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Héjjas Iván flTi gondolkozása vísz- közva bátörktxltak vérengzésre lá nak, elfogadjuk Gömbös Gyula éa
szaborzad az ártatlan emberek véré zas agyú, enervált fórfi-hisztérikák, társainak önérzetes
tiltakozását,
től,
i, uts
de vájjon nem-e a riej.jas
Héjjas Ivá
iva- akiket
aaij
— elhisszük — a vér szaga nem tartoznak talán felelősséggel a
nok
~......... Gyulák
~
>k, Prónay Pál ok. Gömbös
utál a vezérek keze se tudott féken kiontott vérért, az okozott erkölcsi
után
és Eckhardt
_________ Tiborok
_______ _______
w_tér__ tari
iskolája
tartani.
és anyagi károkért a bíróság előtt,
Fenntartás nélkül hitelt adunk de mindenesetre — lelki ismeretük
Héjjas Iván szombaton megjelent melte azokat a fattyúhajtásokat,
nem-e
ennek
az
iskolának
két
emlő
 Héjjás Iván úri becsületszó és az nek. És ez talán súlyosabb — mint
ii rendőrség előtt, ahol kihallgatták
magánbeszélgetés formájában is, jén, a Szózat és A Nép tején táplál- eskü szentsége alatt tett vallojnásá- a bírói ítélet.
jegyzőkönyvileg is. A tudósítások
werint az ország nagyon nagy ér
dekeire hivatkoztak a rendőri ható
ságok, amikor Héjjas Ivánt arra
kérték, hogy mondjon el mindent
forintén — mint tanú.
És Héjjas Iván vallott. Vannak,
akik úgy tudják, hogy az egykori
félelmetes „istennyila” egy-egy pil
lanatban majdnem elérzekenyedetten vallotta, hogy:: Jsten engem
upry segéljen, semmi részem nincs
a bombamerényletekben**, sőt azokat,
elitéli ép annyira, mint azok, aki
ket vilngnézleti különbség választ
el tőle. Vallotta hogy Piroska Já
nost sem ismeri, és a Márffy—Adói
ján konzorciummal régen megsaakitott minden Összeköttetést, mert
belátta, hogy az országnak, rendre
A rendőrség
«
renoorseg tisztázza az Alföldi
a
Brigád szerepét — Értekezlet n
és konszolidációra van
ért bombákkal,
í.,
^íkoBságojwi
baiügy
mlnlsztórlumban. — . Héjjast szerdán újból kihaligattjálí
..................................
megvalteitanl nem lel__
,
r- A Hétfői Napló tudósitójától. Vallotta azt is, hogy az alföldi
brigádot feloszlatta s napjainkban
A
csongrádi
bombameréüy let rét, Héjjas Ivánt, akinek közel há
tlzenesyedlk sryannsitottja is
csak az irredenta gondolatnak szen ügyében
van, aki Szentesen tartózkodik.
a szegedi rendőrség Is to rom óra hosszat tartott a kihallga
teli, munkásságát.
f ily tatja a nyomozást. Az idő tása. Héjjal vallomását szintén
Ez
a fiatalember gyakran for
Vallomását többször ismételt es vább
szabadonbocsátott Sági Já jegyzőkönyvbe vették. Héjjas dúl- dult meg Csongrádon, ahol az ott
küvel és úri becsületszavával pe közben
nos gazdálkodót az Alföldi Brigád után három órakor hagyta el a fő tani fajvédőkkel tárgyalt. A bomba
csételte meg.
csongrádi szervezetének a vezetőjét kapitányság épületét
merénylet estéjén látták Csongrá
Elhisszük Héjjas Ivánnak mind a csendőrök szombaton elfogták,
don és másnap hirtelen eltűnt a
azt. amit eskü alatt vallott s amit mert az újabb elfogatási parancs
és már szombaton haza utazott
varosból. Szentesen egyébként aa
Kecskemétre azzal, hogy szer
úri becsületszavával erősített meg. előtt megszökött A szegedi Csillag
utóbbi időben gyanús idegen fiatal
dán ismét jelentkezik a buda
Elhisszük minden kételkedés és börtönben jelenleg tíz gyanúsított
emberek tartózkodnak, akik feltű
pesti rendőrségen.
ferifartás nélkül, mert Héjjas Ivánt van előzetes letartóztatásban.
nően viselkednek és a védtelen pol
Ismerjük olyan férfinek, hogy amit
A nyomozásba belekapcsolódott a
A szegedi rendőrig a nyomozást gárokat molesztálják. A gyanús ide
úri becsületszavára mond, az úgy is budapesti rendőrség is, különösen
kitolrjw-.tette S^eutesie is, mert geneket most hallgatja ki a szentesi
.van.
az Alföldi Brigád szerepét akarják tudomást szerzett arról, hogy a rendőrség, hogy milyen célból tarElhisszük neki vallfímásának min tisztázni, ezért
Itózkodnak Szentesen.
csongrádi
merényletnek
den egyes vonatkozását, amint el
a belügyminisztériumban szom
fogadjuk Gömbös Gyula fajvédő
baton ■ csongrádi merénylettel
ivezér, Eckhardt Tibor Émo-elnök
kapcsolatban értekezlet volt ame
lutakozását is arra nézve, hogy a
lyen részivett Rakovszky Iván
tájvédelemnek vagy az Érnének a
belügyminiszter Is.
bombamerényletekhez, az atrocitá
Sági János ügyében a vizsgáló
Szegedről jelenti a Héttői Napló
sokhoz akár közvetve, vagy közvet
A bizalmas értekezleten több fon' tudósítója: A csongrádi merénylet bíró később fog határozni.
lenül akár hivatalosan, vagy csak
tos momentumot beszéltek meg és terhel tjeidnek ügyében Zombory Já
Az előzetes letartóztatást elren
lehivatalosan köze volna.
Mindezt
elhiszk,
elfogadjuk egyben megállapodtak a nyomozás nos vizsgálóbíró nui délben 1 óra delő végzés ellen n terheltek közül
Gömbös Gyulától, Eckhardt Tibor- további irányának a vezetésére vo kor a kihallgatások befejezése utúri Bölöny Miidós, Piroska György,
.l^Hdvay Istvántól épngy, mint natkozókig.. A legfontosabbnak tar az ügyészi indítványra meghozta Kasztéi Sándor és Piroska János
tották. hogy az Alföldi Brigád mű határozatát és Sinkó László, Bö- fel folyamodást jelentettek be.
Héjjá? Ivántól. Nem is állítjuk, a tottúk,
ködésének és ..
a szervezőiének
-szervezetének
- ----------a- leg. löny Miklós. Fülöp Andor. PL
Illetékes helyen tudósítónk kér
hallomás és tiltakozás után nem is ködösének
■..................................
is kiderítsék s roska György, Sági Rókus. Forgó dés intézett aziránt, hogy a vizsgáló
gondolhatjuk, hogy bármelyikük ke- kisebb részletét
ezért
bíró
milyen indokok alapján helyez
Ferenc es tatel Sándor eHen az
yx,T<’ az ártatlanul kiontott vérnek
államrendőrség által már elrendelt te szabadlábra Zubek Mihályt, ho
CKV. egy cseppje freccsenhetett.
a belügyminisztérium egyik ve
lott
egyes sajtótudósltások szerint
Gömbös Gyula. Eckhardt Tibor,
előzetes letartóztatá t fentartolta,
zető állású fotisziviselője szóintendvay István opugy. mint. Héjjas
Piroska Jánossal szemben pedig el az összes terheltek már a rendőrség
haton délután Szegedre uta
előtt
beismerő vallomást tettek.
iVRn nem folytak be so .közvetve,
rendelte.
zott, hogy n nyom©*** irányá
se közvetlenül a gyilkosságokba ée
A királyi ügyészségnek , a Zubek A kérdésre azt a felvilágosítást ad
nak
újabb
fordulatot
adjonták,
hogy
a rendőrség előtt a terhel
Domb? merényletekbe. biróilag nem
Mihály előzetes ltetártóztatására vo
Az illető főtisztvlaelő vasárnap a natkozó indítványát elutasította és tek közül csak négyen tettek beis
vonhatók felelősségre,
merő vallomást, a többiek tagadás
hem állíthatnék azonban azt, gyanúsítottakat ujbúl kihallgatta es szabadlábrahelyezéséí rendelte el.
hogy Gömbös Gyula, Eckhardt. Ti- eddig még ismeretlen üífy?k J18?™.’
A királyi ügyészség Zubek Mi ban voltak, de tagadásukkl szemben
beismerésben lévő terheltek vallo
hL Lendvay István csakúgy, mint zásáru adott föl nékik kérdéseket. hály ar.abadlábra helyezése ellen a
Jtejjas Iván ne tartoznának felelős- A detektívek azután külön-külón is vádtanáeshoz felfolyamodást, j len másában terhelő adatok vannak el
•OKífel a kiontott ártatalanok vé- foglalkoztak a gyanúsítottakkal. tett be és annak elintézéséig’ Zubek lenük, kivéve Zubek Mihályt, aki
teert..on e kiismeretüknek.
Értesülésünk szerint a esQngrádi Mihályt továbbra is fogva tartja. ellen komoly alap alig van.
Iau
Iv*n tegg-al hivatkozha- merénylet ügyében
(lviiiUr becsületszavára, Gömbös
a héten újabb fordulat
r * parlamentben jogos önérés ebben az esetben a.belügy
,.z„ l tiltakozott S'zemélyuk bevo
miniszter
messzemenő intézke
nása ellen, de nem felelős-e Gömbös
déseket fog tenni a rend érde
mely az elmúlt héten kezclőillitt, vasárnap is tartotta mugát és az
r/.J a * Héjjas Iván azért a légkökében.
-.jész napon át élénk üzleti tonralnm fejlMStt ki. E< a Jelenser, amely
ők- az ö politikájuk
Erre a célra azonban megfelelő től inár hosszú hónapok óta teljesen elszoktunk, naay vételi kedvet val
v .rátett meir H amely melegágya
lott ki ée mindenre 5-t»%-kal nagyobb pénzkínálat jelntkezett. Áru
u * Marffak, Adorjánok, Ko-|n»»
WJ/t bizonyítékokra
« van
--- -szükség,
—7-7l
.eh | tárgyi
icyéren. vagy egyúllalátt nem mutatkozott. A mai tájékoztató ár
.'.‘"•'""tverek,
lÁt
'» Mr<;k«
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^hisszük,
n isszuk, hogy Gömbös Gyula és tegnap kihallgatták a brigád vezé-

Héjjas Iván

úri becsületszava

Szenzációs Mulat elöli
a csongrádi merénylet
nyomozása

Ax ügyészség is fogvatartja
a csongrádi merénylőket

A szilárd Irányzat,

HÉTFŐI NaPLÓ
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a külföldhöz foedii! segítségért
a ftüzláFsasági rssoxgaí&m Hldő-*
zése miatt
Emberi Jogok Nemzeti Ligájának
hongr-esszusi határozata

Veér Imrének üldöztetését, melyet az
1913. évi XXXVI. törvénycikk értel
mében a monarchikus kormányzat ér
dekében alkalmaznak. Tiltakozik a
törvény alkalmazása ellen és fölhívja
a demokratikus államok képviselőinek
figyelmét a magyar republikánusok
helyzetére.**
Ezt^a határozatot — folytatja Veér
Imre — egyhangúlag fogadták el és a
Anatldienne L'Ere Non veiig, Lwvre
r'mű párizsi világlapok kimerítő cik
kekben

Budapest, 11)24, hétfő, január 7.
honorálja, a külföldi kölcsön kórjlése azonban figyelőre annyira le
köti a miniszterelnök idejét, hogy
momentán nem kezdhet tárgyalás,,,
kát. az ellenzékkel.
Egységes párti
informátorunk
azonban nvy tudja, hogy
a kormány rekonstrukciója tény
leg tervbe van véve s hír szerint arra rákerül a sor azonnal,
amint Bethlen István gróf leg
közelebbi londoni tárgyalásai
ról visszatér.
Hogy a rekonstrukció milyen irá
nyú lesz, arra informátorunk nem
akart konkrét választ adni.
Itt emlitjiik meg, hogy a nemzetgyüles csak kedden délelőtt 11 órakor veszi fel ismét az indemnitási
vita fonalát.

