézze, — feleli Nagy Imre — pro

ponálok valamit Írja meg a szerződést, 
adja ide, én lekőzlöm és kifizetem a két
szer koronát.

— Rögtön — mondja Karinthy ás d 
megy.

Trószoba. Félóra. Másik félóra. Ered
mény: a szerződést sem irta meg.•

• Az ..Égi és föld! szerelem" jövő heti 
előadásai. Molnár Ferenc legújabb darab
ját, mely már a csütörtöki főpróbáján ú 
megrázóan mély benyomást tett ötszöi 
játsszák a jövő héten a Magyar Színház
ban, hétfőn, szerdán, csütörtökön, pénte
ken és vasárnap este. Kedden szomba
ton a rendkívül mulatságos „Grctchont". 
most vasárnap délután 8 órakor rendel 
helyárakkal a „Tüzeket", jövő vasárnap 
délután 8 órakor mérsékelt hclyárakkal 
Tímár költői legendáját „A. púpos Boldi
zsárt' játsszák.

• A Vígszínházban a „Három nővért*  
e héten hétfőn, szerdán és vásárnál 
játsszák. Pénteken a „Talfun" kerül szín 
re, a többi este a „Csereberét" ismétlik

• Ragnza hercege, a Városi Szinhá: 
vidám és regényes operettje nagyszert 
együttesével tüneményes kiállításával 
táblás házakat vonz. Petrúss Sári hódlt4 
egyénisége, Tisza Karola szédületes tánc- 
tehetsége, Sziklai óo Borosa kacagtat! 
humora, Szentmihályi Tibor szárnyalj 
tenorja, a történet ezer fordulata, fülbe, 
mászó zeneszámok, a mutatvány iidt 
könnyedsége és pomrája hosszú karrier} 
igérnok Ilaguza hercegének, moly szelj 
dán, csütörtökön, pénteken, vasárnap 
este és a következő hétfőn van műsoron. 
Hétfőn mutatja be a színház Anber vi
lághírű müvét, „Fra Diavolot" Halász 
Gitta, H. Csillag Erzsi, Ócskái, Somló, 
Dalnoki, Pázmán, Vermes ós Gábor Ernő 
fellépésével Az előadást Ábrányi Emil 
igazgató vezeti, a rendezés dr. Dalnok}- 
munkája. Kedden „Traviaía" megy 
Aquila Adler Adelluával, szombaton Fra 
Diavolot ismétlik, vasárnap délután a 
„Szevillal borbély" folytatja sorozatát 
Aquila Adler Adolinával.

• „Offenbaeh" utolsó hete. — „A baja, 
dér" bemutatója. A külföldi nagy sikerei 
hírével jövő pénteken, 10-én mutatja be 
a Király Színház Kálmán Imre szenzá
ciós operettjét, „A hajadért". A színház 
kiállításban és szerep osztásban a legja
vát adja annak, amit az utóbbi években 
aperettBzlnpad egyáltalán nyújtott. A 
főszerepeket Fedák Sári, Honthy Hanna, 
Rátkai, Nádor, Latabár, Vágó, Raskó, 
Ihász, -Hajnal és Síró Anna játoszák. 
A bemutatóig minden este a nagysikerű 
„Offonbach" előadásait ismétlik. Mos! 
vasárnap délután „János vitézt", jövő 
vasárnap délután „Három a tánc"-ot ad
ják 8 órakor mérsékelt holyárakkal.

• A „Szép Heléna" rejirlze. Szerdán, 
8-án kerül felújításra Offenbach örök
szép operettje, a „Szép Heléna" a Blaha

.sora már csak az utolsó simításokra 
várnak, a Renaistanco a Kis Komédiá
ból átment vendég-próbáini a Fészek 
nagytermébe. Itt is próbálnak, ott is 
próbálnak, itt is építenek, ott is építenek, 
itt is tagúinak, ott is Izgulnak. E pilla
natban a Ronalesanoe a favorit, az odd-

•
Ez ugyan nem színészekről, vagy tata

házról szól, de olyan kedves, hoiry talán 
el lehet mesélni — wlfhout fear of of- 
feneff. Szereplői Nagy Imre, Aa Ojaág 
szerkesztője és Karinthy Frigyes. Szín
helye az Otthon-kör. Karinthy odamegy 
Nagy Imréhez:

TABAR1N
liAKŐCtl UT B. SZ-TBLKTON, |ÓZ«EF 21-16

A novemberi monstre, mfleor: 
LES DIAMANTS 

nootfaln-Uncok 

KITTY AND ERIK LUX 
The Arlítoer. of Dsndng 

FRIDA a WILLY
■ b*«l  v^ecr1 Irllr 

■LFY * MARY LORLEY 
amerikai tineduett

LAURENT A LAMOTTE 
excentrikus tínc|elenet 

HYYPP*  a WIB1L&NDKR
a feUUmttlhAtatlan skandinávok

Haas! Marid Unckradcíói. Isotta Elvara tán
cosnő. Ada Adeltne táncosnő. Gizi és Zoli 
tAnemókái. Jzraylk-trló létrajeienet. Labelle- 
Méret rokoké-kettOs Is Leraas karskterttacok. 
Esenkivül még 20 elsőrangú szám. Előadás után 
mondain-táncok Steiner Sím! mávíarzenekara. 
Elsőrangú meleg konyha. Kezdett fél 10 órakor.



HÉTFŐT NAPLÓ Budapest, Mf2 november (,

Lujza-wzinházban. A teljesen uj kiállí
tású előadáson a darab eredeti formájá
ban kerül ezúttal színre és főszerepeiben 
J’éohy Erzsi, Vnály Ilona, Rozsnyal Ilona, 
Dobrovits Márta. Szirmai, László, Tamás, 
Rött, Verebes és Borosa lépnek fel. A 
jjagyórdekesaégii reprizig „A Lili báró
nőt**  adják minden ette, valamint jövő 
vasárnap délután olsőizbon mérsékelt 
helyárakkal ö órai kezdettel Fabinyi 
Kató, I?n«kó Baba, Rozsnyai Ilona, 
László, 1 .mai ín Tamás felléptével. 
Most vasarnap délután a rendkívül nép
szerű „Fi-Fi*'-t  ismétlik ugyancsak mér
sékelt helyárakkal.

• Minden várakozást felülmúl a Osen- 
gery-utcal Művész-Színpad páratlanul 
szenzációs megnyitó műsora, amelyről a 
sajtó egyórtelinüon állapította meg, hogy 
előkelő művészi nívója méltó az uj szín
ház nevóhoz. ódry Árpád, a Nemzeti 
Színház illusztris művésze, Csathó Kál
mán szenzációsan mulatságos vigj béká
ban, Berky Lili, Gózon, Szemere, Sze- 
beni Margit, Hegyi Rózsi, Molnár, Holtai 
és Bondo Kosztolányi Dezső gyönyörű 
Bábjátékos-ában és Török Rezső végte
lenül kedves énekes játékában, Békeffy 
László kacagtatóan elmés konferánszai 
és kis bohózata, Berky Lili, Mihályi 
Vllcsi ’éa Szemére pompás szólói, Síró 
Anna és Erdélyi Géza brilliáns táncos
jelenete együttvéve olyan műsort adnak, 
amelynél vonzóbbat, gazdagabbat elkép
zelni sem lehet. Az előadás kilenc órakor 
kezdődik.

• A Kamarában ma és mindennap az 
Arábiái éjszakák, Chaplin mint alko
holista és Zigoto a sárgák réme. Fél 5, 
negyed 7, 8 és háromnegyed 10 órakor.

• A Drakuia rcprize a Helikonban 
Igazolta az igazgatóságnak azt a felis
merését, hogy ezren és ezren vannak még 
Budapesten, akik a német filmgyártás e 
bizarr produktumát okvetlenül látni 
akarják. A repriz első négy előadása zsú
folt házak olőtt folyt le és sokat kacag
tak a jóízű Fatty és Chaplin burleszko- 
kon is. Előadás kezdoto 4, háromnegyed 
6, fél 8 és negyed 10 órakor.

• A Tivoliban Az arany háromszög 
n legújabb kalandoraim, ami eddig 
szinro került, zajos tetszést váltott ki a 
színházat zsúfolásig megtöltő kényes íz
lésű publigumból.

• A Mozgókép Otthon parádés és gaz
dag amerikai műsora, a csodás Kismet, 
9 felvonásból álló, valamint az „Egy flu 
meg egy lány**  nagyszabású Jewel-soro- 
zatu regény állandóan táblás házak előtt 
kerül bemutatóra. (4, 6, 8, 10.)

