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POLITIKAI HETILAP
MEGJELENIK MINDEN HÉTFŐN REGGEL

Bethlen István
natv bsszámotóbeszéde HbdmezővásMeWi

Kormánypregrammot adott a miniszterelnök — 
Élesen támadta az ellenzéket — „A szövetkezett 
ellenzék nem liberális -A blokk csak rombolni tud“

Hódmezffvásárheily, november 19.
Vasárnap délelőtt Bethlen István 

gróf miniszterelnök megtartotta be
számolóját, amely elé az egész po
litikai világ nagy érdeklődéssel te
kintett. Ettől a beszámolótól várték 
azoknak a nagy kérdéseknek a tisz
tázását, amelyek a parlament mos
tani ülésszakának lefoxyását irányí
tani fogják.

A miniszterelnök részletesen ismer
tette a kormány eddigi működését, 
jövő terveit majd az ellenzék ellen 
szokatlanul éles és kíméletlen táma
dást intézett.

A miniszterelnök beszédéről alábbi 
tudósításunk számol be:

Bethlen miniszterelnök vasárnap dél- 
»lőtt 9 órakor érkezett meg Hódmező- 
lásárhelyre. Kíséretében voltak nagy- 
ttádi Szabó és Mayer János miniszte

rek, Gömbös Gyula, Lukács György, 
Erődi-Harrach Tihamér, Kálmán Ist
ván, Eckhardt Tibor, Héjj Imre, Zsit- 
vay Tibor, Kárafláth Jenő és mások. A 
pályaudvaron Soós István polgármester 
rövid és keresetlen szavakban üdvö
zölte a miniszterelnököt. A miniszterel
nök megköszönte az üdvözlést, majd kí
séretével együtt hosszú kocsisor élén 
vonult be a városházára. A villásreg
geli után Bethlen István gróf és kísé
rete a Fekete Sas szállónak zsúfolásig 
megtelt nagytermébe vonult a nagy
gyűlésre. A nagygyűlést Lázár Lajos 
nyitotta meg. Majd Bethlen István gróf 
miniszterelnök elmondotta beszámolóját.

Rámutatott arra, hogy a kormány 
első feladatául azt tekintette, hogy visz- 
szaállitsa a békebeli állapotokat úgy a 
szabadságjogok, mint a gazdasági sza
badság terén abban az ütemben, amely
ben a viszonyok megengedik. Egy lépést 
már tettünk ebben az irányban azzal, 
hogy az ugynevezott kivételes hatalom 
az indemnitás törvényerőre emelkedésé
től számított hat hónapon belül megszű
nik és a kormány négy hónapon belül 
köteles törvény ja vasiatokkal a nemzet
gyűlés elé lépni. Ezek a javaslatok elő
készítés alatt vannak és legközelebb a 
nemzetgyűlés elé kerülnek. A rokvirálás 
s maximálás szisztémáját a közollátásnnk 
fokozatosan meg kell szüntetni. A mai 
viszonyok között még nem érkeztünk el 
odúig, hogy a közalkalmazottak ellátá
sút megszüntessük.

F®isn tartani 
a ét&íiéft Mllkaresbadaímaf
Nem szüntethetjük még meg a kötött 

gazdálkodást a kiilkcreskedclom terén, 
meri, hiszen kénytelenek vagyunk még 
a kiviteli ileltékék. segélyével az árakat 
szociális szempontból szabályozni. De 
nem szüntethetjük meg azért sem, mert 
n körülöttünk lévő államok az elzárkózás 
politikáját folytatják.

Nem ml vagyunk az okai az elzárkó
zás politikájának, mint ahogy azt 
Európáéiért?. Magyarországról 

tik hirdetni.
Az utolsó nemzetgyűlésen 

Biál demokrata párt újból a 
gazdálkodás bevezetésének 
pontjára helyezkedett (Feikiáltá- .. ______ _______
rok: Le velük!) Újból a maximálást. kásszervezkedés kérdése. Ez a gerince

a szo- 
kötött 
ÓllÁB-

és rekvirálást követelték, azt, hogy'az egész szociális kérdésnek. Amint 
minden kivitelt ebből az országból 
—• még ha feleslegünk is van — szün
tessük be. Jó lesz ezt önöknek meg
jegyezniük.

Mi nem vagyunk hajlandók visz- 
szafelé menni. Nem vagyunk 
hajlandók sem maximálni, sem 

rekvirálni.
— Ennek dacára kötelességünk, hogy 

a drágaság ellen teljes erőnkből küzd- 
jünk. A pénz értékének megtartása vagy 
javítása részben tőlünk függ, részben 
olyan tényezőktől, amelyekre mi alig tu
dunk hatást gyakorolni. Es itt megint 
szóvá kell tenni a reparáció kérdését. Mi 
aláírtuk a trianoni szerződést, amelyben 
a reparáció kérdése szabályozva van. 
Ennek dacára azt mondjuk, hogy

Magyarország nem bir reparáciőt 
fizetni és az 
könnyelműen reparáció fizetéseket 
vállal, káosz elé vinné az országot.

— Meggyőződésem szerint Magyaror
szág régen megfizette azt, amivel tarto
zott . .

— Végeredményben azonban legyünk 
tisztában azzal, hogy valutánk sorsa a 
reparáciős komisszíó kezében van.

Ha reparációt állapítanak meg a mi 
terhűnkre, tisztában kell lennünk 
nekünk is, de nekik is azzal, hogy a 
magyar korona romlását feltartóz

tatni nem lejiet.

Miit tett a kormány a valuta
stabilitására

Amíg azonban sorsunk a reparáciős 
komissziónál el nem dől, kötelességünk 
mindent elkövetni, hogy pénzünk értéke 
teljesen el ne vesszen. A korona az 
utóbbi időben az értékét megtartotta, 
noha a márka katasztrofális hanyatlás
nak indult és ezt elértük azzal, hogy le
hetetlenné tettük a valutaspekulációt, 
felállítottuk a Devizaközpontot, meg
szorítottuk az importot, küzdöttünk és 
küzdünk a pénzinfláoió ellen, új adó
kat vezettünk be.

Küzdeni kell azért hogy az ország 
megcsökkent termelését újból arra a 
színvonalra emeljük, amelyen békeidő-

Uj irányt kell szabni közintézmé
nyeinknek a demokratikus irányban 
való fejlesztése érdekében. Itt a kér
dések két csoportjáról kívánok bő
vebben nyilatkozni: az egyik a szo
ciális kérdés, a másik azon szerves 
reformjavaslatok tömege.

Egyfelől arra kell törekednünk, 
hogy megszüntessük azokat a szo
ciális bajokat, amelyek elégilletlen- 
séget terjesztenek, másfelől azonban 
gondoskodni kell arról is, hogy a 
szociális mozgalmak el ne fajulja
nak, mint ahogy történt 1918-ban.

Még nagyobb feladataink vannak ipari 
téren. Gondoskodnunk kell arról, hogy 
az éjjeli munka, vagy a gyermekek és 
a nők munkdpja kellően szabályoztassék, 
szóval hogy

a munkás a védelmet a gazdasági 
életben i« megtalálja.

A második csoportba tartozik a mun-

méltóztatnak tudni, a szakszervezetek 
a földből, a talajból önként nőttek ki. 
Tehát itt egy törvényes rendezésre kell 
vállalkoznunk, amely rendezés keretén 
belül egyfelől

biztosítjuk a munkásosztály szabad 
szervezkedési jogát, másfelől pedig 
gondoskodni kell arról, hogy a gaz
dasági szervezkedés gazdasági téren 
maradjon és politikai térre át ne 

csússzon.
A közigazgatási reform, a felsőhöz

reformja, a választójognak törvénybe 
iktatása, az egyesületi jog megszervezi 

se, a bevándorlási törvény megalkotása, 
a büntető jog reformja előkészítés alati 
áll és ha a parlament munkaké-pes less 
a jövő tavasz folyamán a páriámét eS 
hétnek.

A társadalom lelki nyugalmál 
még mindig nem nyerte vissza. A 
társadalomban nap-nap után ujabl 
szervezkedéseket tapasztalunk, nme 
lyek vagy külpolitikai, vagy oly bel
politikai célokat tűznek ki maguk
nak, melyeknek megoldása a kör
me ny feladata.

Ne vegyük ezeket a dolgokat 
túlíragikusan.

azt mondják, hogy gyáva poli*  
követünk, erre feleletem a$ 
ne keressünk mi kalandokat

Ha
fikát 
bogy

Nem szükséges a szervezkedés a 
belügy terén sem. Ez a kormány 
keresztény alapon áll.

Nincs tehát itt szükség semmi
féle fascizmusra. (ügy van!)