Vrt'r Imre, a Köztársasági Párt elnök? ■ Sajnos, már nem lesz módom umeakakapcsolták össze a köztársasági moz
hétfőn röggel 9 órakor jelenik zik Sd- j dályozni az Emberi jogok nemzetközi
galmat a kölcsön üggyel, amiről
rospataky főügyésznél, hogy „úllameUc- I ligájának és az amorikai republikánus
persze most hallgatott a kormány.
ne*. izgatás" miatt megítélt egy és fél j pártoknak támadásait.
évi fogházbün totósét megkezdje.
— Nyert információm szorint
I — Az Emberi jogok ligájának párizsi
Az íig.v előzményei közismertek. Veér i nemzetközi konferenciája, melyen Olaszlia nálunk a köztársasági mozgalom
Imri> és Nagy György, h Köztársasági | országot Garibaldi ezredes, Belgiumot:
üldöztetését be nem szüntetik, úgy a
Párt vpzi'rcmberei 1919 tolón a Éried- i Wandcrvelde, Franciaországot: auisson
kölcsön is illuzórikussá válik...
rieh kormány alatt. Sir George Clark , volt miniszterelnök, Amerikát: Mstr.
antantmogbizott felszólítására
olyan Cox szenátor képviselte, a következő
Ezeket mondta Veér Imre bizakodó
n nn^ecsedi
koalíción kabinet megalakítását kezdő határozatot hozta:
kedvvel, mielőtt fogházbüntetését meg
ményezték, melyben a Köztársasági Párt
„ti kongresszus megállapította :* Ma • kezdené.
mint, hatalmi tényező is róaztvenne. Ak
Stóh
Zoltán.
gyár Köztársasági Párt elnökének,!
koriban nagy propagandát kezdett a
nemzetgyűlési Képyiselöpárt, hogy a magyar nép minden rété
gében elterjedtté tegye a köztársasági
vaiasztas epilógusa
eszmét és így nagyobb súlya legyen a
mega lakit un dó kabinetben. Ezért a pro
Keresztény képviselő,
pagnndáórt vonta a királyi ügyészség
ki a zsidukka* paktál
felelősségre Veér Imrét és Nagy Gvövgyöt, ki azóta már szereimsót len körül
— A Hétfői Napló tudósitójától. —
-nyár...
mények között meghalt.
A Nagyecscden legutóbb megtartott
Munkatársunk fölkererto ma Veér Im
nemzetgyűlési képviselőválasztások al
rét és megkérdezte tőle, Ixrry mi nz ér
kalmával
kibukott a kerület volt kép
zése. mic.őtt fogházbüntetését megkezdi.
viselője, Gerencsér István dr. tanító
— Nagy nyugalommal és reménykedő
képző
intézeti
főigazgató. Gerencsér anoptimizmussal megyek a fogházba —
mondotta novetvo — azzal a rendíthetet jA liberális ellenzék garanciák nélkül nem szavazza meg r.ak tulajdonította bukását, hogy Fehér
István
földbirtokos
cs. és kir. kamarás
len meggyőződéssel, hogy a fogház biiu
totóéi időtartam lényeg esen rövidehb a felhatalmazást a küHöldi kölcsön fefvéielére — Eggre el tulajdonított tőle egy hozzá intézett
levelet.,
amelyet
egy
zsidó birtokos írt
lesz. mint amennyit a bíróság megálló- bővül az fndemnilás vitája — Nguq'atanító jelenségek a
hozzá földbirtokrendezés ügyében és ezt
pitoU.
belpolitikában - A kisgazdák Kállag elíen
meghamisítva
tárta
a
választók elé az
— Nem is maradok kint szívesen, mert
zal gyanúsítva meg őt, hogy keresztény
amennyiben Bethlen Istvánffróf
Az indemnitás vitája változatlan
számomra a fogház a mai politikai
képviselő
létére
odaadta
magát a zsi
nem tudna reális ffarane'úkat
h evessé ffgr 1 folyik s ha a jelek nem
viszonyok mellett az élet legelfogad
dóknak. Gerencsér levéltitok megsértése
nyújtani arra, hogy az egész vo
csalnak, az ellenzék. egyre jobban
hatóbb formája.
és lopás büntette címén emelt vádat
nalon konszolidált állapotokat
szélesíti befolyását. . A belpolitiká
Fehér ellen, azt állítva, .hogy egyszer
teremt, az ellenzék minden tör
Mert 1 dokin t, az életben, hol naponta i ban felmerült legújabb jelenségek
ebédre hívta meg Fehért s ez alkalom
vényes
eszközzel
megakadályoz

bombák robbannak és ártatlan emberek nemcsak nem tompították az ellen
mal észrevétlenül az Íróasztaláról el
za, hegy a nemzetgyűlés a kül
kedvét, de növellek.
hullanak sorra, itt élni nőm a legna I zék harci
csent egy levelet, amelyet azután meg
földi
kölcpnnej
kapcsolatosan
gyobb gyönyörűség egy gondolkozó ás Roi-sz néven vette pl. az Hímzők,
hamisítva tárt választói elé. De nem
szükséges felhatalmazást a Botív
hóíO' Hdci a miniszter elnök a par
‘érr-ö ftxpbornek.
csak a levelet vitte el, hanem elvitte
len-kormán.vnak megadja.
—• Már csak azért is „örömmel" vonu lament iilésJ érmében férfi/ sin csör
Íróasztaláról régen gyűjtött tuás, leveleit*
lok bo b börtönbe, mert további tényke gette kardját, a bombamerényletek
Újabban az ellenzék akciójában Petőfi nagyértékű kéélrjitgif-s .égy 18.
désem. melyek mlndjg az európai pnrl.i- ' megtorlását illetően, addig/1 párt,/Zfizádbcli.,
islfoladráma-gyüjtemény kéz
támogatásra taJáJ —.Mr szerin.t na.
tnentarizmus
szempontjait
tartották \ vacsorán - már ttokkal enyhébb kan- egységes
párt kisgazda frakciójá iratát is. A’ lopás miatti vádat az
szóin előtt, a legutóbbi kúriai bírói Íté : gokat tartott szükségesnek. Általá- ban,
ügyészség,
miután Fehér tagadásával
amely ismét elégedetlenségé
let alapián ~• lá'/ndásnnk lennének mi I bán azt mondják az ellenzéken, nek jelét
mutatja a Kállay pénz szemben Gerencsér bizonyítékokat nem
nőaitendők. Ráth Zöigmond, n kúria má hogy a kormány — a miniszterelnök ügyi politikájával szemben.
szolgáltatott, elejtette és az ügyet levél
aodelnöke ugyanis, aki ellen fegyelmi I minden jóakarata dacára •— sem
.Ma ugyan még minden csendes a titok megsértése miatt a büntető járás
feljelentést, tettem köztársasági esküje \lira a helyzetnek s rnég. mindig ér politikában
s az utóbbi két napon bírósághoz tette át. Az ügy Ruttner
vényesülnek
idegen
befolyások
u
és üdvözlő beszéde miatt, egy birói Íté
a pénzügyi bizottság tárgyalásai le Kálmán dr. büntető járásbírósághoz ke
letben az én republikánus tevékenysége kormány elhatározásának végre foglalták az ellenzéki politikuso rült, áld leiszólította a panaszost, hogy
met lázadásnak, t< hát statáriális bíró hajtásában.
kat, de ellenzéki körökben úgy tud 4(10.000 koronát helyezzon letétbe az ál
ság elé utalandónak minősítette.
In forrná tolunk arra is rámutatott, ják,
mert
költségkímélés
hogy amennyiben a miniszter lampénztárban,
hogy
elnök továbbra is fen tartja spleu- okából a bíróság a Nagyecscdhez közolÉn eddig azt hittem, hogy n láza
did izolationját s nem keres meg fekvő Mátészalkai járásbíróságon fogja
maga a kormány összetétele sem
dott kritériumait Fiain és Iléjjas
oldást az ellenzékkel, akkor iaen megtartani a tárgyalást. Miután a pana
felel meg; a kivánalmaknak,
merítették ki katonai fegyverkezéheves parlamenti harcokra van ki szos a kívánt összeget ma letétbe hemert egyes miniszterek valóságNőikkel
ló'ás, amelynek jelentős következ Ijozte, a bíró január 6-ra, vasárnapra
ffal kontrakarirazznk a minisz
tűzte . ki a tárgyalást Mátészalkára,
dv nem értem, miért jelentene lázadást
ményei is lesznek.
terelnök elhatározását.
az, ha egy képviselőjelölt köztársasági
Az egységes párton — informá ahova a biró és a jegyző lefognak
• programmal akar fellépni.
Az ellenzék körében mindezek a ciónk szerint — tisztában vannak az utazni.
-- Mint az „emberi jogok magyar li- jelenségek nagyfokú elkeseredést ellenzék szándékaival s komoly kö-.
gujá"-nak elnöke, aggodalommal va szülnek s mint az indemnitási vita vökben súlyosnak is tartják a hely
FraKKmutatja, a» ellenzék kész a végsőkig zetet. Munkatársunkat úgy infnrgyok eltelve, hogy
itt felvenni a küzdelmet a kormány
:
és
’
zmóking
öltönyök
n kormány köztársaságellenes poli
nyal szemben- Az ellenzék kövében
tikája a külföldi kölcsön ügyét hát
-"é-r- mo: ^
é8mo.iénnvoi.
olyan megmozdulás is tapasztalható, hajlandóság arra, hogy lehetőségi feeladás
Skalla
Testvéro
^belvárosi 'rabócég
rányosan fogja befolyásolni.
hogy
szerint az ellenzéki kívánságokat'
'IV Hajó ucca ö. Telefon: 19Ü-04

A kormány

rekonstrukciójára

a londoni tárgyalások után kerül sor

Zsuffa István és Társai
angol gyapjúszövetek áruháza
Értesítjük n. b. vevőinket, hogy az őszi

Budapest, IV., Vád-utca 2S.

idény, valamint a karácsonyi vásár nagy forgalma alatt felhalmozódott „First Class1
minőségű öltöny, kabát- és kosztümszövet

Maradékokat 1-4 méterig
a már ily alkalmak folytán köztudattá vált

Szövetein* minősége elismerten a legjobb
Áraink a minőségekhez arányltva a legolcsóbbak
Választékunk felülmuihatatlanul a legnagyobb
Különleges angol frakk- és szmokingizövetek. ♦ Autó-, kocsi- és utitakarók.

♦

❖
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Prónay Pál

Kállay Tibor

becsületsértés! pőre
a hadbíróság előtt
_ J Hétfői Napló tudósítójától. —

a korona stabilizálásáról és a
gazdasági élet szanálásáról

hítfő^gon érdekes ügy
hS*
Mi „ég A katonai nBye«uséff bal-

A fiktív zürichi jegyzés — A gazdasági élet régóta r.em
igazodik a zürichi jegyzéshez — A korona átértékelése
nem hoz általános drágulást

rfSóali^Áncsnoka képviseletebon
fnwWv Ágoston, K tider Lajos, C._ rFerenc és Kaas László ornaSt valamint Czirfusz Ódon, í.oeínvich László, vltcz Molnár Endre
í’ Jííéz'.Tabu Árpád főhadnagyok
Sen, tisztek egymás közötti becsűletsórtése rímen omolt vadat. ?'z
Szí vádirat a következőkben is
merteti a tényállást:
Prónay Pál alezredest 1921. évben
salát kérelmére a hadsereg kötele
kéből elbocsátottak, illetve átmeneti
viszonyba helyeztek es a zÁsz.oall
vezetésével
Ranzen&eroer Jenő
századost bízták meg. Ezidoben tör
tént, hogy a trianoni bekeazOTZodes
által Ausztriának odaítélt nyugatmacvarországi területek dolgában
vitás kérdések merültek föl. A ka
tonai kordont a határokon Ranzenberger százados vezette. A vádirat
szerint a kormány intézkedésébe sotan nem tudnak belenyugodni es ha
zafias érzelmektől áthatva, fegyver
jel akarták az ország megcsonkítá
sát megakadályozni.
Ezen egyébként hazafias, lelkes és
önfeláldozó felkel őcsapat élén Prónav Pál állott, mint fővezér, aki
1921. október 4-én kikiáltotta a Lajtahánságot Ugyanakkor akadtak
politikusok, akiit a királyi, hatalom
jryakorlásának erőszakos úton való
visza állítás ára törekedtek s ennek
az lett az eredménye, hogy bekövet
kezett a királypwics — amely a vád
irat szerint — lázadásnak is tekint
hető. Prónay báró ezen időben kato
nai szolgálatot, nem teljesített A
megvádolt tisztek mégis azt híresztelték róla, hogy fölesküdött Károly
királynak, a „lázadók** érdekeit szol
gálja és nem tartja be. a kormány
zónak tett esküjét. E valótlannak
bizonyult hírek egves tiszteknél hi
telre találtok, akik Prónavt sértő,
gyalázó. megbecstelenítő kifejezé
sekkel illették ós ócskán brigadérosyak., köpenyégforgatónak,
hnzaárulónak nevezték, aki zászlaját
elhagyta.
Prónay megtudta, hogy Ranzenberger is hasonlóképpen nyilatko
zott róla, miért is provokáltatta őt,
’l? Ranzeuberger a hozzák ül döt.t se
gédeknek azt válaszolta, hogy mi
után az eset óta hosszabb idő telt el,
»cm emlékszik. hogy a neki tnlaj•lomtott kijelentéseket valóban meg
ette volna. Prónay ezután Ranzeuborger ellen is följelentéssel élt. de
;í vegyes dandárparanosnokság Ranzenberger nyilatkozatát mint politi
kai nyilatkozatot nem találta sértő
nek s ozert Ranzenbcrger ellen meg'J-untette az eljárást — ami ellen
ftenay ügyvéde, dr. Darvay János
folyamodást jelentett be a kato
nai törvényszékhez, amely a közeli
úoben már meg is hozza döntősét
narizenberger ügy ében.
. A. hétfői tárgyalás iránt, politikai
’.Á8 i*:en na£y érdeklődés
pafkozjk. Számos t.anut idéztek
? ’°taggyalásra, a beidézettek
.jAí t s?er®P61 Balogh Ferenc tar“ókos hadapródjelölt is, akinek
af>rn ismeretlen a Duna-Tiszn
ozotti eseményekkel kapcsolatban
\
u.
roegidézéee igen érdekes.
; többi tanuknál mind lakáscímük
n az idézőiven. Baloghnál a kö^dezendő az Ébredők ut!n.\örhdz-utc(i 3. szdm“ A főtáryalas a vádlottak és a tanuk nagy’
pinára való tekintettel előrelátha”úi napokat fog igénybe venni.

taKására Jövök S”ü::í:
mlndon hirde

tett Inul ára
Rabban voaxek,
Platinlt, ara
nrnt, érültöt.