• Theodora — az Urániában. Hatal
mas méretekben, a káprázatos látvá
nyossúg tgész tömegévol épült fel az a 
film-óriás, amelyet Sardou híres színmű
véből az olasz művészet 
amellyel a világ összes 
versenyében az elsőség 
nyerte. Több millió lirn 
szült ez a fiira, s a szereplők száma sok 
ezerre rúg, akik Bizánc ragyogóan fel
épített palotáiban és márvánnyal díszes 
terein megelevenítik előttünk a szépsé
ges Theodora császárné korát és udva
rát. Különösen nagy hatású az a mérhe
tetlen arányú cirkusz, amolyben a csá
szárné parancsára oroszlánokat szabadí
tanak a népre. Kovés ilyen gazdag film
látványban volt eddig részünk és bámu- 
lattal csodáljuk, hová fejlődött immár a 
film. Az Uránia minden nap 5, három
negyed 7, fél 9 és 10 órakor mutatja be 
ezt a nagy műsorát.

produkált és 
filmgyárainak 
pálmáját el- 

költséggel ké-

Ilim TÉLIKERT
V!!., DOHÁNY UCCA M.

Naponta müvészesték 
fellépnek: 

Delibes Mária 
Szalontay Feri Sándor József 
Vágó llus Simái Ede
Gombócz Nelly Kiesne duett 

stb. stb.
Művészi vezetó: Sándor József 

Megyaszey Hajnal konferál 
Zongoránál Kóla József Ul 

Zlmmermenn Géza hegedül 
Meleg konyha KttUnG Italok

Kezdete 10 után
ElGadás után parkett-tánc

u!'-08 nemzeti Knyal Orfeum khmíI
Minden este fél 8-kor a nagyixabáau novombarl 
varlétémllMr éa Maavar Erűi vendégfellóptövel 
ARAM YM AD ÁR Flarmath - Zerkovitz operettje

A főváros legnagyobb fodrúszterme
SZALAY

Nem kell várniI József-KSrut 2

«

VASÁRNAPI SPORT KÖZGAZDASÁG
ben volt m FTC. Változatos játék után 
Kővágó a 2L p.-ben megszerzi csapa
tának a vezetést, A BTC-nek is nyílik 
kodvoző alkalma, de csatárai mindent 
hibáznak. Az FTC-nek különösen a bal
szárnya van elemében, melynek egy ak
ciójából kifolyólag Kővágó a 2. gólt 
lövi. A II. félidő abszolút FTC fölény
jegyében telik, ennek ellenére ia a BTC- 
nek sikerül a játék utolsó perceiben 
gólt elérnie.

Football
t, osntdtyss bajnokság

MAFC—Zuglói AC (2:#) 2:1
Lelkes győzniakarás hatotta át a tech

nikus csapat minden egyes tagját, tuda
tában annak, hogy a győzelemmel járó 
két pont esetleg az I. osztályban való 
továbbszereplést biztosítja részükre a ez 
a gondolat minden egyes akcióját át- 
fűteni látszott olyannyira, hogy a Payer- 
ral megerősített Zuglóiak egy pillanatra 
sem tudták kétségessé tenni a mérkőzés 
kimenetelét A kezdéskor még bizony
talanul mozognak a vörös-feketék, de 
csakhamar önmagukra találva a játék 
irányítását is kezükbe veszik s szebbnél 
szebb támadásokat vezetle k a zuglói 
kapu ellen. Különösen a balszárny van 
elemében, amely a MAFC két goalját 
készítette elő, s amelyek Gyurleskónak, 
illetőleg KeBynek érdeme. A mérkőzés 
utolsó perceiben kavarodásból éri 
Zugló goalját

Vasas—MAC (1:1) 2:1
A MAO tovább folytatva vereségi 

rozatát, ezúttal a Vasasokat jutatta 1 
könnyű két ponthoz. Ez a körülmény, 
azonban mit sem von le a derék munkás- i 
a.W érdeméből, akik .lejétől végig Xl
szén játékot mutattak. A kezdéskor í terben verte Gondos //.-öt mely a most 
nagy lendülettel megy a MAC a játékba,' f7020 VCrt® U^anC^/kanli£

, .. . “ hfln ftt?v vorsenvhon. Kalifa elő
de az csak szalmalángnak bizonyult 
utána pedig a Vasasok dirigálnak s ez 
marad a helyzet mindvégig. Félidőnként 
egy-egy goalhoz juttatják csapatukat 
Jeliinek és Takács.

