
Budapast, 1024 Január 14 8 0lfl3l 400 R 01*0113 xv áyffalyam « 2. ágim,

Nem kell kölcsön?
Friedrich István a nemzetgyűlés 

pénteki ülésén azt a kijelentést 
tette, hogy az antant kölcsönét csak 
Magyarország megaláz tatásával, az 
ország fejlődésének gúzsbakötésé
vel akarja adni, a kölcsön ezen, az 
áron nem kell. Ellenben akkor fog
jon össze a nemzet minden rétege, 
jöjjön a nagy kibékülés az egész 
vonalon és munkával és áldozattal 
teremtse elő a nemzet összessége 
azt az összeget, amelyre az ország 
tolpraállitása szempontjából sziik- 
cétf van.

Ugyanazon az ülésen a szóéi ál de
mokrata párt szónoka leszögezte a 
párt álláspontját, hogy a szociál
demokraták elsősorban magyar szo
cialisták s a párt minden erkölcsi 
és fizikai erejét fölajánlja az or
szág talpraállitáaára.

A pénteki nap késő éjjeli óráiban 
pedig a miniszterelnök és a pénz
ügyminiszter elutaztak Londonba a 
lovábbi tárgyalások folytatására 
és esetleg befejezésére.

Amikor ezzel a nehány szóval re
gisztráljuk a történteket, aligha i 
érhetünk ki az elől, hogy u tények
kel érdeme szerint ne fogJalkozz- 
zunk.

Teljesen igazat adunk Friedrich 
Istvánnak és az ellenzéknek abban, 
hogy bármennyire parancsolja, a 
szükség és nyomorúságunk a kül
földi kölcsön fölvételét, ahhoz nem 
lehet és nem szabad hozzányúlnunk 
szuverenitásunk, függő ti enségü n k, 
gazdasági fejlődésünk lehetőségé
nek föláldozásával. Magyarország 
gazdasági rekonstrukciója — bár
mennyire is elsősorban a mi érde
künk — Középeurópa politikai és 
gazdasági konszolidációjának is kö
vetelménye, az antant tehát nem 
kegyességet gyakorol Magyaror- 
szággal szemben a kölesön meg
adass által, hanem a saját, érdekelt 
is védi. Emellett a kölcsön annyira 
komolyan a gazdasági föltételek ke
reteben bonyolittatik le, Magyaror
szág annyira reális és több mint 
szazpercentes garanciákat nynit a 
kölcsön ellenében, hogy emellett 
Minden más, akár politikai, akár 
gazdamgi garancia az antant ró- 
azorol tulkövetelés, a mi részünkről 
indokolatlan áldozat, amely képes
segünket fölülmúlja, erkölcsi erőin
ket aláaülyeezti.
u?a *ntant föltéte
lek mellett akarja lehetővé tenni 
?5?Inun,kra a kölcsönt, ha mnraláz- 
rattannk, erőink gyönirülébévöl akar 
kesryolnni-niorzsákat Juttatni ne- 
l ..’kj1”’ kellő lisztéiot.ti'l meu 
kell köszönnünk ezt a jószándékot, 
de nem kérünk belőle.
irJS,Utón a lrianoni szerződést alá- 

ar‘.r!?'t kötelezettségeit ma
cinkra vállaltuk, sőt azx>k becsüle- 

, ó-izinto. készségetkellőn m ■,IV'm .érthetjük, nőért 
len tál i'. ? ’b.ra is- '“int egyenlót- 

féknek tángálnunk. A tria- 
„na! héke ratifikálásával eg/enjo- 

váltottunk arra, hoory az 
Kvőzil4 *1 továbbiakban ne mint 

“. h'Ryőzöttckkel tárgyaljou 
ződőntéiuinem n’.in,t fOTenjagti szer- 
21! fí'" : "sonfőlíil ml nem ke- 

k"unk “ ""Unttól, hanem 
•Á.lv.yy.^ mellett, kölcsönt, 
, kKula^ tormórot szerint csupán 

riawafizefésének hlrtAei 
‘■d*ira irányuló föl tebetüet

A üzenesymllllárdos korona* 
csempészés Ogyében 

meiMitottáfe i nyomozást
Klhalleattak két bankigazgatót — Zórt aitók mögött 

folyik az eljárás
* pénzüíyra^íszter ntasítúst cdoii a cmtsza Ms ttlíefflftöe

Érthető feltűnést keltett a De- j 
vizaközpont közleménye, amely sze
rint megbízhatatlan elemek illegá
lisan jóváírt koronaöíwzegokkel ke
reskednek. A Devizaközponl még a 
tegrfapi nap folyamán vizsgálatot 
indított egyes cégek ellen és a vizs
gálat szerint lizenegymilíiárd ko
rona került volna ki engedély nél
kül n külföldre. Eszerint a Deviza
központ egyes tagjai tízroegymil- 
liárddaJ konf.reminálták meg a ma
gyar koronát.