■^.arau Antal

' «•«

lMuartiir.iaa, fAaaraM
r»shog ne téved len i

0'0180 körül
stabilizálják a magyar koronát
A parlamenti pénzügyi bizottság ezomhaton tartott ülésén végre nyílt színval
lásra
késztette a pénzügyminisztert.
Majdnem azt mondhatnék, hogy az el
lenzék lerántotta a leplet a magyar ko
ronára.. Valósággal pőrére vetkeztette s
akkor kisült, hogy a Zürichben 0.0300
coniimon jegyzett korona e.v^fc flktiv
jegyzés, amelyben zenki sem hisz, a va
lóságban 0.0180, vagy még ennél is ala
csonyabb az árnivó, mert ezen az ala
pon köti már üzletelt nemcsak a keres
kedelem, de maga az állam is.
Kisült tehát mára, hogy a zürichi
0.0300 as magyar koronáért nemcsak a
külföldön nem adnak annyit, de a bel
földön is alig értékelik 0.0180-ra.
Kérdezzük tehát, hogy mi volt ez!
Minő rettenetes, minő kdrhazatos játék
a kisemberek, a kis existtenelák bőrérel
A nagyvállalatok, a nagykeresekedelem, a nagyipar, sőt maga sz állam is
megtalálta a maga számításait. Ezeknek
számtalan módjuk és alkalmik van
arra, hogy a fiktív koronaértékelés he
lyett a valódi koronaértZkhen eszközöl
jék számításaikat, hogy figyelemmel kí
sérjék a korona értékromlását akkor,
amikor hivatalosan hosszú hónapokon
át stabil koronát praesupponálnak. De
gondoltak-e arra, gondolt-e arra u pénz
ügyminiszter, hogy a fixi’izetésü embe
rek, köz- és luagánalkalmazoltak, a
munkások százezernyi, milliónyi töme
gei elé az állam, a vállalatok, a munka
adók a stabil koronaérték bázisát állít
ják s mikor ezt teszik, amikor erre hi
vatkoznak, akkor nap-nap mellett, óráről-6rára meg/cdroffitJdX: alkalmazot
taikat.
Hiába mondják, hogy a gardasági élet
inár régen a O.üIÍO-sh korona s lapján
végzi számításait. Ez az ogymásköztl
viszonylatban lehetséges, de nem igaz a
munkásokkal és az alkalmazottakkal
szemben.
De rá kell mutatnunk arra ír, hogy
mily rettenetes ára volt annak, hogy a
valóságban 0.018f)-as koronát Zürichben
hónapokon át n 0.0300-as árfolyamon
tartották mesterségesen, Szoretnők tud
ni a az ország közvéleménye bizonyára
kiváncsi arra, hogy
hány mílllárdot áldozott a magyar
pénzügymfhlsztcr, hogy Zürichben
ezt a hazug látszatot fentartsa,
holott tudhatta és tudta is azt, hogy a
gazdasági életben már hónapok óta,
mióta ez a manőver ószrev hetó'cn
folyik, nem a zürichi koronára tekinte
nek, hanem alapul a bécsi effektim ma
gyar koronát, veszik, amely nagyobb va
lószínűséggel mutatja az értéket
Nem ismerjük a pénzügyminiszter In
tencióit, mert hiszen pénzügyi politiká
ját illetően mindig elzárkózott a nyil
vánosság előtt. Bármennyire feltételez
zük azonban a jószándókot és a tiszta
intenciót, kénytelenek vagyunk meg
állapítani, hogy a póhzügyminiszter po
litikája csődöt mondott. Az nem volt
egészséges gazdasági politika, nem egy
háborút vesztett, megcsonkított, tönkre
ment ország gazdasági életit fellendítő
politika volt, hanem csupán egyes fa
vorizált érdekek védelmi politikája ép
pen a kisexisztencldk, a középosztály
rovására.
A pénzügyminiszter bizonyára teája,
hogy éppen ennek a koncepció nélküli
gazdasági és pénzügyi politikának

álddsatul esett az a középosztály,
amely munkájával és kfltelewu ftalJesitésével minden Irányban az or
szág fentartó pillére volt.
Szomorú valóságra ébredt fel a®
■rág. amikor a pénzügyminiszter ajká
ról kellett hallania, hogy hónapokon, ta
lán éveken át a becsületes emberek nagy
halódásban éltek, mert az aMmagyar
korona, amelynek romlását amúgy i*
siratták, alig felét éri annak, mint a
mennyit róla kimutatlak.

A tőzsdei helyzetről is nyilatkozott
Kállay Tibor pénzügyminiszter s ebbeli
fejtegetései oda konkludulnak, hogy a
tőzsdén végbemenő hossz-folyamat a kö
zeli múltakban voltaképpen nem volt
egyéb, mint a korona romlása, miatt elő
állott átértékelési folyamat, amelyre
következnie kellett egy bessz-uek, de
hiszi, hogy a közeljövőben már jelenté
keny részben a közeli árfolyamokat lát
juk meg.
Ezzel szemben a tőzsde köréből azt nz
információt kaptuk, hogy
a tőzsde lábbadozása még több he
tet vehet Igénybe A. trJnn csak ak
kor várhatjuk a jobb tőzsde kiala
kulását, ha n pénzpiac feszültsége
engedni fog. Azonban okkor se lőhet
szó egy generális hossz-ról, hanem
csak az abszolút vclftr-papírokban
lehet remény az i'*reme’kcdésro.

Kállay Tibor pénzügyminiszter egyéb
ként az alábbiakban informálta munka
társunkat a pénzügyi helyzetről:
•— Azokhoz, amiket a pénzügyi bizott
ságban elmondottam, nincs hozzáadni
valóm és többet sem mondhatok.

A magyar koronát a mostani adott
helyzetben caak stabilizálni lehet, és
pedig azon a'nívón, amelyen a pénz
ügyi program végrehajtásának megkezdésekor ninora a gízdaságl élet
kialakítja.

Törekvésünk tehát csak ax lehet, hogy
pénzünknek mostanáig kialakult tény
megtartható legyen.
leges értéke —
— A magyar korona (1.03-as jegyzését
ma a gazdasági élőt mellőzni konytelor
s inkább a valóságban kifejlődött 0.0180
—0.0175-ör árfolyammal számol. Maga a
Devizaközpont ir ezt az árfolyamot tart
ja fenn elszámolásainál. Eddig sok kö
rülmény — melyről nem akarok egyelő
re nyilatkozni — tartott vissza attól,
hogy formálisan is erre a koronakurzus
ra térjünk át. Most azonban elérkezett
az ideje, hogy a gazdasági életben álla
Iában elfogadott koronakurzus állás
pontjára helyeződjünk.
— Nem hiszem, hogy a korona új és
reális értékelésére való áttérés a gazda
sági életben nagyobb megrázkódtatást
okozna.
A drágaság tekintetében se várha
tunk meglepetéseket.
Legfeljebb
azoknak a cikkeknek az ára fog
még arányoson emelkedni, amelyek
még nem érték el a világpiaci árnlvót.

Ezzel msemben azonban csökkenésre szá
míthatunk ott, ahol nz export-import
korlátozásai megszűnnek és így pgy
egészséges verseny az árakat is reali
zálhatja.
— Amint a pénzügyi bizottságban Ki
fejtettem, n gazdasági élet mindin Agát
megszabadítani igyekszem a béklyóitól,
amelyre eddig szükség volt s remálhotjük, hogy gazdasági életünket talán
már az igen közel Jövőben minden
to
kozásában talpraállíthatjuk.
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Pékár úr“

’M

Pékár Gyula rágalmazás! pőre
a „üilág** ellen
Pékár Gyula rágalmazás címén
följelentést tett Fcleky Géza dr., a
„Világ** felelős szerkesztője ellen,
____ ,
mert lapjában múlt, év augusztus
3-án „Pékár ur“ címmé] olyan cik
ket irt, amely — u feljelentés sze
rint —■ valósága esetén alkalmas
lonno arra, hogy őt közmegvetésnek
tegye ki.
A cikknek különösen következő
kitételeit inkriminálja: „Pékár ur
mai dikciója elárulta, azt, hogy
Pogány József és Pékár Gyula nem
csupán az irodalom terén rokonlelkek . , . Kemény koponyájáról
meg nem. értve pattant le minden
olvasmány . . . Kecskemétről killönos hírek érkeztek arra nézve, hogy
képviselőjelölt korában kik cl érint
kezett Pékár ur, akkor még a ma
gyar közoktatásügyi minisztérium
államtitkára, újabb szégyent hozva,
erre az állásra ... Ez az ember
nem, vette észre, hogy Lenin-fiukról
joga és kötelessége mindenkinek
úgy beszélni, mint bestiákról, csak
éppen Pékár ur szájából hangzanak
különösen az ilyen szavak . . . Nem
lehet a Petőfi Társaság elnöke, mert
ez sacrilegium Petőfi Sándor emlé
kével. szemben . . . Danton Dodó
többek között az Ízléses emberek
válfajához tartozik cs ezért nem
nagyon dicsekedett aszd, hogy
éppen közoktatásügyi államtitkár
sága. alatt került a Petőfi Társaság
elnöki székébe**
Főleg ezek miatt a kitételek miatt
indította meg a sajtópert Pékár
Gyula. Az ügy főtárgyalását keddre
tűzte ki a bünteiőtörvényszéken
Scszták Lajos dr. törvényszéki bíró
tanácsa.

Megvizsgállak
Mty eimEáWoíát
A francia követség és' a törvény
széki palota elleni bombamerénylet
ügyében letartóztatott
József
néhány nap óta n bolondot játssza.
Cellájában összefüggéstelen szava
kat. mormol, nemlétező legyeket fogdos, majd ingujjra vetkőzik és úszni
akar. Azután imákat mormol es
szentnek adja ki magát, aki meg
fogja váltani az emberiséget. Rab
társa annvira megijedt a különösen
viselkedő embertől, hogy arra kérte
a fogházgondnokot, hogy helyezze ót
cl egy más cellába, n^ert tudja
ugyan, hogy meg kell lakolni bűné
ért, de nem akar Ő is megbolondulni.
Védője többízben fölkereste őt a na
pokban a fogházban, de az ügyről
magáról nem tudott vele beszélni,
mert Márffy előtte is handabandázik. Ez alapon a védő most bead
ványt intézett az ügyészséghez,
melyben indítványozta, hogy tör
vényszéki elmeszakértőkkel vizsgál
tassák meg Márffy elmeállapotát. A
védő kérvényét csak fölös óvatos
ságból adta be, mert, nyilvánvaló,
hogy a gyilkosság kísérletének bűn
tettével vádolt. Márffv ügyében a
törvényszék hivatalból fogja elren
delni az elmeszakértői vizsgálatot.
Miután ez harminc napig fog tar
tani, az ügyben február közepe előtt
aligha fogják megtartani a főtár
gyalást. .Babits Jenő dr. vizsgáló
bíró egyébként szombaton teljesen
befejezte az ügyben a vizsgálatot s
a vádirat elkészítése céljából áttette
a bünügv összes iratait az ügyész
séghez amely még a héten elkészül
munkájával.

Óriási árakat fizetek
mindenféle férfi- és tiectirnhAkért, fohérnemákért, •zórinobundkkért, szónrcgért. Blumeneld fltlet, Vili, kér., Népsxtnhii uecn 21. Hím
Hlvksrs hftfthnx lövök. — Telefon Jéssef 2J-W
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Windisch Hermann