Törekvés SE-VAC (1:1) 3:1
A Törekvés egy túltrenírozott csapat 

benyomását teszi, amely már a szezon
kezdetkor formájának tetőpontján állott 
s időnek előtte kifogyva tüdőből egyre- 
másra veszíti el szezónvégi mérkőzéseit, j 
híveinek nem csekély riadalmára. Csak I 
így juthattak velük szemben két ponthoz I 
a Vívók, akik ötlettelen, unalmas játé- . 
kukkal más ellenféltől még egy eldön- | 
tétlent sem tudtak volna kicsikarni. A 
Törekvés széllel hátban kezdi a játékot 
s ellenfelét teljesen térfelébe szorítja. A 
kínálkozó kedvező helyzetek egész hal
mazát hagyják kihasználatlanul s elé
gednek meg néhány kornerrel. A bal
szárny egyik lerohanását Pruha goallá 
értékesíti, melyre Kövess egy perc múlva 
kiegyenlítő goallal felel. A II. félidőben 
megváltozik a helyzet, most a VAC-ot 
támogatja a szél s a gyámoltalan Tö
rekvés védelem hibájából Kövess mind
járt kezdéskor goalt lő. A tizenegyes, 
melyet a kiállított Vas hibájából Ítélt 
meg a bíró s Lébi lőtte kapuba, teljesen 
megpecsételte a vasutasok sorsát

UTE-IIL kér. TVE (2:\) 5:1
Egyenrangú ellenfelek szép küzdelmét 

Neuhaus (III. kér.) kapus indolens já
téka tette helyenként élvezhetetlenné, 
aki az elkönnyelmflsködött labdák soro
zatával teljesen lehanyagolta csapatát. 
Priboj már az 5. percben lövi az UTE 
első goalját kornerből, melyet sikerül 
Bchallernak egy lefutásból kifolyólag 
eggyel megtoldani. A goal felvilla
nyozni látszik az óbudaiakat, kiknek 
támadásait, Palcsek irányítja lelkesen s 
a 24 percben meg is van az eredmény, ___ - ___ - ______
egy Palcsek révén lőtt goal. A II. fél- van a legtöbb esélyük. Meernixe és Tittó 
időben a IIL kerületiek folytatják len- közé helyezzük a versony sorsát. Jelölt- 
dületes támadásaikat minaddlg, míg ! jelnk ezek: I. Hidigeigei — Fred Rob 
« , .... ..................Adél. II. Duna — Trnava — Jobban.

Utána III- Edgár F. — Lods — Ed Luno. IV.

//. oaztgiíyu bafnoksAg 
UTSE-BEAC 1:0.
TTC-VIL kér. 2:0. 
BTK—Postások 1:0.

el

B0-

I

Lóverseny
Megyeri versenyek

Tegnap zajlott le az idei rendkívül 
mozgalmas lóversenyszezón utolsó vasár
napi versenye s a koddi utolsó nap után 
megérdemelt pihenőre térnek telivé
reink. A verecnyok szokatlanul reális 
mederben dőltek el s csak az utolsó ver
seny hozott nagy meglepetést a kima
gasló esélyű Italsors érthetetlen lemara
dásával, mert múltkoriban Balsors kan-

ben egy másik versenyben. Kalifa elő
nyös terhét győzelemmel érvényesítette 
az Alagi handicapban, bár ha Akarnok 
nem fut formán kívül, nem lőtt volna 
oly könnyű dolga, I'üszcg javulással 
verte a favorit Keszkenőt, míg Onkel 
Ludwig, Rózsi II. és Íródiák, mint a 
legreálisabb esélyek nyerték verse
nyeiket. A nap részletes eredményei a 
következők:

I. futam. L Onkel Ludwig (IX) Hof- 
bauor, 2. Myosotis (IX) Martinék, 8. 
Gyere ki (5) Biernáczky. Futottak még: 
Királynőm, Aurélia és Martija. Tót.: 
50:95, 65, 70.

IL futam. 1. Füszeg (2%) Biernáozky, 
2. Keszkenő (1) Hofbauer, 8. Elsőm (4) 
Vas és 8. Virgonc (8) Tryrubszky (holt
verseny a 8-ik helyen). Futottak még: 
Adi, Kereső é« Nézz félre. Tót: 50:140, 
50, 50, 50 Elsőm és 50 Virgonc.

III. futam. 1. Kalifa (2X) Popovi te, 2. 
Holla (4) Lapos, 3. Mariette (6) Pápa. 
Futottak még: Somló, Babuczi és Akar
nok. Tót.: 50:205, 115, 115.