Házszabály szigorítás szükség szerint

a kormány, amely

Nyugodt társadalmon kívül szükség 
van munkaképes parlamentre is.

Angliában minden kérdést úgyszólván 
évről-évre elővesz és az egyszer megal
kotott nagy reformtörvényeket megvizs
gálja, beváltak-e az életben és ha szük
séges, kiegészíti. Erre a rendszerre kell 
nekünk is áttérnünk, mert az egyedüli 
biztosíték, az egyedüli biztosító szelep 
a forradalmak ellen. Hiszen

a forradalmak is tulajdonképpen 
annak a következményei, hogy dissz- 
harmóniába jutottak az intézmények 
a nép szükségleteivel és a nép élet

föltételeivel.
Mély szomorúsággal kell megállapí

tani, hogy a magyar parlament messze 
elmarad attól, amit tőle követelnek. A 
magyar parlament tizenkét hónapból 
tiz hónapig ülésezik. Ezalatt a kormány 
nem tud dolgozni, mert a parlamentben 
van lefoglalva és személybe kérdések
kel, tömeges interpellációkkal húzzák ki 
az egész időt.

A parlament hivatása az, hogy ott 
a pártok kifejtsék nézetüket és nem 
az, hogy hónapokon keresztül propa
gandát csináljanak nézeteik és esz-

kális színezetű Rassay, aki mögött aa 
Októbristák állanak, a szociáldemokra
tapárti Farkas és Payer képviselők.

Itt együtt látom azt a társaságot, 
amely 1918-ban megcsinálta a forra
dalmat, egy különbséggel, hogy 
hiányzik belőle a nemzeti tartalom, 
mert nincs benne a 48-as párt, amely 

a ml sorainkban van.
Azt is látom, hogy liberális ellenzéknek 
novozi mag't, de hol vannak a liberáli
sok f

Ez a társaság esak rombolni tud.
Ha azt mondják, h^gy erdélyi politikát 

csinálunk, akkor ezt a politikait két do
log jellemzi. Az egyik dolog az, hogy 
óvatos és körültekintő volt azokban az 
ügyekben, melyekben olyan hatalommal 
állott szemben a nemzet, amely- erősebb 
volt mint ő, de könyörtelenül erős volt 
a belső rendbontókkal szemben.

A miniszterelnök beszédét szűnni nem 
akaró éljenzés és taps követte.

méik mellett.
Mindez szükségessé teszi, hogy a par

lamenti reform és a házszabályok kér
désének reformjának kérdésével — ha 
szükségessé válik — foglalkozzunk. Mi 
nem keressük erre az alkalmat, hiszen 
tudjuk, hogy minden ilyen reform el
lentéteket szül a pártok között és nagy 
harcokat vált ki. Mi tehát nem keres- j 
sük ezt a harcot, de azt viszont

nem engedhetjük meg semmi körül
mények között, hogy a mai nehéz 
időkben, amikor a nép, az egész 
nemzet tőlünk komoly munkát vár, 
a parlament szócsalákká aljasodjon. 

Ha tehát ránk kényszerítik ennek szük
ségét, mi kötelességünket teljesíteni 
fogjuk.

Milyen politikát követ ezzel szemben 
az ellenzék! Nem akarok itt most a ke
resztény ellenzékről szólani, amelynek 
egyik részét csak a királykérdés boly
gatása foglalkoztatja, de igenis akarok 
szólani az úgynevezett liberális ellen
zéki blokk politikájáról. A mi benyo
másunk az, hogy a parlament követ
kező ülésszaka harccal fog kezdődni, 
amolyet ezen eUenzéki padok sorából 
fognak intézni a kormány ellen. Lás
suk, kik állanak az ellenzéki blokk élén. 
Rakovszky István, aki tavaly a pucs- 
csot megcsinálta, aki magát néppárti 
képviselőnek nevezte, de eddig mást 
mint zavart nem csinált a parlament- ' 
ben. Aláírta a liberális, demokrata i 
Vázsonyi, a köztársasági értelmű radi- ;

Göir-bös a fajvidetempSl
A miniszterelnök után nagyatádi 

Szabó István földmívolésügyl miniszter, 
majd Gömböt Gyula beszélt, aki többek 
között a következőket mondotta:

— Bethlen István gróf a libcálta biok
nak odadobott keztyüjét fölvette. Mi va- 
[amennyien, akik a keresztény és nemzeti 
Magyarországnak vagyunk hívet, ott ál
lunk mellette és állni fogjuk a harcot 
Ki fogjuk küszöbölni az ellentéteket 
vagy úgy, hogy kibékülünk, vagy kikü
szöböljük. azokat, akik a nemzőt ártal
mára vannak. Azt, hogy mi fajvédőimet 
hirdetünk, senkisem veheti zokon tőlünk. 
Nem a zsidók ellen, hanem a keresztény
ségért küzdünk. Mi maguk fogunk a leg
jobban örülni annak, ha ezt a kérdést le
vehetjük a napirendről, de napirendé*  
marad, amig megoldva nincs.

A népgyülés után a miniszterelnök 
a tiszteletére rendezet kétszéztari- 
tékes banketten vett részt, ahol az 
üdvözlécsekre adott válaszában ki
tért a zsidókérdésre is.

Ma harc folyik, — mondotta, — 
a kereszténység és a liberálizmus 
között Ha nézem ezt a harcot nem 
nevezem nevén a gyermeket mert 
tulajdoukópen antiszemitizmus és 
fllokrisztianizmus között folyik. A 
megoldást kell keresni, már pedig 

sem as antiszemitizmus, sem a 
filokrlsztinizmus nem megoldás.
Az egyik jelszavak után indul és 

rombolással akarja a kérdést elin
tézni, a szenvedélyekre appcllál, itt 
pedig alkotómunkára van uülwá*.
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Amely nem szit clknióteket éa nem 
izerez nemzetünknek ellenségeket. 
Nem megoldás a másik sem, mert 
letagadja a problémát, jóllehet, lé
te dk. A magyar ncn.zel nem akar 
belenyugodni abba, hogy a nemzeti 
6s gazdasági életnek vezető pozícióit 
nem ő foglalja el. Slne ira et stúdió 
meg kell állapítani, hogy

a probléma fel van adva,- tehát 
meg kell old íl.

Amit mi akarunk és követelünk, 
az az, hogy ennek a nemzetnek ogósz 
kultúráját, Égész kulturális irányát, 
nevelését, tanügyét ke.ll megváltoz
tatni.

Kapisztrán János 
szobrának leleplezése

(A Hétfői Napló tudósítójától.)
Vasárnap délelőtt méltóságtól jós ün

nepség keretében leplezték lo a nemzeti 
hadsoreg védőszentjének, Kapisztrán 
Szent Jánosnak szobrát a budavári 
Nándor téren. A még lepellel borított 
szobor körül a rendőrség és katonaság 
formált nagy négyszöget. A szobor

Boxeres igazoltatók az Andrássv-uton
Két fiatalé*  >art a rendőrségen őrizetbe vettek

— *A  Hétfői Napló tudósit ójától. —

uíőal Igazoltatások, ujylát- 
csak egy kis időre szűntek 

Egyes felelőtlen C3oportok

Az 
Bzik, 
meg. 
szombaton és vasárnap éjszaka is
mét akcióba léptek és békés járóke
lőket igazoltattak és egy fiatalem
bert véresre vertek. A rendőrség az 
éjszakai támadók kézrekerltéséro 
megtelte a szükséges intézkedése
ket, eddig azonban csak kettőt sike
rült közülök előállítani.

Szombatról vasárnapra virradó 
éjszaka az Andrássy-uton hazafelé 
tartott Eröss László tisztviselő. A 
Párisi Nagy Áruház előtt nyolc 
fiatalemberből álló csoport jött vele 
szembe és az egyikük hirtelen eléje 
toppant ezzel a már közismert kér
déssel:

— Zsidó vagyt Igazold magad!
A tisztviselő nem válaszolt az iga

zoltató fiatalembernek, hanem kl- 
akart térni a csoport elől.

— Nem meri magát igazolni — ki
mollott volt a szónoki emolvónr és me- áltolták fetójo. _ De jd , j 
nvMof. iilnH n t.óhnri nltdr. öli nlt ncíinr .....nyezet alatt a tábori oltár, oldalt pedig 
az emelvény, amelyon az ünnepségen 
megjelent előkelőségek részére tartottak 
lenn helyeket A hatalmas teret teljesen 
betöltötték a zászlók és jelvények alatt 
lelvonult egyházközségek, egyesületek 
is testületek, molyek között különösen 
foltüutek a nemzeti zászlók alatt felvo
nult munkáscsoportok. A díszes közön
lég soraiban megjolentok Auguszta fő- 
borcegasszony, József Ferenc főherceg, 
Klcbclsberg kultuszminiszter, 
ie7c»/ Béla, a nemzetgyűlés 
mmiszterlenök képviseletében 
István miniszteri tanácsos stb.