Anglia nem vesz részt

a Pénzintézeti Központ igazgatója szerint

„bolond mentalitás44 zavarja a tőzsdét

ioi/abii a jóváféíeii
bizottságban

Londonból jelentik: Ramsay Mae■0y nzaves fiú hal ndoi históriája
Három akció a tőzsde megjavítására
donald Londonba visszatért és a
— A Hétfői Napló tudósítójától. —
A Né1 fői Naplj munkatársa meg- Úgy vélem, hogy ennek tökéletesen munkáspártban kijelentette, hoev
A Teleki téren szolgálatot teljesítő dc- ké dí ztu IVnultsch Hermr.nn kincs- igaza van, annyival is inkább, mert keddig összeállítja kormánya p*u.
tektiveknek feltűnt egy rövidnadrágos, tar! főtanácsost, a Penzinézeti Köz- őrültség, hogy ugyanakkor, amikor fframjut
megalakítja véglegesen
helyről a
toprongyos fiú, aki rendkívül Ónom fe- pont igazgatóját, mi a véhménye a azok a javak, amelyeket a részvé- kabinetiét. Beavatott
hérnenűt kínált eladásra. Levitték a fiút ' jci nl^ji beteg tőzsdei helyze ről. nyék
korporálnak
(képviselnek) Temps arról értesül, hogy a mun
káspárt
kormánya
Anglia
külnoliaz őrszobára, ahol kérdőre vonták, hon H iiulBch igazgató a következő er- (házak, gépek, áruk, anyagok stb.),
I napról-napra drágulnak, ami a vál- tikajaban követi az előző Baldwlnnan szerezte a fehérneműt. A legényke dekes információt adta:
— Ismeretes dől cg, hogy a leg- lalatok belső értékének a rohamos kormany politikáját. Angol körök
elmondta, hogy a Népszínház uccában
megszólította Lét fiatalember és kérdez utóbbi bankári konferencián, ame-1 megnövekedését jelenti, ugyanakkor ehez, a híreszteléshez azt fűzik
ték, akar-e pénzt keresni, amire ő öröm lyet Kál.ay pénzügyminiszter úr el- a részvények ilyen őrült módon le- hozza, hogy Baldwin és Curson- an
nakidején mar elhatározták, hogv
mel igennel válaszolt. A íiata emberek nöklcte.vel tartottak meg, szóba ke-' csúsznak.
erre átadták neki a fehérneműt, hogy iríilt a részvény szaporítás korláto-\ — Bolond útlapot ez! Nem a régi Köln vidékéről az összes angol
'zása
is,
ami
tulajdonképpen
az
el1
visszavonják," tíz angol
adja eh ök — mondották — elvegyülnek
Gazdasági belátással, hanem mag csapatokat
delegátusokat a jóváiételi bizottság
a tömegben, de állandóan szemmel tart múlt héti n életbe is lépett. Ez azt zavarodott
mentalitással
állunk ból visszahívják, sőt Anglia to
I
jelenti,
hogy
ják és ha eladta valamennyit, intenek
szemben. Nézetem szerint a tőzs vábbra a nagykövetek tanácsában
neki és elvonulnak osztozkodni.
dei helyzet tisztázva lesz, ha
hárem hónapig sem a pénzinté
.'"T. képviselteti magát. A Ramsav
Két detektív kö .refogta Gézát — így
zetek, sem a kötelékeikbe tar
Macdpnald-kormany külpolitika j.ínyugvópontra jut a belső köl
hívják a üút —• és elindultak a Teleki
tozó
vállalatok
alaptőkéiket
nak alapja ugyanennek a program
csön, a korona értékelésének és
térre megkeresni a két fiatalembert. Jó
emelni nem fogják.
nak a megvalósítása lesz.
a
korona
síabilizűc'ójának
az
ideig járták keresztiil-kasul az egész Az alaptőkeemelés ko.lítozása egyA bel Dőli tikéban Ramsay Maedoügye és végül az alaptőke kor
teret, mikor az egyik detektív türelmet mag.bán véve nem fogja döntően
nrld kormánya — mint a Dailv
látozása
is
hozzájárul
a
helyzet
lenül rászólt a Dóra:
Chronik értésül — arra helyezi a
befol.vásclni a tőzsde helyzetét, de
szanálásához.
— Nem hazndtállf
fősulyt, hogy a politikai pártok
mindenesetre bizonyos megkönnyeb
Géza megrázkódott és rámutatott egy bül'st jelent. A helyzet'javula.«át
— Ha mindezek a kérdések tisz közt az ország érdekében bizonyos
•ppen szembejövő fla'.a.emberre:
várjuk akkor, mihelyt nyilvánossá tázva lesznek, akkor nézetem sze .egyverszunetet létesítsen. Emiatt
— Ez volt az egyik.
u’ választások kiírá
válnak a belső kölcsön kibocsátá rint megkezdődik a racionális át
A detektívek természetesen rögtön lo- sának körülményei és módozatai. értékelési folyamat és lényegesen sé-ól. Anglia arra törekszik, hogy a
fogtúk és a fiúval együtt bekísérték n Ekkor elcszlanak azok a m'szlikus magasabb kurzusokat fogunk látni, diplomáciái viszonyt a kontinens
főkapitú .yaágra.
Fazekas detektívfel-1 kombinációk, amelyek ma még a i mert hiszen a stabilizáció nem minden államával, Így Szovjetügyelő csoportja vette kezébe a nyomo tőzsde higgadtságát és nyugodt ' fogja, az árak visszaesését eredmé- Oroszorszóggal is szabályszerűen
ttat.
ságát zavarják. Valaki e _____
hé.en, azt nyezni, hanem alkalmat ad arra,1 helyreállítsa.
A fiatalember, Simanek Béla, húszéves mondta, hogy pszichológiai
Uniói iii’ ot ai hogy oz árak stabilizációja is be
állásnélküli pincér, ta .adta, l.o'ry ő adta vannak a tőzsde tanulta súg_____
ának. I következzék.
át Gézának a i'eht■mamiit, a íiú azonban
a szembesítésnél határozottan a szemébe
mondta, hogy ő vo t az, aki egy társával
r. Népszínház uccában me szólította és
megbízta a fehérnemű eladásával.
A gyereket vallatóra fogták és csak
hamar épülctos dolgok derültek ki
A fiú -sűrű könnyhullatás közben
Iotta me ’ az Irrnrat.
Aszódról a’.í'kött meg. Pénze nem volt,
fö'kapaRzkodott a vonat ütközőjére és a
csikorgó hldo ben, éjszaka, bezónázott a Err.e talán a legrajongóbb LITK-' a lég Izgalmasabban várt pont, amelyet
keleti pályaudvarrá. Regjeiig egy va- luvói* sera számit attak. Kétkedéssel Strauch nyert meg legnagyobb megle
gónban tö lottó az időt,
mog- tekintettünk
vr,ttllltübvuun a bajnokcsapat külföl petésre, ««««,♦
D„x, Sz FC
Hűbéri lu^vu.a
második *lett,
pesb pcpeírad a valódi
várta az érkező vonatokat 6b csomago- (]j túrája e'é, mert a. hosszúra nyúlt | dlg harmadik. Az új ugrópálya hóolvakat cipeit a váróteremből a vil ainosig. őszi SZCZÓn a csapat képességeit 1 dí<8
dós esetén vagy
varv lassú
laasn havazáskor
hfl.vA7.á«lrni> nem
Pár száz koronát ke o-stt így. E rys’er nem hagyta befolyásolatlanul. Első válik be teljesen. A sánchoz, hogy impo
egy nő adott a ke’.ébe egy bőröndöt,
’t. sikertelen spanyol mérkőzése
mérkőzésé olyan záns ugrásokat lehessen produkálni,
hogy lioz.-a utána. A tolongásban — pa előjel volt, amely sok reményt nem mintegy kétméteres előépítményre van
fiú állítása szerint — eltűnt e’őle a nő nyújtott a fura sikeres befejezésére. szükség.
sósborszeszből
és őt ottmaradt a bőrönddei. Ekkor ju Amikor pedig az FC Barcelona
. A BKE háziversenye.
1 Kis palack ára.... 1.30 0 K
tott arra a gondo'atra, ho.rv a bőröndöt mindkét mérkőzésén legyőzte a cseh
és a tártaim:'1 el fogja adni.
bajnokcsapatot, az MTK-tól már el A Bpestl Korcsolyázó Egylet ma d. e.
1 közép palack ára. 3.70 @ K
A Tattersa'lan kinyitó ta a bőröndöt. döntetlen eredményt sem vártunk. I renu< zte meg 2 ik vers ínyét a városligeti
1 nagy palack ára . • 7.40 0 lí
n.z
ivaxxx
SJ
v«uuv
v.xaox
Pályán.
Az
15M
nmes
handikap
verseny,
Az
MTK
tegnapi
győzelme
óriási
A teto.'ón e.:y kis szm'.ma láhszőn^ eg I
Jelenlegi szorzószám: 3700
és A őrsnek vívott egyvolt Géra egy üres istállóban e’dugta a jelentőségű. Á mai revanchin Srkö- ben dr.
.. .amelyből
fással ö dokid párharcot,
bőröndöt és a lf’.bsr.onye.ot magához zésen ha vesz’* is, tegnapi sikerére Korének
került
ki
győztesen.
Eötvös
ina
I
ks
tihíw ™
véve eii-dúlt a Teleki tér eryJ< kávé homályt nem láorlt, mert az MTK j
ismét bebizonyította kiváló képességeit :
mérésébe tért be Kávét ivott, majd be ellen a bíró már tegnap akcióba lé-. és könnyen nyerte versenyét
ORVQ1.I rdsiére.
vér- ét nemlbeteook
i
szél, etéshe e'egyedett a kúv
. a> és | pett.
EZÜST SALVAR8AN-0LTAS. — Renddé. egész nap
azt mondta, hogy e'.szegényedett jobb I A Hétfői Naplónak küldött . táv
Rákóci-m 23. 1. eni I. Rókutsal szemben.
csa’.'dból való a’, apia betegen fekszik irat szövege a következő::
és őt küldték, hogy uto’ső értéktárgyu
15 0)0 főnv| közönség e’őtt min'1Minden eale 9 Arakor
kat, a kis arőnyet '♦ adja ®1 a Tc’cklvíg’g fölénnyel játszottunk. A
téren ötvenezer koronáért A kávézó
gólt Opala rúgta, Orth az első
nak me tetszett a szőnyeg, az ára sem
féFdő után nem játszott. Braun,
volt nagy, megvette. Azonban valahogy
Fáb'ón és Mandl nagyszerű
Párizs, január 6.
mó is gyau'íB volt re';i, ho ,v e y tízvolt. A birótő’ sokat szenved
Az Echo de Paris bejelenti, hogy
óvos fiúra bíznának ilyen értékes szőnye
tünk.
nagyalkerU ml'aora
Poiucarenak a Maas-kerületből való i
get é« azt mondta hory jöjjön di az
visszatérése után a kormány rend- ('
Az MLSz sáncavatő álversenye.
any.'a, annak fogja kifizetni az ötvenkívüli ülést tart, amelyen a francia
Rózsahegyi Kálmán
ezer koronát.
Az idei első sifutóserseny színhelye a valuta védelmét szolgáló intézkedé
Géza erre elment a Fecske uccába Normafa környéke volt. A 15 km-es táv sekkel fpgnak foglalkozni.
és
Grálik Mária rendőri felügyelet alatt ál ónem
........................
o a verseny követelméfe’elt inog
A Matin az intézkedéseknek egész
nőhöz, elmondta neki a szőnyeg hlstóriá- ínyeinek, a pálya alkalmatlannak bízó
Szőllősi Rózsi
sorát
közli,
amelyek
a
francia
pénz

ját és azt az n.'án’Mot tette ho -y GráHk • nyúlt. Gyakran maguk a versenyzők
felléptével
hol és merre járnak. A fa ügyi yilág szakavatott személyisé
Mária menjen vi!e a kávé mérésbe, Bem tudták,
..................
mondja, hogy ő az anya ás vegye át a vorit Dévai, nagy meglepetésre, har geinek véleménye szerint jelenleg a
legsürgősebbek.
I
Qyaplufoná
pénzt, amelyiken azután megosztoznak. madik helyre szorult Németh és DalCharles Gid franoia közgazdász a
Mindezt a tízéves dti anya terveite ki. mán mögött A verseny közönsége a kö Humnnité
tudóstójának
kijelen
pontozási
miatt a
A nő belement az üzletbe, ami sikerült rülményes
......... ..
,---------- rendszer
—
is ás az ötvene-er koronán azután tény- pályán nem értesíVhetett az eredmény tette, hogy a francia frank zuhaná
az okai lélektani termószeI ről,
csak késő.......
esti órákban —
vált
lej meg is osztozkodtak.
“ ami...................
*’* *is“  I sának
titok. A frankdevizának állandóan '
Géza most visszament a Tattersalba a meretessé.
növekvő hanyatlása az elmúlt évi
többi holmiért. A bőröndöt ós a holmikat
elején kezdődött, amikor Franciaor-1
egymásután értéke’ífette, 200.000 koro ' Ünnepélybe keretek közt zajlott le ma szág a Ruhr-megszá’lás^alkalmáva!
nát szedett már örsze. mikor éppen at dóihen a Magyar Si bzövetség versenye, összetűzött Angliával.
Angliával. Ha
” a közel
utolsó darabokon rai'avcsztett.
inflá- kereskedőknek, kötődőknek en gros árak
amely tulajdonképen az uj, modern ug- vw.vwv*.
jövőben a bankjegyforgalom
I
kfirúi 17. szám
A furfangos kis tolvajt természetesen ró«ánc felavató ünnepélye vo’t. A MJC ciős mértékben növekszik, ezzel a-_
psreholoóglai
okai| Erm«, JOM6I Korú: 17. wam
__ _
r_. ..
letartóztatták, úgyszintén Grá ik Má favortja Szc-es—Strauch Bé a <ás B'l- frank _esésének
Telefón: József
József 57
57
- újabb
........................
’ nyerni. Z
I
Telefón:
| béri Aladár (Pannónia) küzdelme volt
tápot fognak
riát la

i

7lz JíUK megverte
a FC Barcelonát

JlllK—re Barcelona 1 sO (1:0)