A Devizaközpont intézkedésére a 
pénzügyminisztériumban foglalkoz
tak a milliárdc*; csempészéssel és 
fegyelmi tanácsol tartottak. A gva- 
uu több magánbank ellen irányult, 
azonban kellő pozitívumok nem ál
lottak a vizsgáltt vezetőinek ren
delkezésére.

Leleplezték a SörMz-Woi 
kézigránát titkát 

Kllbertus Vandölné baismoFő 
vallomása a rendőrségen

- W Héttői Napló Imlósüó jutói
Pénteken délután robbant fel. 

Természetesen nem a bomba, csak 
a szenzáció, hogy az Ébredők ellen 
bombamerényletet követtek •!. A 
„bombamerénylet* célja kézenfek
vő. Meg kellett mutatni, hogy a 
Márffy és Piroska bandák letartóz
tatása hiábavaló volt, ások ártatla
nok, a valódi bombúsok még min- 
dte szabadon járnak, sőt fijabh gaz
ságokat is csinálnak. A Chriastikat, 
Dölönyieket tehát ki kell engedni 
és a

tetteseket érésien mát Iráuyhss 
kell keresni.

A legnaivabb ember időit is két
ségtelen, hogy

csapán zsidók és kenuuaalsták 
követhették el a« 

bembamerény tetet.

Erre vail az a körülmény is, hogy 
az ébredők tejesas’zonya Kilbertus 
Vendelaé már múlt vasárnap is lá
tott zsidóé kinézésű egyéneket a 
sörháeueeai palotában gyannsan 
p*teáök«i«i. ItféegoQ, biffjfcyoft. bpgv

Az ügy azonban, amint az előre
látható te vwlt, ájabb fordulatot 
kapott é» .. ; \ ,

vasárnap délelőtt & rendőrség 
ie belekapcsolódott a vizsgálat 

lefolytatásába.
A kihallgatások zárt ajtóit mö

gött történtek, nehogy az ügy rend- 
| kivül .kényes részletei a nyilvánoa- 
págrá kcriiljeuük. A vizsgálat pozi
tívumai esetleg káros hatúnual len
nének a pénzpiac egy er részeire. 
Annyit azonban sikerült a Hétfői 
Napló munka társának megállapí
tani, hogy ’ .

a í'őkanh'áuytteu'Oü a -sen&pé- 
saésüel kape.aolaibau te^uAp dél
előtt kihallgatták egy budapesti 
nagybank devizaosztályának az

azok a. bainbaiuerényletef kV)»-zí4íe> 
ték elő, mert másképpen mit keres
tek volna, a zsidók íí,s EME házá
ban? Tudtunkkal zsidók nem igen 
szöktek odajárni és ha rcndkivüU 
dolog, hogy oda befurakodtak. oA- 
fa# rendkívüli céljuk is volt.

Nem téveszthet meg egy rendes 
fajvédőt sem az. hogy a rendőrség 
wyiárnapra mást állapi toll meg.

A rendőrség nyomozása pg>«ite 
megállapította, hogy

bombamerénylet nem (örtéut. 
Valótlan az, hogy egy Halai- 
bor hozta a. kér.lgrznátet ar.

Érne helyiségébe.
KUberlüsné előadása nem más, 

mint fantáaüi szülemenye. Tény 
csupán av,

hogy a Sbrhás-ateai épületben 
volt egy késigrásái, d« azt nem 

péateksa boaük oda.
Ar. már régebben ott volt. C»«k 

art sem tudják még, hagy
a gyuiaeshlivelyl erre se alha- 
laeira töltötték meg víaaei 

avw már horábtaot

ftwígatójáf és egy elékelS fflá. 
gúnbtmk főnSkét.

A kfíallgatások a délutáni 
tartottak és az.után mindkét gyanta 
sitott előkelő bankvezért eiengeck 
ték a rendőrségeC>1. A vdasgálatq# 
azonban tovább folytatják elleniül 
és lehet, hogy a nyoinoaétmak 
tároió lépésekre lesy szOMge.

A rendőrségen hétfőn újabb ük 
haugatásoh lesznek, araelyekra többi 
ismert bankembert időitek meg. Aí 
illetőknek az idézést tegnap kübe* 
éltették ki a detektívek. A rendéi* 
ség nyomozóin természetesen » 
Devizaközpont és a pénzügy minisek 
íérium tudomásával történik és 
kihallgatások befejezése után az 
hozzájárulásukból teszik meg a 
vábbi lépéseket a gyanuMtotta.k 
len.

I Főként erre 'tm'jed ki (r 
nyomozás, meri v. tényállón HfölA 
részét kideritettélfi mán.