Csernoch hercogpriiuás rövid 
tag után megkezdte a csendes 
misét, amoly i’ 
ácélhang dalárdája latin es magyar | , -- —•j*' —uot
ziiseénekekct adott elő. A mise végezté- ieZ(íl *•  nem akartak közbelépni, 
rel felhangzott a Hiszekegy és Zadra- I A verekedésről mégis érteai- 
vecs István tábori püspök elmondta a itelíők a közeli rendőrőrszemet, amíg1 
izoboravató bőszedet. azonban az a helyszínre érkezett a

A mai roltcnotM Jelenbe suól belő n'véresen igazoltató fiatalemberek el- 
.„„„x------------_ .. ... t(lntek Erűsa a fíkaplt6nysfe kB&

ponti iigyrletén bejelentette az ese-

iga zol tatjuk.
És a következő pillanatban
mind a nyolc fiatalember neki
esett az egyedül lévő tisztvise
lőnek és össze-vissza verték, 

boxolták.
A súlyos ütlegek a fejét Is érték; 

úgy, hogy Eröss összeesett az ut
cán. A botrányos jolenetnek számos 
tanúja volt, azonban senki sem 

- - - . » szorongatott helyzetben
ilévő tisztviselő segítségére. Az egyik 

imád- szemtanú szerint, ugyanis az embe- 
SdifÍaÍ rek nzt hif ték* h<*ey  a fiataléra be-

Scitov-
elnöke, _

Bárczy i sietett
a i

alatt a MÁV. gépgyár 'JX "1. í*«  -“?Ey % tataiéra beirtja latin és magyar ™ ©gymás között vesztek össze és
.... .. P7i>?r nnm «i L-<-» ■

az ércszobor — mondotta — ós azt súgja 
a jelennek, hogy no elhelyezkedés le
gyen itt, liánom hazamenni, hazamenni 
oda, ahol a Bánát és Bácska homokbuo- 
ráin ringott a bölcsőnk, hazamenni oda, 
aiiol a Felföld madárfüttylis erdőiben 
létáltvnk, hazamenni egészen oda, ahol 
egy ezredévvel ozelöft Isten szabta m' g 
a magyar határt. Hazamenni, de n m- 
esok úgy síró, zokogó nótával, nem is 
úgy, hogy napokon álldogálunk sorba a 
menetlevélért, hunéin úgy, ahogy ennek 
a szobornak a lendülete mutatja: majd 
Igazsággal, joggal, kapisztránl lendület
tel, meg sem állvn az eveződet magyar 
határig. (Zajos tetszés.)

A püspök beszéde közben lehullott n 
lepel a szoborról, amely Damkó József 
megkapó alko Irtsa.

Most Buzáth tanácsnak útvotte a szob
rot a főváros gondozásába, aztán IIaltér 
István és Biró Balázs, az elszakított ma
gyarság nevében és mások mondtak lel
kes, hazafias bOBzódékbt. Az i 
Himnusz hangjai mollott ért

Leförtóziotott KempűriülvíilGK |
— A Hétfői Napló tudósilójától. —

Az utóbbi időben feltűnő sok ko- jártak, az adóhatóságok szempontjából 
rokpa-lopás történt s a rendőrség is fokozott figyelmet érdemelnek, mert 
nagy oréllyel fogott neki, hogy a Ia vállalatnál domináló szereppel bíró 
korékpárlolvajokat kézrekerjtspk. A érdekcsoport legalább 100 milliós minden 
tolvajok nemcsak üzletek elől, a kockázattal mentes nyereségre tehetett 
kápuk alól loptuk el kerékpárokat, ."La??'?, ‘"ore*r
hanem még az emeletekről Is, ahová : rí.ivényblXkuk ----- as^a-' de
a kerékpárosok fclvitték a jármű-' osztrákok által du-igan gy.- 
veket, hogy nz nc.oán el ne lopják. ' folyó év elején már volt

A rendőrség eddig három kerék- 
pártolvajt. fogott el, és pedig: Uracs 
János keroskedősogódet, Monatschkő 
Gyula pincért ós Kde József laka- 
tossogódet, okik számos kerékpár
lopást ismertek be. Ax ellopott kerék
párokat szétszedték és az alkatrésze
ket adták cl műszerészeknek.

tét és támadóiról pontos személyié- 
irást adott.

Vasárnap délelőtt Eröss támadót 
közül két fiatalembert előállítottuk 
a főkapitányságra. Mindketten ta
gadták, hogy részük lett volna a 
verekedésben, a tanuk azonban 
mind ellenük vallottak. A két vere
kedő fiatalembert a rendőrségen 
egyelőre őrizetbe helyezték, társai
kat pedig keresik.

Az clinult éjszaka még több he
lyen voltak utcai zavargások.

A Csángó-utca és a Fóthi-ut sar
kán eszméletlen állapotban találták 
Zinyi Pál 31 éves műszerészt. Ami
kor a kihívott mentők eszméletre 
téritették, elmondta Zinyi, hogy is
meretlen emberek támadták meg az 
utcán és botokkal addig ütötték, 
amíg eszméletét el nem vesztette. 
Lakására vitték, az éjszakai utón-, 
állókat pedig a rendőrség kutatja.

A Frangepán-utca 62. számú ház 
olőtt éjszaka 2 órakor ugyancsak 
eszméletlen állapotban találták 
Balgó József 24 éves napszámost A 
mentők a Rókusba vitték a súlyos, 
szúrt sebeket szenvedett fiatalem
bert A kórházban kihallgatták, s 
elmondta, hogy duhaj legények tá
madták meg, akik minden ok nél
kül összeszurkálták. Ennek a táma
dóit is keresi a rendőrség.

Hajnali 3 órakor az óbudai rend
őrkapitányságra hívták a 
két. Egy nagyobb éjszakai 
dósból kifolyólag ugyanis 
fiatalembert állítottak elő a 
rületi kapitányságra, akik__ ___
is súlyosabb sérüléseket szenvedtek, 
és a mentők a bárom fiatalembert: 
Fun József villamosellenőrt, Bur- 
ger Ernő házalót és Eszterberger 
Géza szerelőt bekötözték, majd ott
hagyták őket a kapitányságon, ahol 
a verekedés ügyében előállították 
őket.

meutő- 
vereke- 
három 

III. ke- 
mag-uk
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TŐZSDE
Tartózkodó a magánforgalom

úgy a vevők, mint az eladók részé
ről teljes tartózkodás nyilvánult inog, úgyhogy az üzlet egész szűk ke
retek közt mozgott, ami végeredményben az árfolyamok kisobbmérvií 
lemorzsolonasát eredményezte

Névlegosen a következő árfolyamok voltak fel jegyezhetők:
v? JJA'10 ~'2‘20®’ ?81S" 35—38.000, Községi 114—116.000, Izzó 36—38.009. 
Közúti 8700 -9000, Spodlum 5700-5800, Égisz 2480, Trust 11.800-12.000 
Szalum! 2.900—3000, Sehlick 670, Lipták 3800, Llchtig 1650.

tunvSea A Maaw fleél tőkeemelése!
1OO milliós ajándék a szindikátus 

tagjainak
A Magyar Acélárugyár Bt tőkwma- 

1*«1  tranzakciói ansonklvül, hogy a rész- 
véniM.k érzékeny megkároBiláaával

uunein niCK az wne eieKroi is, anova , rÍF„ényblrtokuM BlspJán o,„hok 
a Juuebi irónék fclvitték a ^jarmü- ( osztrákok által dirigált gyártelepnél a

* k—... -i i íz “;_í _í. ,„;t «ay előző
emisszió, amikor is nz alaptőkét 5 mil
lióról 10 millió koronára emelték fel és 
ez alkalommal 10.000 részvényt pedig 
egyszerűen elvontak u jogos igénylők 
elől. Toklntve, hogy az új címleteket 
minimális, 850 koronáé árban bocsátot
ták ki, amennyiben a szindikátus a bir
tokába jutott papírokat nem is tomboló 
liauMe során, hanem osak októbor vé-

gén 15.000 koroná árfolyam mellett rea
lizálta volna, ez esetben is nyeresége 
darabonként 14.000 koronájával számít
va, kerek 140 millióra volna tehető. 
Feltéve azonban, hogy a benfontes ér
dekcsoport 850 koronánál talán valami
vel magasabb árat fizetett volna az át
engedett részvénytömegért, úgy nvere- 
sége a papírok eladásánál a jelenlegi 
kurzusok alapján még mindig megha
ladná a 100 millió koronát.