ÉPSÉG
EGÉSZSÉG

DIANA

71francia frank
zuhanása

Pesti Kabaré

550
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ll&li
versenyen kívüli árakon.
B xN B
Munkáké percnyi pontossággal hmnállriuk. Arafánlat kívánságra
■ sMlW B Mi BSK vk Telefón: Jóxief ltfS-12. Budapaít, VII. k«r., KlauzAI-tár 10.
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— Autóelgázolás. Vasárnap délután a
Hunyadi János úton Agárdi Albert söffőr autójául elRázolta Polák Jánosné
uriasszonyt. Sérüléseivel a Szent István
kórházba szállították. A soffört előállí
tották a főkapitányságon, honnan klliall&ati'.s után olbocsújtották.
— A berlini nagybankok Ínség
politikai körökben régebben bő
adománya. A berlini nagybankok
ifik arról, hogy a kurzus-foka700.000
aranymárkát adományoztak
Az Erzsébetvárosi Kör elleni merényletek következtében a mi....
Swt ,Vados.s.v Imrei felmentik
a németországi Ínség enyhítésére.
íiStó', mórt az utóbbi évek bun- bombamerénylet ügyében a rendőr- niszterek, államtitkárok és maga- Ebből az összegből 150.00 aranymáe* uvmánvei felderítésének kudnr- ség lankadatlanul folytatja a nyo- sabb méltóságok lakásainak őrzésé- kát utaltak át a német inségenyhitőSt S1 tulajdonítják. A hír való- mozúst és remélhető, hogv az eddigi re rendellek ki. Most, miután mar
akciónak. A maradékot Berlinnek
.k bizonyult é< noha hivatalosan adatok alapján sikerülni fog a tette-'nem félnek a boinbisoktól, ezeket a szánták.
’Aa nem jelent meg az elbocsátás, seket, kétségkívül! bizonyossággal' detektiveket bevonják ás külön cso— Műemlék-lopás. A főkapitány
I portba szervezve lletényi mellé ren
kitiltott helyen bizonyosra veszik, megállapitani.
ságon feljelentést tett a Műemléke
belül NódoW Hír szerint a nyomozást vezető 'delik őket.
ket Védő Országos Bizottság, hogy
Hetényi jmre _
dr.
főkapitányhe yet-j ’ A nyomozás így minden bizonnyal ismeretlen tettesek a Halászbástya
Szásával megszűnik az országos ........
........................
----- 1. _a ----------. .. ; gyorsabb
.. ile,
?{J7
rövidesen le fog
isiamtánság egész intézménye. Es -tesnek
nyomoz,- s céljaira meg egy
ószaki tornyába behatoltak és on
_________ egy
_ __________
_
__________ ______ fognak
......_____rer.dolke-[hullani
___ ___ _ ______ „
arról a bandáról, nan a főváros tulajdonát képező
,«1 befejeződik
mindennnapi
detekiivesopoctot
a lepel
le
Varrier V amelyik az igazságügymi-,(zésre bocsátani. Mintegy
Mintpirv Ti<»<rvvnn
nm/»ivilr óvp
íSier
negyven 'amelyik
évekig reitógépben tartotta megbecsülhetetlen értékű műemlé
Jis'zWiim
■r ('ri’uni referensi szobájából in
in- detektívet ugyanis t megismétlődő1 az egész országot.
keket loptak el. Középkori csészék,
.__x
dult ki és Budapest
fó mpitanyi szódiszcscngetyük és gyertya tartók,
lón kérész ül az ország egyik legvalamint Mária Terézia-korabelt
rum Beiiunn,
1K úgy
nn- ' n,
renuui híj u iöz.'+vi
i uiu terve,
tcivo, aiuunflívobb
ás leghatalmasabb
leghatalmasaöö poten- tünk
tunun
ír róla
míg
egy t-uup
szép nan rendőrmlnisz
érium
ame- hímzések tűntek el. Az a gyano,
n<rvobb és
semmit, ni
, r‘ -..í nőtte ki mniráf.
innn
Mn I timxnuxxk főkapitányt fel- lviket ózonban
m Maltyasovszky
azonban külpolitikai okokból hogy a lopást múértők követték el.
Htnmává
magát.
ipon
U
■
xiix.
i hívták a belügyminiszterhez és ott elveteték és Nádassy szamára orszá- mert a kiállított tárgyak közül
Az országos t okapitan 1
' közölték vele, hogy Nádossy Ic.-.z az gos
"os főkapitányi
főkapitány! széket szerveztek,
szerveztek. csak a legértékesebbeket lopták el
plkns
utódja. Az uj főkapitány nagy am- .~ogy
Hogy ennek az országos főkapitány- a tolvajé k. A rendőrsér a nyomo
érvényesülje
céljából
cslnáltaK bloi6vnl látott hivatalához és min-' nak'mi
’
' a pontos
--------- ilgyb’re, hatásköre,
,.,z
zást megindította
egészen
dent ekövetett, hogy a hozzáfűzött az
......................
még mind
.._ .c ...........
mai napig nyilvá— A sikkasztó gazdász. Lován
Negyvennyolc évig
,
várakozásoknak megfeleljen. Lég- ngssdgra
nem került. Csak annyit i Beér
.. ___
László délivasuti felügyelő,
éapesti rendőrség országos fokap /óbb alkotásai: hogy lovagló kozz tudtunk
■- • róla,
” hogy országos
~
főkapi- mint a kiskou lovag Becr Vilmos
tény nélkül, s ezt 0 hiányt a rend^
VC!lénmlte „ rerdé,legény tó*y rsn.
Mf íier1!',ér??.®’v A uT™
séget a Vérmezőn, hogy a rendőrség, Remélhetőleg röv’dcson ■ielenfhet- s Vera gyámja feljelentést tett
Rédingcr Fiigyes 48 éves balatonérkeztek
fenvelmi osztálya ő alalla fejlődőit ni fogjuk, hogy már nincs.
szemes > gazdász ellen, hogy & kis
főkapitány nélkül J'^elybéri van a
(^„„.„táiljiá ér bogii rtz ui-\
— 50.039 dollár a legjobb béke- korúak halnt.onszeroesí villáját, me
lyet ez bérelt, eladta, süt erre két
millió előleget is felvett. A lakásban
különböző bútorokat, zongorát, ké
pet és japán vázakat eladott. RódineTnöM raztáTyt vezette és Vázsonui Nádoesynak Budapest főkapitány- <zl a tarlós béke biztosítására. gert Budapesten elfogták és előál
lítót k'k o főkapitányságon. e RédinVilmos
taazságügymin’sztersége sása niar nem volt elog tér képes- p’ran;,iaoifz'ii’, Olaszország, Angb í i gór a villa eladását tagadja, de a
alatt igen használható tisztviselőnek jegeinek
“kk”^hYc;J.j?r és természetesen Németország is ibut rok eladását beismerte. A rendSMé^S n^’^ljoi8 I ba
. részi vess a p.^.za.b..n.
I őrség őrizetbe vette.

Országos főkapitány

Külön detektívcsoport
nyomoz az Erzsébetvárosi Kör
bombámsrény'öi ügyében
Már nem őrzik a minisz.e ©k lakását

wí IJ? 80
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accasió
SEMLER J.«»».........
.
Magy. klr.

udv. szátiító

VÍSághlrO
békebeli minőségek

mélyen leszállított alkalmi árban
eredeti anjoí íörfi ás női sxövatküiönleaesssgkben

J. SEMLER

Pla'.dhendők, autó-, kocvl- ás utlíakarók
ie^n-gyobb
asztaliban

A cégnek 8 kc /?íhező városokban
vannak lerakatai:

London, 14 Golden Square London, Liverpool, Paris, Zürich,
ajánlja világszerte ismert szövetkülönlogesbégolt
Magyarországi fölerakata:

Budapest

Becsi-utca 7. és Koronaherceg-utca 9

Wien, New-York, Philadelphia,
Chicago, Toronto, Buenos-Ayres,
Sidney etc.

HÉTFŐI NJIPLÓ

Budapest, 1*24 hétfő. jnnair T.

— Agyongázolta n villamos. Va
sárnap ette 10 órakor uz Aróna-ut
és Thököly-ut sarkán egy villamos
elgázolta Cifrus Antal 17 éves bú
torkereskedő-tanoncot. A szerencsét
len fiú a villamos kerekei alá ke
rült, melyek teljesen összeroncsol
ták. Amikor kihúzták a kerekek
alól, már nem volt benne élet.
angol, francia divatMelméh
— Elforotf betörő. Néhány nap óta a
és selymeit nagyáruháza
f,:kapitányvágrn fűi b följelentés érke
a Csocsó bácsi-féla BsszceskOvés ügyében
zeit a Légynidnyos környékén lakóktól,’
IV.Ker.,Váci ucca 26. szám
bőgj- távolléttik alatt lakásaikat isme
Bikéssait a vádirat
Alapítva
retlen tettesek feltörték óe kirabolták,
így legutóbb betörtek: Appl János
— A Hétfői Napló tu dősitójának jelentése —
1895
Lágymányosi-«t 8. szám alatt lévő ven
déglőbe, honnan 15 millió korona érté
Néhány hónappal ezelőtt néhány i pokolgép formájában akarták elFelhivjnR a t. vevőKözöa.
kű ezüirtnemflt. vittek el. A nyomozás j lu zas
... .non
.„
fiatalember, aki évek helyezni.
ség figyelmét
MTÓn Molnár György dctekitvfolügjeló-| óta abból Ól.
. ..........
.
..
v.
_ hogy
atrocitásokat
A ,Kovács-testvérek. Tibor, Kor
nek siterült ar egyik betörőt Pctjő , követ el és titkos bombamerényle- nél és Sándor, aránylag egész fiatal
Fcrene Jt> éves foglalkozásnélkiili egyén ! leket kÓH^ii elő, elhatározta, hogy emberek, de azért elég mozgalmas
személyében elfogni. Dezső kihallgatása j Pdwonj/i, 7,-.
Rupert és San- múltra tekinthetnek vissza. Kezdve
alkalmával 1! rendbeli betrést ismert j dór Pál képviselőket elteszi láb Reismann zongoragyáros titokzatos
he. Elmondotta, hogy a betöréucfrH irilól s a kormányt, amely a hozzá- eltűnésén, alig volt olyan atrocitás,
Kipper Vilmos nevű társával követte cl. juk hasonló, fiatalságot nem támo- amelyben ne szerepeltek volna. De
A rendőrség a veszedelmen betörőt, le- gatja eléggé, erőszakkal eltávolítja csodálatosan, letartóztatásuk után
melynél szem előtt tartattartóztatta, szökésben lévő társát, vala- helyéből. Már elkészítettek az álta- kevéssel minden esetben szabadláb
ínlnt •rgasdáit. pedig keresi.
luk kiválasztott miniszterek listá- ra kerültek, mert ügyes tagadásuk
tuK azt az elvet, hogy a vé— Vasárnapi betörések. Fnglcnder Fc- jót, ekrazitot szereztek be bőségesen kal szemben nem lehetett rájuk bi
te^íedv eme legjobban meg
renené magánzónő Purost-tér 17. számul — és csak néhány ecsetvonás hiány zonyítani semmit. Legutóbb akkor
házban lévő lakásának padlását ismeret- zott már zöld színre mázolt munká helyezték őket szabadlábra, amikor
nyilvánuló ünnepén lehe
ién tettes feltörte éo a padláson száradó | jukból, amikor lecsapott rájuk He- Andrejka főkapitányhelyettes tett
tővé tegyüK t. vevőKözön20 millió korona értékű fehérneműt el-|l fényi
" ’ TTmre dr. főkapHáuylwjyettes mellettük mentő vallomást, amely
ségünkneK a legjutányovitte. — Dévay Sándorod Kotok-utca 41. és ártalmatlanná tette őket.
vallomására Andrejka állásával fize
számú házban lévő irodájába betörtek,
Az ekrazitot több ismerősüknél tett rá.
sabb bevásárlást. Épp ezért
ahonnan 200 e«>r korona értékű ok helyezték el s mint ismeretes, a
A legutóbbi bűncselekmény ügyé
áruházunh összes osztályain
mány- és forgalmi adóbélyeget loplak el. nyomozás Zigány Sándor volt vá ben elhagyta a Kovács-testvéreket
• özv. rotier Ferencnó Kossuth Lajos- rosatya ágya alatt is 18 kiló ekra- hagyományos szerencséjük. Büntár-j
Utca 4. .izém alatt lévő lakásába álkulcs zitot fedezett fel. A lefolytatott sa.ik ellenük vallottak s a bizonyí
segélyével betörtek és 30 millió korona nyomozás kiderítette, hogy az ek tékok súlya alatt kénytelenek vol
értékű fehér- fa ruhaneműt vittek el. A razitot arra szánták, hogy azzal tak maguk is beismerni bűnösségü
Mői szBveíosztály:
rendőrség as ismeretlen tettesek kézrvke- egy péntek esti napon, mikor zsú ket.
folásig megtelik a templom, a do
i Késére megindítóit,) a nyomozást.
Ez ügyben Dolofschiak dr. kirá
csiKos és sima ve’ouroK,
ha
nyuccai
zsinagógát
felrobbant

lyi
ügyész
a
héten
teljesen
elkészí

— Tolvaj caclédleúny. Kiéin Ká
Kosztüm-, Köpeny-, alj. és
roly Gróf Zichy Jeno-u. 44. sz. alatt sák. Erre az előmunkálatokat meg tette vádiratát, amelyben a Kovács
is
kezdték.
Valóságos
tervrajzot
ké