IV. futam. 1. Rózsi II. (1K r.) Gimpl, 
2. Temes (1K) Hauser, 3. Eleonóra (10) 
Göllei. Futott még: Basedow. Tót: 50:85.

V. futam. 1 Iródidk (1%) Hauser, 2. 
Hűség III. (4) Martinék, 3. Nevető (8) 
GimpL Futottak még: Persze II., Vise- 
llus, Vipldia, Viveur, Merengő IL, 
Spinette és Badegunde. Tót: 50:125, 65, 
70, 70.

VI. futam. 1. Birtokos (2) Eperjessy, 2. 
Wilhelmshof (10) Pápa, 8. Szüret (6) 
Stenzel. Futottak még: Királynőm, Sta- 
rost, Balsors, Jofe és Szép Leány. Tót.: 
50:145, 75, 210, 100.

Hétfői ügetőversenyek
Ma délután a megszokott programm 

dől el az ügető pályán. A Nemzetközi 
versenyben az élőiről induló lovaknak

viuiuLo vuiuouaBOiAat unuauuiu, miK 
Schallernek Neuhaus könnyelműségéből 
kiolyólag sikerült gólt lőnie. __ - _ _____
mintha szárnyát szegték volna a csapat- i Meernixe — Titto, V. Visszhang — Ró
nak, föladva a küzdőimet, védekezésre [ iongó — íme. VI. Róbert — Debison — 
szorítkoznak, ami azonban nem gátolja • Jobban. 
mog az újpestieket, hogy Priboj és Peics | 
révén a 19. illetvo a 44. percben újabb 
2 gólt ne lőjjenek.

MTK—KAC (2:«) 3:1
Manői helyén tartalékkal áll fel az 

MTK ■ hatalmas tempót diktálva Orth 
már a 8. poreben Opata beadását a 116-os 
vonalról kapósból goalba vágja. Veszé
lyes támadások egész sora következik 
ezután, a szerencse azonban Biri mellé 
szegődött, aki egy ízben a kapuvonalon 
fogta el Orth hatalmas lövését. A 44. 
percben Siklóssy kicselezve a védelmet 
védhetetlen goaU lő. A II. félidőben az 
MTK még fokozni látszik az iramot s a 
8. percben Senkey H. korneréből Orth a 
8. goalt fejeli. Utána ellanyhul a játék, 
amely alatt a KAO-nak is sikerül fel- 
nyomúlnia, de nincs szoronoséjük.

FTC-BTC (2:1) 2:1
Pataky helyén tartalékkal, vörös Sza

bóval a centorhalfban határozott fölény-

PÁRISIÉN GRILL
• „Blah*  Lujza ulnház**  dpUlaUban 
VI, Saruun ucca 3S. Tál. 120-77
A novemberi nagy méter keretében fellépnek:

The negro Harmony Four 
Abble Mltchell 

világhírű néger énekesek

KITTY MÓRÁN
•ngol énekes steptincosné

Emmy <■ Georg Lola 4s Edy
mondain táncospárok *

Gallay Nándor, Hort Holla
énekes jelenet. — Előadás kezdete ’/«!! órakor.

Előadta nün pjrtjtttie itrtrtli I

Pesti Magyar Kereskedelmi Bank Aj 
igazgatóság szombaton tartott ülésén cL 
határozta, hogy a folyó hó 15-ére egvb% 
hívandó rendkívüli közgyűlésen az alau 
tőkének 150 millió koronáról 50.000 da 
rnb részvény kibocsátása által 200 miliu 
koronára való fölemelését fogja indít
ványozni olyképpen, hogy az uj részvó 
nyék teljességükben a régi részvényesek 
nek ajánltassanak fel. A kibocsátás idő- 
pontjának és az uj részvényok árának 
megállapítása az igazgatóságra fcw 
bízandó.

A fővárosi pénzintézetek kamatláb, 
emelése. A Magyar Királyi Állami J. gy. 
intézet hivatalos kamatlábának a közel- 
múltban történt fölemelése folytán a fő- 
városi pénzintézetek november 1-től 
„látra szóló**  betétekot 3, Illetve 8 és fél 
százalékkal fogadnak el, lekötött betétek
nél pedig olymérvü kamatlábemelést 
határoztak ol, hogy a kamatláb már egy 
havi lekötés után 4 és fél, illetve 5 szá
zalékot ér el, a lekötés időtartamával 
arányban pedig egyévi lekötés esetére 7, 
illetve 7 és fél százalékig emelkedik. A 
tőkekamatadót a pénzintézetek továbbra 
is sajátjukból fizetik.