Ezzel a horribilis haszonnal azonban 
—- úgy látszik — a szindikátus nem 
érte be és logntóbb újabb érvágást ha
tározott el. A november 6-án tartott 
közgyűlésen ugyanis további '2% millió 
névértékű részvény kibocsátásával az 
alaptőkét 12% millió koronára emelték. 
Jóllehet minden 4 régi részvény után 
jog szerint egy új címlet járna, megint 
a logntóbb oly fényes eredménnyel be
vált szindikátusi bábáskodással 2500 
darab részvényre teszik rá kezíiket. Ha 
az idegen érdekcsoport szintén osak 
5000 koronás átvételi árat fizet, a most 
is 12.000 körül jegyzett új Magyar Acé
lért, ugyanakkor árfolyam ny erősége

részvényenként Ismét legalább 6000, aj 
egész mennyiségnél pedig újabb 15 mii 
lió koronára rúg. A korábbi 100 mllliúi 
kereset után látszólag kisebb koncol 
sem vetnek meg a benfontes, dolgukban 
biztos nagy részvényesek.

A fel vizezés terón követett amerikai 
stílus következtében egyáltalán nem 
lepne mog bennünket, ha a vállalatnál 
rövidesen, talán még ez esztendő folya- 
mán hasonló zsíros hasznothozó pénz, 
műveletet megismételnének, hacsak nőni 
állanak végre sarkukra az eddig pórá
zon tartott kis részvényesek.

A Jegyintézet ismét megszo
rítja a bankok hitelkereteit

A váltótárca egymilliárdos csökkenése
Az Állami Jegyintézet tegnap ki

adott kimutatásában, amely ismét két
milliárdom bunkjegyszaporulatról szá
mol be, feltűnik az eszkompttároa újabb 
egymilliárdos csökkenése. Vagyis ez azt 
jelenti, hogy a Jogyintézet az újabb 
hitelek folyósításánál Ismét megszupo- 
rította a kereteket, másrészt pedig az 
eszkompttárea közel egymilliárdos apa
dása úgy állhatott elő, hogy a Jogyin
tézet által a bankoknak tudvalevőleg 
felmondott devlzalombardok egy része 
már bo is folyt. A hitelkeretek újabb 
megszorításának bizonyítéka az is, hogy 
a Jögyintézot a bankokkal szemben 
újabb impegnókat kíván megállapítani.

A tőzsdei próbahaussera új tőzsdebe- 
vezetési kérelmek. A tőzsde néhány hol 
hét óta tartó lanyhasúga miatt elmarad- 
lak a közeli időben tervbovett uj tőzsdei 
bevezetésok. A múlt hóten az értékpiac 
megjavul ásóra — két új érték tőzsdei be- 
bevozotését kérték & tőzsdetanácstól: a 
Riegler papirárúgyár és a Kunossá 
nyomda-részvények tőzsdei kotirozását.

A vasúti tarifaemelés — Vágón hiány
nyal. A Máv. újabb tarifaemelése Ipari 
és kereskodelmi körökben osztatlan meg. 
döbbenést keltett. Az órdekképvlsoleteh 
közös konferenciáján kiderült, hogy t 
Keleti Dénes által kontemplált díjtéte
lek — több cikknél a kétszeres a'-ar,ypa
ritás fölött mozognak. Még nem is lé
pett életbe a horribilisán felemelt vasúti 
tarifa s már is nz egész ipar és korosko- 
delem érzi m-'-’ '- 'tó hr1'- f: a leo""tr> 
gösebb száll- j sem lehet v.. .>?il 
kapni.

A Délcukor részvények a tőzsdén. A 
Nemzeti Újság értesülése szerint a Lo 
Ezámitolóbank december hó folyamán 
bo fogja vezetni a tőzsdére a Dóima- 
gyaror3zági Cukoripar Rt részvényeit.

„Ilyen becstelen béKeszerzötíésl 
eddig nem Idtott n világ'1

Ballagl Aladár félszázados jubileumé
A Túzmány Téter Tudomány Egyetem 

aulájában vasárnap délelőtt meleg iin- 
nopléoboa részesítette dr. Iiallagi Aladár 
ogyetemi tanárt tanítvány álnál; és tisz
telőinek sokasága abból az alkalomból, 
hogy a kiváló történész most üli meg 
Írói működésének 50-ik évfordulóját.

Elsőnek a kultuszminiszter nevében 
Tóth Lajos államtitkár üdvözölte Bállá*  
git, aztán Vargha Gyula az Akadémia, 
Siegescu Józicf a Tudományegyetem ne
vében, az utóbbi átadta az Alma Mater- 
oklevelét és olajágát a jubiláns tudós
nak.

Ballagi Aladár meghatottan mondott 
köszönetét ezekre és a többi üdvözlé
sekre.

— Az iránta megnyilvánult szövetei 
— mondotta a többi közt — igazolja azi 
az ellenkező állítást, hogy az energia, 
melyet az ember kifejt, nem vész *’l 
soha, hanem fokozódik. És kívánom, 
hogy ez legyen a vezérlő csillag min
denkor. A magyar nemzet porba saj
tot tan fekszik. Egy békeszerződést erő
szakoltak reánk. Ilyen becstelen béke
szerződést eddig nem látott a világ. A 
magyar nemzetet, melynek oly gazdag 
történelme van, ilyen módon akarják 
Icigázni. Egész életemet a hazugságok 
megdöntésére szenteltem. Még hátralevő 
éveimet njég inkább ennok fogom szen
telni. Hiszem — fejezte be beszédét —r 
hogy még életemben megérek egy Ji- 
rágző és szebb Magyarországot! (LoIkm 
taps és éljenzés.)

PtrllSból elkésve érkezett 
Selyemfényű eredeti francia Mltlük dús választékban 1250 K-tól 

Nemzeti Ruhaház 
Vili, kerület, Rákóczi út 7. szám. (Pannónia-szálló mellett)

DELOUROlf
minden létezd színben az előrehaladt saison KA
miatt és óriási mennyiségére való tekintettel V

kor.-ért kertinek eladásit
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a fellebbezési tárgyalás
Mz Inatok iíjf-til leftefültek a tönvtn^sziíiíiez 
uaertntr elmeátfapotát Ismiít megvizsgátiák 

Ismeretes, hogy a Tisra-féla gyilkossá-1 
gi bünpör hatalmas aktatömegét hóna
pokkal ezelőtt felterjesztették a kir. ■ 
ítélőtáblához, ahol úgy volt, hogy még 
ebben az évben megtartják a felebbezési 
főtárgyalást. Az ügy előadójául a tábla 
elnöke dr. Kcndy Elemér táblabírót ren
delte ki, aki egy teljes hónapon át kizá
rólag ennek az üg^n-’- irataival foglal- j 
kozott.

Most már kétségtelen, hogy a Tisza-fél® | 

gyilkosság! bünpör fellebhviícli fő tár-■ 
gyalása ebben az esztendőben nem lesz 
megtartható, de sok eshetősége van an
nak a komoly feltevésnek is, hogy e 
monstruózus bünpör táblai földrgyalása 
egyáltalán elmarad. Ismeretes, hogy a' 
törvényszéki tárgyaláson szorepe.lt hat 
vádlott közül csak kettőt ítélt el a bíró-' 

ság, és pedig Kéri Pált halálban tetősre, 
Gaertner Marcelt pedig 14 évi fegyház
ra. Friedrich István és Lengyel László 
ellen az ügyészség elejtette a vádat, őrá. 
juk tehát nem vonatkozott az ítélet, 
Fényes Lászlót és Vágó Jenőt pedig a ' 
törvényszék felmentetto a vád és követ- 
kezményoinek terhe alól.

A felmentő ítéletnek Vágó Jenőre vo
natkozó része már régebben jogerős, 
mert a főügyészség visszavonta az'

ügyészség felebbezését. Már most hátra 
volna az, hogy az elítélt vádlottak folett 
ítélkezzék a kir. ítélőtábla, azonban köz
tudomású, hogy Kéri Pál időközben 
Oroszországba került a kicserélési akció 
révén, tehát felette most már magyar 
bíróság nem ítélkezik. Gaertner Marcéi 
ped’g, aki furcsa mókáival és egész kü
lönös magaviseletével sok derültséget 
keltett a törvényszéki főtárgyaláson, az 
ítélet ntán a fogházban is felette gyanú
san viselkedett, úgy hogy a Tábla ala
posnak találta védőjének abbeli kérel
mét, hogy újólag vizsgálják meg a tör
vényszéki elmeorvosok Gaertner elmeál
lapotát.