testvéreket
és
bűntársaikat
az
ál

lakó föl jele illést tett, hogy lakásá
ruhaKelméK
ról ötmillió korona értékű női bun szítettek a zsinagóga alatt elhúzódó lami és társadalmi rend felforgatá
da ét» sok ezüstnemü tűnt el. A csatornahálózatról, ahol az ekrazi sára irányuló bűntettel vádolta dosóáruosztály:
•
Sstigeti deíektivcsoport nyomozást tot pontos óramű alakjában működő meg.
indított és megállapították, hogy1
grenadinoK, vásznait, írót.
WW'JW
a többmilliós lopási Kiéin Károly 'SEW'SaSk-I'
téK és flanelleK
cselédje, tíabocs Julin követte el,
— Tűz a Damjanieh-utcában. Va
aki uzónban mielőtt a lopás kide
Selyemosztály:
rült. volna, megszökött. A leányt sárnap délután a Damjanich-utca 8.
vasárnap délben pannonlauti uj' szám alatti földszintes ház teteje ki
crepe de chine, marocain
gyulladt.
A
VI.
kerületi
és
a
köz•zolgúlati helyén, elfogták. Előálllvelour-siton, taft, mintás
, UlÜuÁk a főkapitány sági a, ahol ki;. ponti tűzoltóságnak sikerült meg,
akadályozni,
hogy
a
tűz
a
lakásokba
derült, hogy többször különböző
pongé és twilleK
nevek alatt hamis cselédkönyvekkeli be nee hatoljon, de a tető teljesen
állt helybe és kifoaztptta gazdáit, A leégett. A tűz oka valószínűleg ké- Három év múlva egy amerikai pénz
csoport fürdővárost épít a helyére Férfiszövetosztály:
’bílbÖB cseléd leány a mintegy 60 mil inénygyulládás.
— Öngyilkos szolga. Vasárnap dél
lió értékű holmit néhány százezer
eredeti angol öltöny-, rag
raktárában — A Hétfői Napló tudósitójától. —
koronáért kótyavetyélte el. A rend előtt Steni divatáruház
ián- és téliKabátKelméK.
őrség beismerő vallomása után le Szerki Pál 24 éves boltiszolga felakaszA fővárosnak réji terve, hogy a vá
tartóztatta, orgazdái ellen pedig■ bottá magát. Levelében megírta, hogy rosligeti vurstlit megszünteti és a he
Különleges estélyi ruha
meginditoltAk az eljárást.
megunta az életet A törvényszéki orvos lyén gyógyszállókat építenek. A terv
KelméK
— KlhNmtntiák Orbán réter báró la- tani intézetbe szállították.
véghezvitelét azonban az építkezési
ká«AI. Vasárnap hajnalban Urbdn Péter
— Klobclsberg és ar. ébredők, Klebels- anyagok rohamos megdrágulása és a
báró Váci-utca 67. szám nlnlt lévő laká berg Kunó kultuszminiszter ismeretes hiányzó anyagi eszközök akadályozták különösen felhivjuh n.é. vevősába betörők jártak. A betörők álkulcs aajtópörében, amelyet az Ébredő Magya íreg. Most azután ismét aktuálissá lett
Közönségünk figyelmét
-*gélyéval jutottak n lakásba, ahonnan rok Egyesülete ellen indított, Töreky ez a kérdés, amennyiben egy amerikai
őfi millió értékű ezÜHtnemüt, műkincset Géza dr. kúriai bíró tanácsa szombatra pénzcsoport kapcsolódik bele.
Honfelícióosztáiyunkra,
»'s holmit vittek el. A báró főijeién lésére tűzte ki a főtárgyalást. A sajtóperért a
A főváros elhatározta, hogy a Város
ahol ctaKis feKete spinben
megindult * nyomozás.
felelősséget Turcsányi Egon é6 Mánál ligetben, a Széchenyi-fürdőtől kezdve a
ruháK, liöpenyeK, KosztnGéza, az Érne igazgatói vállalták, akik Hermina útig az egész területet újra
#
azonban nem jelentek meg a tárgyalá parkíroztatják és a vurstli területén
möK, bluzoK és aijaK
son és így a bíróság a tárgyalást elna gyógyszállodát, színházat építenek. Eb
polta és a tárgyalást szerdára halasz ben az esetben a mutatványos bódékat
tották öl.
kitelepítik a Városligetből. Hogy azon
— Egybehívják a nemzetközi le- ban a mutatványosok cserébe elhelyezést
VittflkOI&naegoiiSAg I
Ke.ülneK eladásra
szerelési konferenciát. GenfbŐl táv találjanak, úgy döntettek, hogy
Akár wx emberota...!
iratozzak:
A
népszövetségi
bi
fent felsorolt áruink lega
vurstlit
áttelepítik
a
Népligetbe,
Embertelen történet 5 felvonásban, n zottság tengerészeti albizottságát
ahol már a területet is kiszemelték.
moziróképmíivésr.et egyedülálló műve! január 21-re hívták össze, de feb
elsőrangu minőségéről é'
A Corvin Filmgyár monopóliuma!
ruár közepére halasztottak el az
annaK olcsó árairól több
Egy tőkeerős amerikai csoport a li
ülését. A bizottság feladata olyan
Konkurencia!
évtizede fennálló cé iinK
program kidolgozása, hogy egy geti vurstli területének a bérbevételére
(Keresniül a világon)
nagy nemzetközi konferencia hi vonatkozólag megbeszéléseket folytatott
teljes garanciát nyújt.
Wallace Ítéld és Th'odora Richards
vassák össze a washingtoni leszere Budapesten és ezek részben már ered
bravúré filmje 5 föl vonóul)an!
lési egyezménynek a Washington ményre is vezettek. Az előzotos megálla
Karácsonyi ajándéKulralí
podás
szerint
Aki
asszonyt ad! ban nőm képviselt hatalmakra való
tárunKon felgyülemlett
ki terjesztése céljából. Az előkészítő
Amerikai vígjáték WIHy Roirgcra cl.
oz amerikaiak 1927. évben veszik át
tárgyalásra Oroszországot és Tö
Előadások 4, I. S és 1* órakor.
a vurstli területét, ahol jelentős
rökországot is meghívták.
építkezéseket fognak eszközölni.
— Milliós értékeket lopkodtak
Eszerint tehát a mutatványosok még
össze a kocsitolvajok. A tegnap le
afánlunK
leplezett kocsifosztogató (izéiméinek három övig nyugodtan maradhatnak a
kiderítésére a rendőrség a logszé- helyükön és a Vitéz László, Mirza a lélek
lesebbkörü nyomozást indította meg, tani rejtély valamint Motto Frozo a Fürdő uccánál telefónos.berondezott uccal
amelynek során vasárnap két újabb gépember három évig a Városligetben
orgazdát, névszerint Kohn Adolf ejthetik bámulatba csodálatos mutatvá helyiség albérletbe Kiadó
Tárgyalható .Fun ina* Jőzsof-tér 12.
60 éves fűszeres és Fctth Mór ház nyaikkal a vurstli hálás publikumát. A
mestert tartóztatták le. akiknek la három év leteltével azonban szigorúan
kásán a detektívek sok millió ko át kell hurcolkodniok a Népligetbe — a Hornya János „Globus“ nyoniozóválilnlata, Erzsébet-körut 15. Megfigyel In
rona értékű krokodil-utánzat bőrt, Ferencvárosba.
formál. nyomoz, helyben, vidéken. Tele
több láda szarvas-szappant, egy bál
A vurstli mutatványosok a fővárostól ién: József 19-68.
fahéj t, valamint több vég vásznai
,és szövöttárút találtak, amelyet a két héttel ezelőtt újabb szerződési aján
legfeljebb
tolvajbanda eddig letartóztatott tng-1 latokat kaptak, amelyek
- ---- •hd
—
Meglepő tirakat j izetek
Ijai: Vcnczur Gyula. Szabó János,' rom <‘v*‘e szólónak. A szerződés azonban
Vcnczur József és H,'sák János is- súlyos kölelozolbégeket ró rájuk, főkőpImerellen kocsikról lopkodtak össze. l’en anyagi kötlezettségekct, amiket va- Vrrfh’- rsr Ur. Zlchv Jeni n. 23. Telefon 11' 1
A rendőrség felhívja a károsulta- lamennylon nem igen tudnak majd telkat. hegy jelentkezzenek n fökapi- jcsíteni. A mutatványosok elhatározták,
előszoba,
tánységon TI. cm. 213. számú szoba- hogy wek ®Hen küldöttségek fogják föl
■Mörzom, csakis Rlaőrandtiek, Radonok, >natnben Nagy Dénes detektlvfőfeliigye- keresni a várost és az egyes kifogásolt •uk
alkalmi krokon Freiler ••ztatMmevteraéb
I lo csoportjánál.
J föltételek enyhitéaét kérik.
VUJ, Erdélyi scoa 1. azkio. Telafda: Jöxrrí

A Kotócs fesftfÉrEkel
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MUtti

állam és társadalmi rend
falfor^atásával vádolják

karácsonyi alhaliaj
eladásanara,

aa árafeaf redahílfak.

A vurstlit

kitelepítik a Népligetbe

sí árban

?

A

i8bbs2áz maradtko*

viselt /épjlpuháfiépt

FíhirbútQtoR, konyha,

Rnd,WBf, 1924. hétffi. január T.
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SZmHÁZS >É7

RÖVID HÍREK
TISZTELETBELI ÖRÖKÖS
TAGJAI
is lesznek a Nemzeti Színház
nak. Eddig Jászay Mari az
egyetlen, akit e díszes cím első
viselőjének kijelöltek.
„AZ ÜJ ZRINYIÁSZ"
meséjét kérte kölcsön az az amorikai filmgyár, amely most egy új
filmet készít „Cofumbus hajósai'*
címmel.
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Operettszínész
koromban...

a súgólyuk elé áll és én felsúgom,
Glmondja 3<iss Ferenc
Vjváry úrnak is csak néha kell súgI nőm. A darabok közül legjobban A
ötven év múlva — ha élek —
, három nráciá.-t szerettem, úgy tudta
körém ülnek m^jd a gyerekek
I már mindenki a szerepét, hogy a
és mesét mondok nekik, körül
második, felvonás után nyugodtan I
belül így;
hazamentem, legnehezebb a PompaOperettszínész koromban — öt
dour, amelyiknek, meglehetősen ne
ven esztendővel ezelőtt —- jöt
héz versei vannak és így bizony az
tem rá, hogy az operettszínpa
'•■■•ÍL'
i utolsó percig ki kell tartanom a
don éneklő színésznek helyzete
színpadon, mert ha véletlenül valaki
mennyivel könnyebb, mint aki
MOISSI.
!
belesülne
szerepébe,
az
végre
is
az
Vagyis...?
prózában mondja el mondani
a. világhírű német
_____ színész feb.__
^Van’/isa kedves Sgence Bélától- én szégyenem volna.
valóit. Az operett8zinpad, az
ruár
végén
kezdi
meg
vendég

vendéjBeöthil Léseié veneriaazaaté- | — S mi van további
operettszerep valósággal játék
szereplését a Renaissance Szín
?, A, arra leértet. hoay uj darabja-1
osak a nagy drámai szerepekhez
házban.
1
—
Türelem
öcsém,
türelem.
De
ÜVbemutatóiáf 19-ikére tűznék ki.
kepqst, ahol a rettenetes indula
tok —- pei-sze esik ha igazat
A vezér semmi szín alatt sem almit azért lássa, hogy jó fiút vagyok, el A BÉCSI BÜRGSZÍNHÁZ
Memenni az új termimisba.de Sze- mondom, ha már egyszer itt járok
játszik a színész — betolulnak
számos
tagját
elbocsátotta,
mert
az ember szivébe s a könnyeket
kijelentette. hoon inkább elviszi a Fővárosi Operellszínház környé
számukra
nam
tud
megfelelő
fize

kén,
hogy
az
esztendős
jubileumra
Tarjb át a színháztól de nem enaedi
vékaszámra kergetik a szembe,
tést biztosítani. Az elbocsátott ta
S. honil emmastk "ávon mutas Tapolczai direktor, a színház ked
a reszketést a kézbe. Nem hi
gok
nagyrósze
Rolnhardt
Miksához
venc Tavi bácsija egy gyönyörű ba
szem, hogy volna valami nehe
sák azt be a kezonsérínék. Ito de hí bérkoszorút
szerződik
Berlinbe.
kapott
cimboráitól,
jén Beöthy vezér szive sincs köböl,
zebb feladat a világon, mint
egy erős drámai szerep és nem
engedett a kérésnek, de csak azzal a akikkel az estét együtt tölti és azt | GAÁL GYULÁT
elmondom, hogy a napokban az
hiszem, hogy volna valami ked
kikötéssel, hogyha Szenes elárulta, is
Kassára hívják vendégszere
Operettszínház színpadán majdnem
vesebb, mint egy szép operett
innii miért ranaszkodik épven ia- eltévedt egy úr, aki Fedák Sárit ke
pelni. Od'készül ugyancsak a
szerep. Szív kell ám ide is.
Góth-pár is.
maír 10-ikéhez. A szerző eleinte hí reste. A tengersok díszlet labirintu
Semmi más. Szív, szív és ezer
mezett. hámozott, vénre bevallotta, sából a díszítők kalauzolták Fedők SÁROSSY ANDOK
szer is szív, mert a szív szava, a
komi ekkor van a. születisnavia es öltözőjébe a vendéget, aki nem volt
a Terézkörúti Színpadhoz szerző
sz v zenéje a legszebb a világon,
, nyáron Füreden em cinániiasszonn más, mint Bárczy István s aki gra
dött egyhavi vendégszereplésre.
akár a színpadon, akár az életméaiósolta. hoau leaközelebbi szule- tulálni ment a művésznőnek. Külön
I ben.
tisnaviin nana szerencse éri. Sze ben
Biller
is
megérkezett
már
a
Tát

Operettszinész koromban —
res különben a kulisszák birodalma rából teljes épségben és jé) egészség
* Móricz Zsigmond új vfgjátéka a Reik lenhabalásabb tania, aki eou- ben és néhány nap múlva már uta nalssanc? Színházban. Nagy művészi
mesélem m^jd ötven év múlva —
voltam a legboldogabb. Talán
szer tejébe vette, hoau csak akkor zik Arco felé egy kicsit sütkérezni esemény készül a Rcnalssance-Színházazért, mert én bolondja vagyok
ír el a darabja sikert, ha a címe tíz a ragyogó olasz égbolt alatt.
bán. Móricz Zsigmond, aki hosszú évok
a magyar muzsikának, a ma
— a Sári biró — óta nem írt egész esté
betűből áll.
gyar
nótának, talán azért, mert
re
terjedő
darabot,
új
vígjátékot
írt
a
•
—
Jtfi
Mr
a
többi
színházakban?
— Tíz betűből?...
az akkori darab — Mézeskalács
„Euzakalási“ címmel. A nagy írónak,
—
A
Vígszínházban
reggeltől
késő
— Igen. Számoljon utána: G-a-snak hívták — kenyeres pajtá
aki
eddig
tulajdonképen
csak
tréfáB
dol