A Rlmamnrány-Salgótarjáni Vasmű 
Részvénytársaság. A Rimaruurány-Sa’gó- 
tarján! Vasmű Rt. keddi rendes évi köz
gyűlésén az 1921—22-iki iizlotév zárszá- 
madásaí egyhangú elfogadást nyerte*.  
A részvényenkintl ötven korona osztalék 
november 1-től körűi kifizetésre. Dr. 
Schuster, az Általános Csoh Bankegyo- 
sület elnöke, az igazgatóságba beválasz
tatott. Az igazgatóság Bécsi Mór, Frő- 
lich Pál és Mátyás Jenő igazgatóhelyet
teseket az igazgatói, Fürst György fő- 
pénztáros-cégvezetőt a pénztárigazratói 
Aczél Armand cégvezetőt az igazgató
helyettesi címmel ruházta fel és Botion 
Imre, Peri Ara old és Vas Lajos fő
tisztviselőket cégvezetőkké nevezte kt.

A Hungária Bank Részvénytársaság 
jelenti, hogy a bank igazgatóságából 
alakult csoport gróf Sztáray Sándor v. 
b. t. t vezetése alatt megszerezte a Pesti 
Magyar Kereskedelmi Banktól a Hun- 
gária-bank részvényeinek többségét Az 
eddigi érdekkapcsolat a Pesti Magyar 
Kereskedőim! Bankkal továbbra is fenn
marad, aminek külső megnyilvánulása
képpen a Pesti Magyar Kereskedelmi 
Bank bizalmi emborol továbbra is helyet 
fogllanak az intézet igazgatóságában él 
folűgyelőbizottságában.

A Magyar-Csela Iparbank Rt. szom
baton megtartott rendki-üll közgyűlésén 
alaptőkéjének 200.000,000 koronára leendő 
fölemelését határozta el. Minden régi 
részvény alapján egy uj részvényre gya
korolható afc elővételi jog november 8- 
18 között az intézet értékpapír-pénztárá
nál 520 K azonnal való lefizetése elle
nébon. Az uj részvények 1923 január 1-től 
vesznek részt az üzleti eredményben. A 
régi részvényesek által esetleg át nem 
veendő részvények egyidejű elhelyezése 
biztosítva a

Az Első Dunagőzhajózási Társaság 
72.750 darab uj részvény kibocsátásával 
részvénytőkéjét 229.162,500 osztrák koro
nára emeli fel. Két régi részvény tulaj
donosa (két régi félrészvény egy égési 
részvénynek számit) egy uj részvény át
vételére jogosult. Az uj 1923. január 1-től 
fogva osztalékjogosult részvények vétel
ára költséggoi együtt egy miliő osztrák 
korona. A vétoljog 1922. november 6-tól 
14-lg az Allgemoine österr.'Bódénkredit- 
anstaltnál, Wien, Teilfaltstrasso 8. vagy 
annak városi irodájában. Orntncr- 
strasse 49. gyakorolható.

A Magyar ólomárugyár és Féinkere*  
kedclml Rt. alaptőkéjét 10 millióról « 
millió koronára emeli fel. Egy régi rész
vényre egy új vehető át 1500 koronáért 
nov- 7-ig az Angol-Magyar Banknál.

A Magyar Szalámigyár Rt. uj kibo
csátású részvényeire az elővételi Jól 
— 1 régire 2 uj — darabonkint 420 ko
rona lefizetése és a részvények ogyidejü 
bemutatása mellott a gyár pénztáránál 
november 14-ig gyakorolható.

Kelateuripal For,.lml D.nk »l*pt*  
kéjét 30 millióról 50 millióra emeli fel. 
A, üj rétivényekre e, elővételi jog 1:1 
arányban november 1-től 18-ig gy®* 0- 
rolható..

A Peati Tősade nj aiáméban Búd Jd- 
nos közélelmezési miniszter, dr. Dob- 
ránszky Béla, Popovlcs Sándor, Marczali 
Henrik Írtak cikkeket. Szerkesztőség es 
kiadóhivatal, Budapest, VT., Izabella 
ucoa 48.

Felelős szerkesztő: Dr. ILIK HUOŐ 
Kiadj*:  „Hétfői Napló" lapkladóvíllaW