Evégből most visszakerültek a bünpör 
összes iratai a budapesti büntetőtörvény
székhez, ahol dr. Fdsdrhelyí Béla tábla
bíró újból kirendelte a törvényszéki or. 
vosokat Gaertner tüzetesebb megvizsgá 
lására. Ha úgy találják, hogy Gaertner 
büntetőjogilag bo nem számítható álla
potban van, akkor vele szemben is meg
szüntetik az eljárást és így nem marad 
olyan vádlott, aki folett második fokban 
ítélkezzenek, mert ilyen körülmények 
között a főügyészség a Fdni/es László 
terhére bojolontott felebbozéseket is 
visszavonhatja.

Budavári pestújhelyi szereplés® 
a törvényszék etött

A volt képviselő sajtópere

ki ipari vlzdljak felemelése negyed
milliárdos burkoit adó — az iparra 
A vtemüvek költségvetési deficitje 
633 millió. — Ismét a fogyasztók fi

zetik meg az uj adó teihelt
A fővárosnak szén a héten megtar

tandó közgyűlése foglalkozik majd ae 
üzemi pótlékok sokat vitatott kérdésé
vel. Ekkor kerül eldöntésre a főváros 
tanácsának a vízdijak emelésére vonat
kozó előterjosztéso is, mert éppen az ed
digi vízdijak emelése teszi szükségessé 
a közüzemi pótlékok emelését is. A ta
nács elő terjesztése szerint a vízmüvek 
költségvetési hiánya körülbelül 633 mil
lió, úgy hogy ezt a költségvetést az 
eddigi 200 millióval szemben a tanács 
majdnem 850 millió koronára kívánja 
fölemelteiül, főképpen a szénáraknak 
és a munkabéreknek emelkedésére való 
hivatkozással. A tanácsi előterjesztés 
iwerlnt. a háztartási vízdijak ára az ed
digi 2 koronával szemben 10 koronában, 
az ipari vízdijaké pedig az eddigi 8 ko
ronával szemben 30 koronában állapít
tatnék meg. A főváros tehát továbbra 
is fenn akarja tartani a múlt évben 
megállapított helytelen arányt, amely
nél fogva az ipari vízdijak a háztar
tási vízdijaknál aránytalanul magasab
bak.

A tanács előterjesztéséből azt is lát- 
jnk, hogy a főváros vízellátásához kö
rülbelül 50 millió köbméter víz kiter
melésére van szükség, ami átlagban 
köbméterenként 17 koronás önköltségi 
árba kerül. Az a javaslat tehát, amely 
most a közgyűlés előtt fekszik. az.t je
lenti, hogy az ipar a tizenhétkoronás 
önköltségi árral szemben minden köb
méter víznél külön 13 koronás adót kö
teles leróni a fővároo hibás pénzügyi 
politikája miatt Eliez a 13 koronás 
adóhoz hozzájön még az a hét korona 
is, amonnyivel a főváros a háztartási 
vízdijakat az önköltségi árnál olcsób
ban állapította meg (a háztartási víz
dijak köbméterenként 10 korona ön
költségi ár 17 korona). Ha tekintetbe 
vesszük azt, hogy az ipari vízfogyasztás 
évenként 122.5 millió köbméter, úgy ez 
a köbméterenként múl' ’ ‘ózó húszkoro 
nás adó mellett évenként egy n«gyed- 
milliúrd burkolt újabb adóval sújtaná 
az ipart, amely természetesen ezúttal is 
bizonyára sietni fog őzt a terhet az 
amúgy is agyonysanyargatott fogyasz
tóra áthárítani.

Romanelli ünneplése. A Corvin

A budapesti büntető törvényszék 
Nagy Béla elnökségével ítélkező ta
nácsa kedden kezdi meg annak a 
sajtópörnek a tárgyalását, melyet 
Budavári László volt nemzetgyűlési 
képviselő indított a Nap cimü 
időközben megszűnt napilapban „Bu
daváriék diktatúrája Pestújhelyen" 
és „A Pestújhelyi diktátorok" cim 

_____________ r___ _ ____ _ _ alatt megjelent cikkek miatt. A per 
Mátyás Magyar-Olasz tudományos tárgyát képező cikkek részletesen 
egyesület vasárnap délelőtt 11 óra- • foglalkoznak azzal a politikai hely
kor a Tudományos Akadémia ülés- ' ’ ' ’
termében tartotta ez évi közgyűlését 
és ennek keretében ünnepelték jRo-i 
manelli Guido olasz ezredest. Azj 
ünnepségen Romanelli négy bajtár-1 
sával Sáléin, Hentzler, Castagnelo, 
és Cuigni oJasz tisztekkel jelent. 
meg, ott voltak még Castagnelo 
herceg és a felesége, Vinci olasz, 
követ ségi titkár, báró Szterényi j 
József, Pékár Gyula stb. Berzoviczy í 
Albert elnök a közgyűlés megnyitása' 
.Után üdvözölte Romanelli ezredest, 
akinek lelkes támogatása mellett! 
keletkezett a tudományos egyesü- * 
let. Romanelli röviden válaszolt,, 
mire megejtették a választásokat! 
Azután dr. Fraknói Vilmos „Alfonz, 
nápolyi király Hunyadi Jánosi 
trónjelöltje a várnai csata után" 
cimü olasznyelvü munkáját felöl-' 
vasta Dobé egyesületi titkár. |

— Goldrilior é« Kohn Sámuel emléke. 
Vasárnap délelőtt leplezték lo a magyar 
Midóság két jelesének, dr. Goldziher 
Tgnácnak és dr. Kohn Sámuel főrabbi- i 
nak emléktábláját, amelyet a Holló ucoa 
4. számú ház falán helyeztek el. Ebijén 
a házban lakott ugyanis a két tudós óv-1 
tizedeken át Az ünnepség, melyen a 
zsidó iskolák növendékei is felvonultak, 
a főkántor énekével kezdődött, utána , 
Fischer Gyula főrabbi és Lederer Sán- K _° _ 
dór dr. hitközségi elnökhelyettes beszél- 
tek, A Himnusz olénoklésa után oszlott 
szét a közönség.

— Tűz ogy falclepe'n. Vasárnap a haj- 
nal! óikban tűz pusztított a Pannónia 
nocábnu lévő Fehér Mór-féle fatelepen. 
Egy 12 métor hosszú faraktár teteje 
égett és félő volt, hogy a nagy szil átvi
szi a lángokat a többi szomszédos rak
tárakra Is. A tűzoltóság dorokas munká
jának sikerült a tüzet idejekorán lokált- KerreM v,nu

C10lt<,“"’ rottSn.é« Rácrot ternap öriwtbo volté. 

zetel, melyet a Budavári-párt pest
újhelyi szereplése felidézett s rámu
tatnak arra, hogy a község társa
dalmi békéjének megbontása lett a 
következménye annak a szereplés
nek, melyet a képviselő vezetése 
alatt álló párt folytatott. Részlete
sen foglalkoznak azzal a gyilkossági

tások hevében a szélsőséges politi
kai irányzat egyik vezető embere, 
Vili Imre, Bádcr Dezső fogtechnikus 
ellen elkövetett majd ismertetik a 
Cecilia-dalkör megtámadásának és 
összerombolásának történetét. A pa
naszos volt képviselő által inkrimi
nált részek főleg a cikkeknek azokra 
az állításaira vonatkoznak, melyek 
Budavárinak a községbell zsidóság
gal szemben tanúsított magatartását 
ismertetik. A felsorolt adatok itt 
arra a konklúzióra vezetnek, hogy a 
volt képviselő bár beszédeiben ál
landóan a legkíméletlenebb harcot 
hirdette a zsidóság ellen, filoszemita 

: is tudott lenni, ha arról volt szó, 
hogy keresztény politikai ellenfeleit 
háttérbe szorítsa. ILtrcr.;

1 esetet hoznak fel ennek bizonyító-l
iv^vwv . uxw,',+v<» I n°EF a ponnaai Kuzaotereu azóta"A”, me’yefcet röviden a ko^ volt képviselő megjel.-.
zőkben Ismertetünk: ^tudhelyon, a u
ktt “vos működik; dr. Wcnter Sán-l
-j.-LL~ujTu.r4i—Lii—