é-a-c l-á-n-y. A b-u t a e-m-b-e-r. délutánig próbálták Szomorú darab gokat, idilteket írt meg színpadra, ezutsomnak, Ernőd Tamásnak volt a
V-é-g-á-l-l-o m-á-s és most A h-o-l-d- ját a Szabóky Zsigmond Rafaelt. Bi ' tál hatalmas, a regényíró-Mórlcz nagy
munkája s a sok-sok kis em
v-i-l-á-g. ügy-e. hogy igazam van. zony nehéz a feladat, mert- Szomorú átfogó erejéhez méltó témát visz szín
lék között, amiket féltve őrzök
olyan
kacskaringós
nyelven
írta
Mlndcnik darab sikert aratók és a
életem kincses ládájában, szí
meg darabját, hogy a színészeknek padra. A „Buzakaldsz" szerelmi törté
címe mindnek tíz .betűből áll.
vemben, talán a legszebb az,
bizony elég fáradságuk van a szerep nete mögött hatalmas problémák viharamiről úgy beszélek: operett
Rukkoljon ki, mit tud még?
megtanulásával, de az még semmi zanak; az egész magyar élet — tehát po
szinész koromban.
— Mindent a világon. Hát réldául sem volna, hanem egészen különösen litika is — é3 minden ... A Renaissance
tudja-e, hogy a Fővárosi Operctt- kell hangsúlyozniok, nem amint az Színház az illusztris szerzőt megillető
* A Vígszínház e hetének irodalmi éi
szMiáznak jubileuma volt. A na- iskolában tanulták a magyar nyelv ambícióval és gonddal készül Bárdos Ar
pókban ünnepelték
fennállásának tanból. A Blaha Lujza Színházban, túr igazgató vezetésével erre a nagy művészi eseménye a Szabóky Zsigmonc
Mjéves jubileumát. Ez alkalomból —■ mint tudja, S transz operettjére, a premierre. A férfi főszerepben mntfttko- Rafaelnek, Szomory Dezső új színművé
képzeljék csak — megkértem a szín Balga szűzre készülnek. Somogyi zik be Táray Ferenc, a Kolozsvári Szín nek szombati bemutatója lesz. Hétfőn t
ház derék Áuifónőjét, hogy áruljon husi majd meglátják milyen ra ház hősszfnés’xí, aki olyan nagy siker Királyt adják — fél nyolc órai kezdette
el egyet-mást a színészekről, vénre gyogó jó lesz. Itt is veszekedés volt rel szerepe’t az ősszel a budapesti Nem — a hét többi estéjén pedig a Szabók^
is ő a színház fennáTlása óla Végy- egyébként*'1* Manókban,'A növendé zeti Színházban. A női fítóerepet Simo- Zsigmond Rafael bemutatójáig kivétele
sen
órai kezdettel — mogismétVik a
wizhúsz előadáson és kétszázharminc kek ugyanis nem énekelhetnek, mert nyi Mária, játssza.
próbán keresztül súgott, hát bizo a szerző számukra nem írt semmit. I • A „Mézeskalács" 25-ödször. Ernőd kabarét, amelynek minden eddigi elő
nyára tud is érdekes dolgokat. A sú- Erre küldöttség kereste föl Vágó . Tamás—Szirmai Albert diadalmas si adására utolsó helyig elővételben kelt el
Géza főrendezőt, aki a kis Gáboriig kerű daljátéka, a „Méze: ka'ács“, mely I minden jegy. Vasárnap délelőtt Paul
QÓnö a következőket mesélte el:
matiné, dé’után pedig a kabaré
— Súgói szempontból legjobban Teri hatásos beszédére hamar írt nek minden előadására elővételben kel Ernst
szeretem Fedák őnagysáaát, Biller egy verset. Barna Izsó mindgyárt ze tek el az összes jegyok, jövő szerdán műsor korül színre.
• Az Uránia Steinach-fllmjét nők ég
^nagyságát és Halmy urat, akiknek nét szerzett hozzá és így az ambi 25-ödször korül színre a Király-Színház
tolm^ni kell súgnom, mert jobban ciózus gyerekeknek is kijut maid a ban. A kitűnő darabot természetesen a férfiak együtt meg nem nézhetik. Az
tudják szerepüket, mint maga a sú- sikerből, ami biztos lesz, olyan jó az jövő hét minden napján megismétlik. Urdnía külön előadásban mutatja be azt
sókönyv. Sarlcadinak a Talárjárás új operett.
| Petráss Sári, Honthy Hanna, Rátkai, a nőknek és külön a férfiaknak. Az elő
ban hiába súgtam, ő mindig mást ; — Gyerünk, édes Szmokingom, min- ' Kiss Ferenc, illctvo Gózon Gyula, T. adások kezdete nők részére %-i és X7
mond, mint amit a szerep előír. Ki
I Halmy Margit, Latahár, Simon Marcsa, órakor, a férfiak részére 5, J49 és 10.10
rály Ernő más szavakat mond, de gydrt este lesz.
I Ihász és Szegheő fölléptével. Vasárnap órakor.
* Vígjáték, bohózat és tragédia válta
bizony Kosárji őnagusága sokszor
— Jó van, jó, csak hallgasson tü délután a „János vitéz" kTül színre 8
kozik a Belvárosi Színház jövő heti műtekintgetett lefelé. Petráss őnagy- relemmel. Tudja-e. hogy Fedők Sári órakor mérsékelt helyárakkal.
sága is tudta a szerepét a Marinká földet vett Kerepes határában. Nem
* A Rcnalssonce-Színház változatos során. Hétfőn, szerdán, szombaton ég
ban. de tízért nem egyszer kacsintott egy egész birtokot, csak egy hold műsort ad a jövő héten. Hétfőn, szer jövő vasárnap este George Féydcau
te hozzám. Kertész Dezsőnek csak a szép fekete földet, amiben nem bú dán és pénteken a színház komédia-új „Nem csalom meg az uramat" című mu
Drőztit kellett súgnom, a. versszöve- zát, hanem — képzelje már — krl- donsága, a „Farkasok az éjben,1' a fősze latságos vígjátéka kerül színre Csortostieket soha, viszont. Nádor Jenőnek zantémumot fog ültetni. Zsazsa repekben Simonul Mária, Törzs Jenő, sal, Z. Molnárral, Kabossal, Titkos Ilo
meg a verseket, kell — mint színész- ugyanis mindig nagyon szerette a Tőkés Anna, Harsdnyi és Sugárral. nával, Németh Juliskával és Tóth Bősnyelven mondják — feladnom. Kom- krizantémumot és Paulay Erzsi,. Kedden és vasárnap este Szép Ernő mu kével a főszerepekben. Kedden „A nagy
lathy néha elfelejti szerepét, akkor amikor elment tőlünk a messzi ide- I latságos
mMmsus peBU
oua aKaCt
pesti lorieneWi
története, Ba „„Lila
dkde,** bariton" című komédia előadását ismét
genbe, megígérte, hogy küld majd Töre8 Jen6> Hadhdzy Kamilla, Béren, lik, a címszerepben Csortossal, pénteken
viragmagot, még
pedig,
Harsdnyi és Várnaival, csütörtökön és Wedckind megró zó tragédiáját, a „Ta
témvm-magot, mert a férje szerint 8ZOmbaton Csörgő Hugó nagysikerű da- vasz ébredéséit adják. Vasárnap dél
VefM
f.
1.
e.
-.
—
/'
,
1
e,
Z-z>*.z,
er>
r,
Sa„nJa.V;6nn a FCldkereMa léana- ■ rnl)v;
Moháinál) Törzs Jenővel,. után Zilahy Lajos bohózata, „A jég
ntiohb ttrtzantémumiai teremnek. < Simonyi Máriával, Makldryval
v„i.
és Har- csap" kerül színre délután 3 órakor,
rúulay Erzsi szavának állott, el sányival kerül színre. Vutirmp délután mérsékelt helyárakkal.
Llptay Imre vígjátéka a Pesti Kaba
küldte a manót ás Zsazsa most kis | mérsékelt helyérakkal
Crommelynck
birtokán elülteti maid. Az őszre
Törzs, Tőkés Anna és réban.
olyan virágoskertje lesz, hogy mén ' „Csodaszarvas''-^
Harmath Imre bluettje a Pesti Kaba
az öreg Gül-babtf is elcsodálkozik Makldryval szerepel a műsoron.
réban.
majd, ha meglátja a tündérkertet. I * A Menyasszonyháború regényes, tró
Buday Dénes daljátéka a Pesti Kaba
j fás történetét, ragyogó muzsikáját a Vá réban.
Az újévi ajándékok mindenüvé meg rosi Színház szerdán és vasárnap délJávor József darabja a Peetl Kaba
I után ismétli Kolbay Ildikóval, Nagy Iza- réban.
érkeztek pontosan?
i belldval. Palló Imrével, a színház ünne
Mihály István dalai a Pesti Kabaré
— Hogyne. Vaálu Ilona cgv auö- pelt vendégeivel és Sziklaival, Hortival,
nyörü bundát kapott, Pécsi Blanka Gábor Ernővel, a húrom kitűnő kémi ban.
Lovászy Károly dalai a Pesti Kaba
egy vörös malmot csokoládéból, kussal. Kedden Tosca, csütörtökön TraHadó Sándor egy kiló banánt. Hon- viata, szombaton a Sába királynője ke réban.
H. Heidelberg zonéi a Pesti Kabaré
thy Hanna pedig egy hatalmas mé- rül színre Pogány György vendégfel
zeskalácsszfvet. A szív valósággal léptével. Pénteken a Nürnbergi baba és ban.
Kőváry
Gyula mókái a Pesti Kabarééletnagyságú és egy pompásan met a színház hatalmas mimodrámája, a
szett velencei tükör van, a közevé Hasis van műsoron Ptasinszky Pepivel bán.
Rózsahegyi
Kálmán a Pesti Kabaré
ben, de nem mézeskalácsból készült, dr. Dalnokival és Tarnayval, vasárnap
ban.
hanem ébenfából, de olyan szénen
este
Faust-ol
adták
dr.
Nasta
Mihály
•
A
nagysikerű
decemberi műsor
elkészítették, hogy mézeskalácsnak
utolsóelőtti hete a jövő heti az Andlátszik. A Nemzeti Színház fanjai ( vendégfelléntével.
rássy
úti
Színht
’
zhan,
ahol minden este
meg kedves pályatársukat és ló cim , • „A vörös malom" előadásai a jövő
boráinkat Partos Gyulát termék meg héten is folytatódnak a Magyar Színház megismétlik az Aljas gazember, Guszti,
naíd""'
mflrt t» emelteit
eau jóféle sclmeci pipával. Olyan ban. Molnár Ferenc színiátékát mindéi Francia Betlehem. Napi hirek, A vezér,
merl olcsóbb í,
este, valamint vasárnap délután is a be A gitt-egylet. Fiú lesz, vagy l ány című
szép a pipa, hogy öröm ránézni.
2® m,ni a *«’’• Htaca
i mutató kitűnő szereplői játsszák, élű nagysikerű darabok, tréfák és nagyha
” neavastig allén vtál
]
Darvas Lilivel és Somlaival. A dél tású magánszámok előadását. Ugyanezt
Kis Komédia rcleionsr.Ám 11 22 kön
i. Wott 4a Ste< -hardt »• |*nt*veli Cinkosutáni előadások 8 órakor kezdődnél* és a műsort játsszák vasárnap délután w
fél 4 órakor, mérsékelt helyárakkal.
tá-sak és Villa AdoHy.l<cr.dete 8 órakor ' mérsékelt helyáruak.
***f"wam /alkatút i
4|

Döeljen

fertőn

Hirröi jvmpeó

8
• A Fővárosi Operettszinház o hetét is
egymagában a Pompadour, Pali Leó
szenzációs operettje tölti he. Vasárnap
délntán a Három gráciát, Lehár páratlan
sikerű revü operettjét játsszák.
• Jövő héten szombaton mutatja be a
BIrha Lujza-Szfnház fit ráüss Oszkár „A
balga szűz** című operettjét, molynek
előadása és kiállítása újból nagy sikert
Ígér a fővárosi közönség kedvelt színhá
zának. A színház nagy aparátussal ké
szül a bemutatóra, a zenekart és a kó
rust kibővítette és nz újdonságban a
színház java erőit lépteti fel: Somogyi
Nnsit, Harmnth Hildát, Rozsnyói Ilonát,
Dobrovits Mártát, Lászlót. Tamást, Szir
mait, Dénest, Tihanyit, Borosa Lászlót,
Rottot. Az újdonságot másnap, vasárnap
este megismétlik. A bemutatóra, vala
mint a második előadásra mától kezdve
árusítja a pénztár a jegyeket. A bemu
tatóig minden este a „Rózsalány" elő
adásait ismétlik. Vasárnap délután
Rajna—Cobor romantikus operettjét, a
„Szépasszony 'kocsisá“-t játsszák három
órakor, mérsékelt helyárakkal.
Szőllősy Rózsi a Pesti Kabaréban.
Bánhldy Hona a Pesti Kabaréban.
Dénes György a Pesti Kabaréba^.
Ferenczy Károly a Pesti Kabaréban.
Haraazthv Mid a Pesti Kabaréban.
Lukács Sári a Pesti Kabaréban.
Virágh Jenő a Pesti Kabaréban.
Antal Erzsi a Pesti Kabaréban.
Kondor Ibolya o Pesti Kabaréban.
Radó Sándor a Pesti Kabaréban.
Kőváry Gyula a Pesti Kabaréban.
Hetegh Réby a Pesti Kabaréban.
Várnay Vilmos a Pesti Kabaréban.
Horth Iielln a Pesti Kabaréban.
Krajnlk Mária a Pesti Kabaréban.
Ujváry Ferenc a Pesti Kabnrébnn.
Fehér Gizi a Pesti Kabaréban.
• A Kelet mozgó (Baross tér. Telefon
József 142—09.). Hétfőtől szerdáig, szom
bat éjjel: Kanada rózsája, csütörtöktől
vasárnapig: Mi történt az éjjeli Harry
Piel főlléptóvel. Előadások 5, 7, 9, ün
nepnap 3, 5, 7, 9 órakor.
• A Stelnach-íllm előadásai az Urániá
ban nők részére *44 és %7 órakor, a
férfiak részére pedig 5, ’/»9 és 10.10 óra
kor kezdődnek..
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iHaiWiha, Dénes és Vár os
bank- és tőzsdebizományosok
Hunyadi-tér 1 sz Telefon? 81-40

Értékpapírok vétele és eladása 1

KosztnénzUzletek
előnyős lebonyolítása

OK1TO
vllágfilrtl kínai
miivész fellépte a

Royol-Offeum
Januári milsordnalk
vlldgs*.er»xcíclőfa

Előadás kezdete tél 8 órakor, vége 11 óra előtt

MozgúkÉp-Oífhon
Max blnder és Faffy
nagy vig|átékal

3 a testőr. Faffy, a vígén
UJFix-Fox burlcazk. Híradó. Előadások 4, 6.8,10

NAGY ENDRE
konferánsza

SALA MON BÉLA
két kabinotalnkitásn
a

TerézkBrutl Színpadon
Teréz-ktrut 4«. Telefón

Jegyek Bárdinál és a Színházi Életnél

fintr
KÖZ&UDRSJÍ&l

Budapest, 1924. hétfő, január 7.

A Jelzálog- és Városi Bant-réw,
..JelíAloerhltelbank 1’,?.

illán tőzsdei körökben várakozássá]
tekintenek a Városi Bank töz vS
pozíciója felé. Szakkörökben ugv,™
is azt következtetik, hogy a
záloghitelbanknak legutóbbi poziolA

Tartós lesz-e

x A Hazai Fatermeló Részvínvtára.
Ság december 29-én dr. Éber Antal udv
tanácsos elnöklete alatt megtartott 1921
évi VII. rendes közgyűlése az üzletóv
tiszta nyereségét 120,548.056.69 koronában
állapította meg; osztalékként a 7. „
szelvényre részvényenként 590 K tog ki'
Hosszmomentumok és bizalmatlanság — A korona fizettetni. Az igazgatóság tagjaivá .
sorsa és a kölcsön — Az alaptökeemelésl tilalom következők választattak meg: dr. Éber
Antal elnök, Hartensteio Jenő aleln-Ljavulást Idéz elő a tőzsdén
gróf Apponyi Gyula, Berta Ödön, <ir'
A pénteki óh a szombati tőzsdei ma dot, ami csak erre kell! Pénzszűke’van Bartöky József, dr. Dobránszky bála"
György
Lajos, dr. Sebestyén Samu’
gánforgalomban határozott javulás volt ée pénzszűkétől fél a közönség is és Szülló Géza,
Storfer Bertalan. SwXfe
észlelhető. Egyrészt a kontromin igyeke omiatt nem mer értékpapírt vásárolni.
Károly,
Vianya
Brn.5, Wnigner Károly
zett fedezni, másrészt a közönség kezd A hosszmomentumban szomorú és rideg
magához térni és akinek pénz© van és valóságok vegyülnek bele és őzért főlog ü J^O^ldst követő igazgatósági ülés
nem akarja tőkéjét kosztba adni, siet a kistőkéjü közönségnek kell nagyon Spadi Árpád cégvezetőt igazgató-helyet,
teseé, Szilassi Sándor tisztviselőt cégvo.
vásárolni, hogy a mai alacsony kurzu vigyáznia, nehogy ismét nagyobb tulan- zetővé
nevezte ki.
suk mellett jó valőröket szerezhessen. gazsmánokba bocsájtkozzék.
4x£JÍ
UnaAÍ,'ir ía<Juard-részvények a
Tagadhatatlan hosszmomentumok van
A piac gyengeségéről és a kialakuló tőztfden. A Koliner Adolf Fiai cég
nak a levegőben. A parlament pénzügyi jobb tőzsdei helyzetről a „Hétfői Napló"
bizottságának ülése, Káillay nyilatkozata munkatársának a következőket mon a napokban vezette be a Hungária
t aquard Szövőgyár Rt. részvényeit
némileg bizakodóvá tették a hangulatot, dotta
tőzsdei forgalomba. A
azonban igen soA-om inkább hisznek Sán
vnllalat 1911-ben alakult, 200 selvemdr. Stefn Emil,
dor Páléknak, akinek komoly és adatok
szovoszekkol
os 32 .iaquardgénnel
kal alátámasztott beszéde élénken rávi
a Kereskedelmi Bank igazgatója:
van felszerelve., A gyár heti termelágított a helyzetre. A kormány kétszí
—
Ami
a
tőzsdei
helyzetet
illeti,
a
lese
14.000
meter
selyemé ru. A
nű gazdaságpolitikája, továbbá a köl
piac gyengesége elsősorban a nagy részvénytársaság tulajdonához tar.
csönnel kapcsolatban fölmerült bizony
mérvű
tőkef
el
emelésnek
a
következmé

tozik
a
Continental
Szalagszövő*
talanság még mindig tartózkodásra kész
nye és mintán ebben a tekintetben gyár Rt. és a Mohácsi Selyemipar
tetik a közönséget. Szombaton nem egy
Rt
részvényéinek
nagy
hányada,
most
egy
bizonyos
ideig
tartó
szünet
néhányon kijelentették, hogy bevárják a
várható, a közönség nem lesz kénysze mely vállalatok üzletmenete ugyan
jövőheti tőzsdei áralakulást, mert a ta
csak kielégítő. A társaság alap
rűvé
az
uj
részvények
befizetéséhez
pasztalat., sajnos, azt bizonyítja, hogy a
szükséges összegek előteremtésére ér tőkéje 120,000.000 korona, mely 120.000
„szilárd" magánforgalom után követke
tékpapírjait eladni. Bénit.ólag hatottak darab részvényre oszlik. A részvé
zett a tőzsdei lányhasd g. A közönség
a tőzsdére továbbá, azok, ugylátszik, a nyekből csak kevés szabadon úszó
már nem egyszer fizetett rá a „szilárd0
kontremin által terjesztett hirok is, a ,aF?P.yan’ amplyek iránt élénk ár.
magánforgalomra és a drágán vásárolt
melyek depózárlatról és hasonló ' kor deklodés mutatkozik.
papírokat a rendes tőzsdei forgalomban
x A Törekvés Takarékpénztár Rész
mányintézkedésekről szólották. Végül
lényegesen olcsóbban tudta volna meg
a külföldi kölcsönnel kapcsolatban vénytársaság, amely tudvalevőleg e na
szerezni.
pokban
emelte föl alaptőkéjét 50 millió
várták a koronának az emelkedését is
A bankok körében sem ogyöntetü a
és ez a körülmény indította a közön koronáról 500 millió koronára, most hoz
hangulat., sőt ingadozó és akik a hely
za
forgalomba
a kibocsátott részvények
ség egy részét arra, hogy értékpapír
zetet belülről ismerik, bizalmatlanok is.
birtokától megváljon. Miután azon egy részét darabonként 3000 koronás ár
Hogy erre a bizalmatlanságra mennyire
ban.
A
takarékpénztár
róazvéilyel iránt
ban a külföldi kölcsön eredményeként
van okuk, art nem lehet pontosan tudni,
másról, mint a koring .stabilizációid rendkívül élénk az érdeklődés, amennyi
tény az, hogy a legnagyobb tőzsdei ge
ben
a
már
érdekkörébe
vont Tüzclőszer
ról nincreii szó, feltehető, hogy az ér
nerális is tartózkodó és nem ismeri tel
tékpiac nyugtalansága el fog múlni, és Építőanyag Részvénytársaságon (te
jes mértékben a piac igazi hangulatát.
lepek:
Ferenc
József
laktanya,
Rákos
sőt indokolt volna az értékpapírok ár
Igen agy szerepet játszik a hossz lassú
folyamának a javulása is, mett hi palota. Érzőé be tfalva, Kispest—Pestkialakulásában az is, hogy még mindig
szentlőrinc)
kiviil
rövid
időn
belül
egyéb
szen valutánk stabilizációja újra mó
különböző álhirck keringenek a levegő
dot. fog adni a kereskedelemnek és ipari és kereskedelmi vállalatok átvétele
ben. A belső kölcsönnel kapcsolatosan
is
tervbe
van
véve.
A
részvények
elő
iparnak arra, hogy külföldi kölcsönök
kü’önböző hírek merültek föl. hogy a
re szert tehessenek és különösen a jegyzése a Törekvés Takarékpénztár
kölcsönt az adók alapján fogiák ki
központjában
(VII.,
Rákóczi
út
42.),
ergyári vállalatokat fogja abba a hely
vetni, ami azután óriási pénz szűkét
(Kossuth
zetbe juttatni, hogy kapacitásukat az zsébet falvai fiókintézetében
idézné elő, jólehet. számolni kell a naLajos
ucca
41.),
valamint
az
Általános
eddiginél is nagyobb mértékben ki
gyobbarányu inflációval. De elképzelni
Szövetkezet összes fiókjai
használhassák és kereseti lehetőségü Fogyasztási
is lehetetlen, hogy néhány hét
alatt
ban folyamatban van.
ket
növeljék.
— 3-4 hét alatt. — billiókat lehessen
x A Nensehloez-Llchtig Repülőgép*
Nyilvánvaló, hogy rengeteg függő gyár és Faipar Rt. december 21-én tarforgalomba hozni, hiszen a belső köl
csönhöz szánmilliárdok kellenek. Emel kérdésnek a megoldása hat döntően a i tott rendkívüli közgyűlése elhatározta,
lett hol mn az ipar, a kereskedőiéin hossz megindulásához. Ezor és ezer hogy a társaság 255 millió korona alap
óriási pénzigénye és néni utolsó sorban apró kérdés, amelyre a nagyközönség tőkéjét 1,275.000 darab 200 korona név
az általános drágulással beállott pénz az első pillanatra nem is gondol, ked értékű uj részvény kibocsátásával 510
hiány. A drágulás a fizetések további vezően kellene megoldani, hogy a tőzsdo millió koronára felemelt Az összes uj
emelését teszik majd szükségessé és hon nyugalma és az elmaradhatatlan átér részvényeket a régi részvényeseknek
nan vegyék ölő a rengeteg sok milliór- tékelési folyamat beállhasson.
ajánlják fel akként, hogy minden régi
részvényre darabonként háromezer ko
rona lefizetése ellenében egy nj rész*
Tőkeemelésre készül a Leszámí a Schwarez József és Társa, műszaki vény vehető át Az elővételi jog a Matoló. A Leszámítoló Bhnk vezető- nagykereskedés, a Vilmos császár-utón gyar-Olasz Banknál délután 4—6 óra kö«
néfi-e — értesít lésünk szerint —- ipari nagy ingatlannal, a Ródosi Sándor és zött január 5-éig gyakorolható.
konszernjének rohamoson fokozódó Társa gyarmatáru nagykereskedés, a
x Az Általános Óvadékbank Rt. rend
hitellffényei fedezése, valamint a mely főleg kávé, tea «a rizs importjával kívüli közgyülteo elhatározta, hogy a
konszern további kiépítése céljá foglalkozik. Különösen jelentőséggoi bir társaság ügykörét a már eddig is foly
ból elvben ujnbb tőkeemelést hatá a Magyar Általános Bank Rt. tevékeny tatott árutranzakoiókon kívül a bank
rozott el, amelynek módozataira és sége az orvosi müszerüzem és higiénikus üzlet minden ágára kiterjeszti és cégét
időpontjára nézve azonban egye cikkek torén, amennyiben érdekköréhez ennek megfelelően Általános óvadék
tartozik az ország ©'Szakmába vágó vál bank és Hitelintézet Részvénytársaság
lőre megállapodás nincsen.
x A Magyar Általános Bank Rt. rész lalatainak legjelentékenyebb része és ra változtatja, alaptőkéjét pedig három
vényeit alapító f őrész vén yeso. a Ma pedig: a Fischer Péter és Társa Rt. or és
fél
milliárd
koronára
fel
gyar Általános Taksrékpéntár Rt janu vosi műszer- és kötszerüzem rt. köz emeli. Az ügyvezetéssel a közgyűlést
ár 9-én, szerdán fogja a budapesti tőrö pontja és két fiókja, a Schottola Ernö- követőleg megtartott igazgatósági ülés
dén bevezetni. A Magyar Általános cég központjával és fiókjával, a Glória az eddigi ügyvezető-igazgatókon kívül
Bank Rt Alaptőkéje és nyilt tarta’ékai kölstergydr rt. és a Gábor Andor és Fledderus J. C. főkonzult, Hajnal Si
körülbelül 5M millió koronát tesznek ki Társa Rt. gyógyárunagykereskedés.
mont és Déry Jenő igazgatósági tagot
és érdekkörébe tértóznak a következő
Megreformálják az exóte-piseoL bízta meg. Az intézet irodahelyiségei a
vállalatok: Kiaa Ernő és Társa fa- és Értesülésünk szerint az uj papírok Váci-utcai Marton-fólo volt üzlethelyi
fémipari különlegességek országos áru kottirozásának szabályozásával egy ségben január havában nyílnak meg.
háza, hozzá tartozik egy három utcára idejűleg meg fogják reformálni a
2H.MI koronás osztalék. Ezt_a
nyíló palota a
Nowyork kávéháv&l tőzsde u. n. „magánforgalmát" ír. rekordosztalékot a Nagyoenki Cu
aremben, amelyben a cég áruháza és A tőzsde titkársága ezirányban ter korgyár
fizeti az elmúlt évre.
raktárai elhelyezést nyertek; a Bánd vezetet dolgozott ki, amely döntés
1:1 arányban ad új részvényeket •
Gyula kenyér-, keksz- és tdpssergydr végett rövid időn belül a tanács elé Corvin Filmgyár. A Corvin Filmgyár
rt., amelynek gép öze in re berendezett l kerül.
Részvénytársaság új részvényei az 1923
kenyér- és kekszgyára és jelentékeny
x A Magyar Sxénkéneg gyár Rt, mely november 18-án tartott közgyűlésének
lieztüzlcte van, a társaság tulajdonát | a m. kir. földművelésügyi minisztérium határozata alapján 1:1 arányban 2003 K
képeti a Kazlnery-uteal ingatlan; a ! érdekköréhez tartozik, részvényeinek a névérték és .100 korona költségmegtérítós
i tőzsdei jegyzés és forgalom tárgyát ké- i tőzsdén való köti roxánát kérelmezte és ellenében 1W4 január 8—13-lg délután
I peiő Star filmgyár és filmkereskedelmi ezt a tőmdetanáea elrendelte. A résévé - 34 között Rákóczl-nt 9. alatt vehetők át
rt. nugyatahácu ingatlanaival és Jfa- I nyékét január első napjaiban Halász
I mara mozgófényképasinhátával együtt > Lajos banküzlete fogja a hivatalos tőzsKiadja:
a Műszaki Unió rt., amelyhez tartoelk I dél forgalomba bevezetni.
A .Hétfői Napló- lapkladóvMlalat-

a tőzsdei szilárdulsz!
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