— Egy cseléd milliós lopása. A 
rendőrség letartóztatta 7?<fcz Ilona 

>24 éves cselédleányt., aki szolgálati 
'helyén három millió korona értékű 
'szőnyeget és ruhaneműt lopott ol. 
lAz ellopott holmikat, a szeretője, 
Kovács István kereskedfisegéd érté
kesítette, orgazdájuk fíáez Bólint 
kertész volt. A rendőrség Kovácsot

nökségében a magyar tárMdalom kivá
lóságai foglalnak helyet: Tiszteletbeli 
elnökök: bíró Dáats' Emőné, a Nyo
morék Gyermekek Orva. Otthonának el
nöke, dr. fíánócay László min. tan., a 
népjóléti minisztérium gyermekvédelmi 
osztályának vezetője, Hszterhásy Pál 
herceg, Hevesi Simon dr. főrabbi, ffw- 
stár Károly, a nemzetgyűlés elnök*,  
Kősső látván dr. belügyi államtitkár, 
Morvái/ László, a Kath. Patronage fia
otthonának igazgatója, Nemes Antal 
dr. pápai prelálus, e. püspök, Pedlovt 
kapitány, az. amerikai vöröskeresrt fő- 
megbizottja, Peiri Pál dr. kultuaeál- 
Inmtitkár, Raffay Sándor dr. ev. piia- 
pök, Rovass László dr. ref. püspök, 
Scitovszky Béla dr.. a nemzetgyűlés el
nöke, Zodravefs István dr. tábori püs
pök, Zilahi Kiss Jenő dr. tanácsnok, a 
főváros közoktatásügyi osztályának ve
zetője. Elnök: Kaas Albert báró nem
zetgyűlési képviselő. Társelnök: Rubi
néit István dr., v. nemzetgyűlési képvi
selő. A kiállítás, melynek megnyitását 
általános érdeklődésbei várja a közön
ség, november hó 24-től december hó 
3-ig fog tartani.

— Tizennégy évos tolvajok a rendőr*  
ségen. As éjszaka a főkapitányság kön- 
ponti ügyeteléro három kislányt állítot
tak elő. Kettő közülök 14 éves, a harma
dik most töltötte he a 10-ik életévét. A 
detektívek megállapították, hogy Sze
gedről szöktek fel Budapestre. A két. na 
gyobik leány ' egy szegedi gyárban 
dolgozott éa amikor elegendő pénzt szo
roztok az utazáshoz, a 10 éves leánykává! 
együtt folsvöktek a fővárosba. Itt hosz- 
szabb idő óta az utcákon csavarogtak, 
majd egy ismerősüket keresték fel.

1 Szombaton délután a Váozi-úton egy S 
! évesnek látszó kislányt megállítottak és 
; bevitték egy kapu alá, éB ott akarták ki
szedni a fülbevalóit. A házbeli járó-ke- 
lök figyelmesük lettek, mert a klugyorok 
sírni kezdett, rendőrt hívtak és a kislá
nyokat átadták a rendőrőrszemnek. Ki
hallgatásuk után a két fiatal tolvajt át*  
kísérték a fiatalkorúak bíróságához.

x Sárclpő, hócipő kapható és javítható 
Neumannál, Nagymező ucca 44.

x Művészi fényképészet „Mona Llsa* ’ 
Erzsébet körút 20. Szépít, fiatalít, nagyít, 
megörökít.

x Hó- és sárclpő kapható és javító 
SzányieJ, Markfcld és Held, VII., Kertési 
ucca 38.

SZÍNHAZAKRÓL,
SZÍNÉSZEKRŐL

dór és dr. Katz Lajos. Az előbbi 
keresztény, az utóbbi zsidó. Buda
vári a zsidó orvoshoz fordult, ha 
orvosi segélyre volt szüksége, mert 
a keresztény orvos politikai ellen
felének, Drmánczy Nándor volt orsz. 
gyűl, képviselőnek bizalmi embere 
és barátja.

Vedres Béla köztiszteletben álló 
plébános ellen akciót indít, mert a 
plébános helyteleníti a társadalmi 
béke megbontását eredményező tö
rekvéseit s amikor Hanauer István 
váci püspök pestújhelyi látogatása
kor megdicséri magatartásáért a 
plébánost, pártjával együtt a legri
degebb magatartási tanúsítja a püs
pökei szemben. Végül fölemlíti an- 

i nak bizonyítására, hogy a Budavári- een fogta koznaK aexal a gy taoseag: poIitlkáját mennylr0 nem 0

ciót, melyet a part az alkalmatlan Nem tudjuk mi volt az oka: későn

A 'csábitó, a Vigssinház Ujdön< 
sága tudvalévőén Amerikában ját*  
szik, díszletei és kellékei is Ameri
kaiak és így amerikaiak azok a te
lefonkészülékek amelyeknek sze
rep jut a darabban. Ezek az ameri
kai telefonkészülékek — a moziból 
tudjuk, — nőm olyanok, mint a 
mieink, hallgatójuk a mi beszélő 
kagylónkhoz, beszélőjük viszont a 
mi hallgató kagylónkhoz hasonlít

idegenek kiutasítása érdekében indí
tott. A cikk adatai szerint a kiutasi- 
tandók listáján, nóhánj' zsidó család 
nevének felsorolása után Vedres 
Béla plébános, Baksányi Elemér fő
jegyző, Kovács Sándor jegyző és 
Fcrenczy Vilmos közélelmezési elő
adó is szerepelnek, bizonyságául *-  
nak, hogy nem zsidó, haner- hatalmi 
kérdésről van szó. Az inkriminált 
cikkekért a felelősséget Skita Ervin 
hírlapíró vállalta. Az érdekesnek 
ígérkező tárgyalásra, melyet a tör
vényszék 21., 22. és 23-úra tűzött ki, 
nyolcvanná! több tanút idéztek bw. 
A vádlottat dr K. Géczy István védi, I

szerezték-e be őket, vagy használa
tukkal nem törődtek sokat a próbá
kon: de a főpróbán megtörtént az a 
mulatságos dolog, hogy a színészek 
nem tudták, melyik kagylót kell a 
fülükhöz illeszteni és melyikbe kell 
beleszólni. Hegedűs Gyula még csak 
hagy.ián: mindössze egy másod
percre cserélte össze őket, azután 
maga is rögtön észrevette és kikór- 
Irigálta a hibát. Egyik kollégája 
azonban 

|fór< tette 
feltalálva 
hanem a 
zást is.

mind a két kagylót a fü- 
és igy beszélt a levegőbe, 

ezzel nemcsak a drót- 
ké szül ék-nélküli telefonó*

Sm ZS l8 Pft”'lfs7:ost dr. Fáire/C Ernő kópvi-Harom érdekes in Vlnrinnlrí z,.,1AuiAíU<lt,A, •
A Renaissance, sok küzdelem, 

komplikáció és építési zavar után 
úgyíátázik mégis csak közeledik a 
nyitáshoz. Néhány nap differencia 
ugyan még lehet, de az összes ben- 

j fentelek szerint november utolsó, 
jvagy december legelső napjaiban 
j végre megtartják az első bemutatót, 
A tataház művészi programmja 
egyébként — legalább is az, ami 

I belőle eddig ismeretes — nivót és 
'szórakozást tgór. Elsőnek, mint már

seli. Mindenki érdeklődéssel várja, 
hogy a politikai küzdőtéren azóta

— „A Gyermek" kiállítás a Vigadóban.
, November hó 24-én nagyszabású kiáhl-
I Lás nyílik me£ a Vigadóban legkiválóbb
i fostők, szobrászok és iparművészek rész-
i vételóvol. A kiállításra dúsgazdag gyer
mek kép-, szobor-, fénykép-, xézl-

%iní 
rendező Magyar fdegenforgalm1 és ki- Láonicl Andrejev drámája
állítási rt. A kiállításnak védnökségét | mW- "Aki a pofonokat kapja, 

[ Kb helsberg Kuné gróf kultussmlnla»- ® tőreinkben Csorlossal, Dolinay 
‘tér vállalata el. A rondeeőbizvttság ol iDtnávai, KoCXUr, Mállásai ég ő’ü-

szorepe.lt


«
várral, utó un a a „Mandarin**  reprixe 
következik, a címszerepet természe
tesei eredeti krcálója, C sortot 
Gyula játssza, a női főszerepeket 
Dollnay Ilona és Horváth Éva. 
Harmadik darabnak pedig, értesü
lésünk szerint, .S'anoir-nok „A kék- 
szakáll nyolcadik felesége’* szerző
jének roppant mulatságos vigjáté
kát szerezte meg a színház.

•

A Fővárosi Szív házról azt irtuk 
a múlt héten hogy, ott bajok van
nak, mert a rendezői szerepet a 
színház legdrágább tenoristája ra
gadta magához, tehetsége a rende
zéshez pedig annyi van, mint 
hangja, vagy játéktudása. Ma ille
tékes helyen flgy informáltak ben
nünket, hogy értesülésünk tévedé
sen alapszik. A tenorista nem ren
dez. Készséggel regisztráljuk ezt a 
lényt, készséggel és sajnálattal. In
kább rendezett volna és inkább jöt
tünk volna mi magunk rá tévedé
sünkre. Arra ugyanis, hogy tehet
sége a rendezéshez több .van, mint 
hangja, vagy játéktudása.

• Hatszor kerül jövő héten színre a 
Magyar Színházban Molnár Ferenc szen
zációs sikerű drámája, az „Égi és földi 
szerelem", mindannyiszor a bemutató 
kiváló együttesével. Egy nap, a szerdai, 
a mulatságos „Grctchen-nek‘*-nek jut. 
Most vasárnap délután a „Papos Boldi- 
esár“-t, jövő vasárnap délután „A kis 
lord“-ot adják 3 órakor, mérsékelt heyl- 
árakkal.

• A Vígszínház Jövő hetét a színház 
legfrissebb újdonsága, a Csábitó domi
nálja. Hétfőn, szerdán, csütörtökön, va
lamint vasárnap és hétfőn kerül színre. 
Kedden és pénteken a Három nővért, 
szombat esto pedig a Taifunt adják A 
Csereberét szombaton éjjel játsszák.

Fedák Sári, Honthy Hanna. Rátkay, 
Nádor. Latabár, Vágó, Lackó, Ihász, Sá- 
rossy és Síró Anna jövő héten is min
den esto fellépnek „A bajadér" előadd- 
■min a Király-színházban, molynek 
minden előadása szakadatlan sora a 
tapsoknak és újrázásoknak. Most va
sárnap délután Albert Erzsi vendégfol- 
lúptóvel a „JánoB vitéz", jövő vasár
nap délután „Három a tánc" van mű
soron, 8 órakor mérsékelt holyárakkol.

• Raguza hercege a Városi színházban 
továbbra is az érdeklődén központja. A 
diadalmas operett táblás házak előtt, ál
landó nagy tetszés mellett folytatja so
rozatát Pctráss Sárival, Tisza Karolával, 
Sziklai, Boross, Szontmihályl és Horíi 
pompás alakításaival. Raguza hercege 
hétfőn, szerdán, pénteken, vasárnap este 
é*  a következő kedden kerül színre. A 
változatos operamflsoron kedden a Pil
langókisasszony, csütörtökön a Toaca, 
szombaton Hegyek alján és vasárnap 
délután a Hoffmanu mesél folytatja no. 
rozatál Aquila-Adler Adellnával.

• A Belvárosi Színház jövő hete az ál
landóan táblás házakat vonzó „Kék- 
»zakáll nyolcadik felesége" jegyében 
fog lefolyni, a rendkívül szellemes víg
játék hétfőn, kedden, szerdán, csütörtö
kön, pénteken, valamint jövő vasárnap 
délután rendes helyűrakkal van műso
ron, mindannyiszor Somlyóival, Titkos 
Ilonával a vezető szerepekben. Most va
sárnap délután és jövő vasárnap este 
a még mindig telt házakat vonzó „A 
gazdag lány" előadását ismétlik.

• Péchy Erzsi a „Szép Helénádban 
minden este nagy ünneplésben részesül. 
A kiváló primadonna a jövő héten is 
minden nap fellép n klasszikus operett
ben, melyet állandóan táblás ház közön- j 
sége látogat. Most és jövő vasárnap dél
után a népszerű „Lili bárónőt" adják 3 
órakor mérsékelt helyárak mellett.

• Hajó Sándor új darabjai. Hajó Sán
dor, a kitűnő író, ,.Láz“ címmel három- 
felvonásos komédiát fejezett be, amelyet 
az Unió igazgatósága fogadott el elő
adásra. Az illusztris szerző másik dn-
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VASÁRNAPI SPORT
MTK-Tövetvés {212) 4:2

Finom, szép akciókban Lővclkodő mér
kőzés, mely egy kellemetlen incidens kö
vetkeztében 20 perccel hamarabb félbe
szakadt. A játék MTK : di nnyéi indul, 
amely kitölti az első half-time felét. 
Káprázatoson szép támadásokkal közelí
tik meg a vasutasok kapuját, melyet Mol
nár a 12. p.-ben helyezett goailal terhel. 
Utána még Orth és Scnkey Jl. veszélyez
tetik Lantos kapuját, de a lövések rendre 
célt tévesztenek. Lassan a Törekvés is 
lábra kap s különösen a balszárnya ré
vén erősön foglalkoztatják az MTK- 
védehnet, melynek pillanatnyi tétovázó- 
Hát kihasználva, Woisz kiegyenlít a 33. 
p.-ben pedig Hirzer éles töréssel vezetés
hez ia juttatja csapatát. Tüzes támadá
sokkal felel a gólra az MTK s a 42. p. 
meghozza az eredményt: Siklóssy lapdú- 
ját. Lantos csak a goalvonalon túl tudja 
elérni. A II. félidő első percében Pruha 
HÓrülten elhagyja a pályát, mire a Tö
rekvés teljesen visszaesik s az MTK 15. 
p.-ben Molnár révén vezetéshez jut. A 
goul után Pruha is beáll, de használni 
már nem tud lélektelonül játszó csapatá
nak. Nádiért sorozatos durvaságáért ki
állítja a biró, de ennek dacára is az 
MTK jut goalhoz Siklóssy révén, mert a 
Törekvés-védelem off-sidc-ot tudva állva 
maradt, s a teljesen indiszponúlt biró 
goalt ítél, majd lefújja a ma tehet.

UTE-VAC (2:0) 5:0.
Félelmetes formában, föltartva, szinte 

ellenfél nélkül nyerte meg mérkőzését 
Újpest. S mikor már megpeesételtnek 
látta sorsát az ellenfél is, durvaságokba 
kezdve, megpillantottuk a pályán a 
VAC-ot is. Széllel hátban UTE már a 
3. p.-ben goalhoz jut Schaller révén. Ál
landó, hatalmas fölény után a 15. p.-ben 
Paulusz lövéséből esik a 2. goal. Most 
eldurvul a játék, amelyet, mint rende
sen, most, sem u vezető fél provokál. A 
IT. félidőben az UTE kapujához szegezi 
a VAC-ot h goaljait tetszés szerint éri 
el: a 3. p.-ben Schaller s n durvaságo
kért megítélt 11-est goallá értékesítve, 
Priboj a 4. goalt lövi. Két perccel be
fejezés előtt pedig Szldon kiesolczl az 
egész VÁC védelmet, az UTE az 5. 
goaljút rúgja.

Zugló—MAC p:ft) 3..0.
Veresége dacára is örvendetes megle

petéssel szolgált a kék-sárga csapat 
Lelkes akarás mollctt tervszerű, ötletes 
kombinációs játékot mutattak a MAC- 
csatárok s ha némi szerencse kíséri ak
cióikat, megszerezhették volna első

rabja, amelynek az „Álmok komédiája" 
a eima, s amelyet a Belvárosi Színház 
készített, elő előadásra, 0 színház műso
rának teljessége miatt valószínűleg szin
tén a Magyar .Színházban kerül előadás
ra. Tervbevették azonkívül ugyancsak 
Hajó régi nagysikerű vígjátékának a 
„Holnapinak fölújitásút is.

• Síró és nevető királykisosszony. Sze. 
rétiek. Boccaecló. Első osztály, valamint 
a nagysikerű tréfák és magánszámok 
25-HZör körűinek színre jövő hétfőn az 
Andrássy-úti Színházban, ugyanezt a 
műsort ismétlik 11 hét többi napján, 
úgyszintén most és jövő vasárnap dél
után 3% órakor mérsékelt helyűrakkal.

• Az Apoiló-knbaré a Hellkonhau. Pár 
nup óta hajléktalan az Apolló-kubaró 
gárdája és a közönségnek az a sok-sok 
ezerre rugó tömege, amely’ még nem lát
ta a — Vonósnégyos-t. Mint értesülünk, 
jövő héten már játszani fog az Apolló, 
amennyiben beköltözik a — Helikonba. 
A kabaré-előadások kilenc órakor keö- 
dődnok. Kilőne óra előtt a Helikon ez
után is mozit fog játszani.

ö A Palace-niú vész terem. A közönség 
változatlan érdeklődése kíséri a Palace- 
müyésztorem novemberi műsorát, m». 
lyeu a pompásabbnél-pompúsabb kaim- 
részámok követik egymást. Az érdeklő
désre rászolgált, nagybecsű művészgár
dája miatt is, amelyben Kőváry Gyula, 
Szász Ilona, Hcrczcgh Jenő, Ujváry Fe
renc, Böross Géza, Ferenczy Károly ra- 
gyogtatják tehetségüket. A sok mulatta
tó ssólószámok mellett nagy sikere van! 
a Mosszehalló című fordulatos bohózat
nak, a Faragó hltwcschö operának és] 
Krondorf oímű kacagtutó mókának.

Balyam ás ayagja Mftfl riiltált Bffiüg**

pontjukat. A csatársor lelke a halfaor- 
ból előredirigált Kocsis volt, akinek 
hiányát a védelem sínylette meg. Ha ő 
a halfsorbnn marad, bajosan jut Zugló 
goalhoz. A II. félidőt teljesen a MAC 
uralja s a biztos goalhelyzetek halma
zát hagyja kihasználatlanul.

Vaws-BTC (0:0) 1:1.
A pillanatnyi erőviszonyoknak megfe

lelően eldöstctlcnül végződött a mérkő
zés, melynek első félidejében a védelmek 
végeznek kemény munkát. DicsérŐleg ée 
cl Ismeréssel emlékezünk meg a BTC köz
vetlen védelmének pompás teljesítmé
nyéről. A II. félidőben, továbbra is vál
tozatos játék folyik b Pócz a 35. percben 
pompás lövéssol vezetéshez juttatja a 
BTC-t, amelyre azonban Joliinak csakha
mar kiegyenlítő goailal felel. Az utolsó 
percekben Vasas-fölény, Palcsek azonban 
biztosan ment.

MAFC—FTC 0:0.
A 3 tartalékot, szerepeltető FTC-uck 

csaknem 2 pontjába került ez a mérkő
zés s az eldöntetlent a fair, de túl puhán 
játazó technikus csatársornak köszönhe
tik. MAFC-túmadáasal indul r. játék, de 
akcióikat befejezni nem tudják. S mikor 
a zöld-fehérek fölülkorckednek, a tech
nikusokat kapujukhoz szorítva, a csatár
sor, Tóthfal sorra rontják el a kodvoző 
helyzeteket. A IL félidőben FTC ener
gikus játékba kezd, és folytatja azt az 
ellenfél kapujáig, ahol kínosan vergődik 
n csatársor. A MAFC az utolsó negyed
órától eltekintve, csak hclyeaklnt jut szó
hoz, de némi szerencsével is goalokka! 
nyerhette volna a mérkőzést.

III. KTVE-KAC (1:0) 1:0.
A KAC inai játékával megerősíteni 

látszik azt u véleményt, hogy otthoná
ban játszva olyan ellenfél, amellyel 
szemben a legjobb csapatok sem érezhe
tik magukat biztosan. Az óbudaiak fölé
nyük dacára is pozitív eredményt az I. 
félidő utolsó perceiben érnek cl Palcsek 
révén. A II. félidőben változatos játék 
III. kér. fölénnyel, minden eredmény 
nélkül.

J7. osztályú bajnokság
KAOE—Testvériség 1:0. 
Húsos—BAK 1:0.
VII. kcr.—Postások 1:0. 
UTSE-33FC 1:0.
BTK-TTC 1:0. 
Ékszerészek—NSC 2:0.

MOZI
• Uránia — A hóvilág csodáit a aki- 

sport művészete. A hegyóriások hóré
gióinak sportéletét utólérhetetlon töké
letességű felvételekben örökíti meg as 
a grandiózus film .amelyet az Uránia 
műsorára vett. Külföldi nagy siker 
híre előzte meg ezt a filmet nálunk s a 
látványosság felülmúl minden várako
zást. Festői tájak hatalmas panorá
mája tárul a néző elé, s abban hősies 
produkciói n legmerészebb sportbajno- 
koknak. Egyike ez azoknak a ritka kü- 
iönlerí -Bégeknek, amelyek felejthetetlen 
nyomot hagymák emlékezetünkben. Az 
Uránul új műsora ezen a filmen kívül 
egy új Pathé-re.vuet és egy pompás 
francia vígjátékot is tartalmaz. Az elő
adások 5, Ml, %9 és 10.10 órakor kez
dődnek.

• Mozgókép.Ottlion. A hatalmas Sodo- 
inu és Gomorra, amely minden dicsére
ten felül áll, a kitűnő „Babona" cimü 5 
felvonáson amerikai regény és „Fatty 
mint patikus" természetesen minden’ 
előadásban táblás házak előtt pörög le. 
Okvetlenül kívánatos a jegyelővétel a 
nappali pénztárnál. (4, 6, 8, 10.)

• Ostromállapot a Rcnaissancoban. Ez. 
révei rohanja meg a közönség a Bc- 
naissance pénztárait, hogy Szodoma és 
Gomorrát láthassa. A gigantikus filmet 
megelőző Cornevillel harangok dalbetét
jeit Bihari Sándor énekli. (4, 6, 8, 10.)

• Max H.-Jbe világhírű drámája. Az 
Ifjúság az évad egyik legemlókczoteaebh 
Bikorét aratja a Helikonban és a Tivoli
ban. A hal almos iránydráma mélységes 
hatást vált ki a zsúfolt házak publiku
mából.

IToQapekt, II2Z. november W.

közgazdaság
A Kereskedelmi Bank áj részvtnykL 

bocsátásának feltételei. A Pesti Magyttl 
Kereskedelmi Bank 15-én megtartott 
rendkívüli közgyűlése elhatározta, hogy 
a bank alaptőkéjét 150 millió koronáról 
MO millió koronára emeli föl. Az újon
nan kibocsátandó ,50.000 darabra a régi 
részvényeseknek van olővételi joguk há
rom régi részvény alapján egy újra 
10.000 koronáért, minden illeték és költ- 
ségtől mentesen. Az elővételi jog n(> 
vember 18-tól 25-ig bezárólag gyakorol- 
ható 5000 korona egyidejű lefizetése me>- 
lett, ynfg a második .W korona rész- 
let december 31-ig bezárólag flZ6. 
tendő be.

Tőkét emel a Hazai Bank. A Kereske- 
dolmi Bank ée a Hitelbank tőkeemelése 
után — mint értesülünk — a Hasai Bánit 
tőkeemelését már a közel napokban Pub
likálják.

A Devizaközpont új tagjai. A pénzügy, 
miniszter a Devizaközponthoz további 
tagokul a következő budapesti pénzin
tézeteket és bankcégeket novezte ki: 
Atlantivá Trust Bt... Hungária I'ank 
Rt., Latzkó N. én Popper A., Politzcr, 
Rosenberg és Társa, Schwarz Ármin és 
Társa, Vágó Mátyás 'és Társai.

A takaréknénztárak sorozatos tőkeomo- 
| lése. A Pesti Hazai Első Takarékpénztár 
I tőkeemelése után most úgylátszik v. ta- 
1 karékpénzíárak legnagyobb része szin- 
i tén tőkeemelésre készül. Mint tőzsdei 
j körökben beszélik, a takarékpénztárak 
közül elsőnek a MOKTÁB emeli fel a 
közeli napokban alaptőkéjét Ezt követi 
u Magyar Általános Takarékpénztár és 
az Egyesült Fővárosi Takarékpénztár 
alapfőkofclemelése.

A Vasút felszerel és! Részvénytársaság 
f. évi közgyűlését szombaton tartotta 
meg dr. Gratz Gusztáv v. b. t. t. elnök
lésével. A vállalat 6,74.250 korona nye
reséget mutat ki, amelyről 12 százalé
kos osztalékot fizet. Az alaptőke 20 mil
lióról 50 millió koronára emeltetett fel.

Változás a Magyar-Német Bank igazffa 
tóságában. Mint értesülünk, n Magyar. 
Német Bank igazgatóságából legközelebb 
ki fognak válni Güudisch Guidó dr. é| 
Bleyer Jakab dr., akik eddig a ma- 
gyarországi néinotség képviselőiként 
foglaltak helyet a direkcióban. A ber
lini, bécsi és prágai bankok természe
teden továbbra is bonmaradnak az igaz
gatóságban és élénken résztvesznek as 
ügyek irányításában.

A Ruggyantaárugyár tőkeemelése. & 
Magiar lluggyantaárugyúr Részvény
társaság legutóbbi közgyűlésének felha
talmazása alapján a társaság tárcájá
ban maradt 50.000 darab részvényt 5:1 
arányban 3500 koronán árfolyamon ■ 
régi részvényeseknek felajánlja. Az új 
részvények a régi részvényekkel egyem 
lőek.

A Törekvés Takarékpénztár rt. alaptő*  
kéjét 25,000.000 koronára emelte fel.

A Pesti Tőzsde legújabb száma szenw 
riós cikket közöl a nagybeíeg Heijedüt 
Lórántról. Nagyérdokti cikkek számol
nak be a Devizaközpont újabb megszórt, 
fásairól és a pénzbőségről.

KISZELNÉL
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