Loc.h Péter tüzérszánadgs, 
4>antósi szakértő vasárnap regedl 
kísérelte meg a Bsepöli lőtéren föV 
robbantani a kéalgránátet. TapaMP 
telatalról vasárnap délben tett iría. 
beli jelentést Szrübián randőrkap* 
tány»iak. A szakértői jeleulü mag* 
állapította, hogy Boha

s keelgránát technikai 
lése megfejelő volt, mlndazon- 
•Itsl 9 gránát m átsedvesadés 

folytan nem robbant fii.
A rendőrség: már mombaltev 

olyan adatok birtokában veit ame
lyek kétségessé tették azt, hogy »« 
Ébredők ellem bombamerényletei 
akartak elkövetni. Vasárnap meg
érkezett a robbantási szakértő meg- 
hiuault robbantási kísérletéről syév 
Jó jelentés és ezután ismét kihall
gatták KUbeHusnét. A-í *-rn(rr rn- 
rid vallatás alán

Iieimnerő vallómé I tett, őszin
tén eiraondoit mindent.

A vallomás részleteit a randŐrrf^f 
egyelőre titokban tartja, «v*pán 
■'•jjnyi szivárgotl ki róla, hogy a ké
zigránátot nem pénteken hozták m 
ÉMF Böjdiázueí-al énükáébs. hm 
régebben ott volt

é* a bomba hozó Hatalemberek- 
rői *1010 hitftóriúliúl sgy Kié mmm 

Igaz.
A legújabb alibi bffmbá. ügyérW 

ercsi lehullt .? lepel. A rendőrség 
tehát a tetteseket nem tertóztethnén- 
ja le, arca c gyazorií oknál fagv^ -wj 
mart azok agy általában wm 
nck

t’
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A Zlthy-pírt Sorsdöntő napok 
’SS'STS előtt Magyarország 
?ap1W'n*Jí . A Keresztény Nemzeti Gaz- a londoni teonfovonei&M mini saii«i lávcualhatui
d«4<i Pírt ráKtlóbnniá.a vasárnap 
folyt 1« Bwt.r,ómban: Az nnnapaóK.-e 
lm a«r wAmban ntárták Bud.p»tr«l 
Fartorffcnnb* a pirt kbp.'lwlötairdai: Ha- 
ai/Miaimv Lajos, CaWd.p Andria, rrif 
Kdrolpl rrit Ctirdkg Gr«r<y,
fraul Sándor, CrrfHar Janó. PrWwirth 
Mátyás, Vargha Gábor, Frtrovdíie Gyű- 
la, Hegedűt GyllriT. Heitehl Blebhávd, 
Láng JAnoa. Hf:ewmen.y Tivadar Barin, 
tinóé, lingaum Albin. A záwlóliontó 
■MT«TÖ14«. moly nyrutlal Mátófíy Vik- 
•or képvlaelő bear.inintójn ia volt, db), 
elóft 11 árakor koedMött a várrnnyr*, 
M. naayUrmában a mely p'iifnliaiir 
aectolt

Mika Lala. nir+elnbk maynyitója után 
Hádélfy Viktor kápvUald kitnrjaw-kadelt 
u nj pártalaknláa arjiksórraaZgírr, EI- 
Hdlta a parlamentben maffnyitvánuló 
•wmílywkMéat.

Xrnttl Sándor proliin, a parlamenti 
kalyaaltal foylalkotott « arra » vrawde- 
lemre mutatott rá. amelyet s szoeiál- 
óemokrnta pártunk várható megerősö
dése rejt magában a keresztény rá nem 
•éti gondolatra.

Gróf Károlyi József kifejtette állás
pontját a legitimizmus kérdésében. Ki- ' 
jelentette, hogy a kormány! addig tá
mogatják, amíg keresztény rá nemzeti 
•topon ált

Ceettler Jenő főképpen a mezőgazda- 
•ági helyzetre mutatott re, amelynek ér
dekeit ez az nj alakuló támogatja. A 
földreform kónlráéhsn hangsúlyozta, 
hogy a mezőgazdasági hitel nélkül .1 
tÖldbtrfokrefom üteg nem valósítható.

J/uszdr Károly különösen kél momen- 
tamot domborít ki. Az egyik aa, hoiry 
• mai nehéz külpolitikai helyzetben a 
kormányt minden hazafias pártnak tÁ-' 
jnogatnla keli, a másik momentum pe
dig az, hogy • belpolitika terén .íz 
Utolsó három esztendő tapaswlalatai azt 
mutatják, hogy a keresztény táborban 
mutatkozó részleges bomlások minden- 
jrw • korewiétuy gondolat kárára vol
tok.

A BMJfytllrá utolsó •wineka dr. Fan 
Vésőét, < miniszterei nők helyettese volt, 
•ki komoly munkára a a túlsó irányza
tok ellen való küzdelemre hivta fel a 
polgárságot Rámutatott arra, hogy a 
•nodáldemokráela rá a radikális irány
gát már TaMedölembe vitték az országot.

Végezetül Mike Lajos .pártelnök ható- 
pontként kimondotta, hogy Esztergom
ion is megalakult a Keresztény Ném
eti Gazdasági Párt, de a régi pártszer- 
vez»t tovább folytatja működését.

Az (lírát a Szózat hangjai fejezték be, 
majd a nagygyűlésen megjelent képvi
selők tisztelegtek dr. Csernaeh János 
Wbornek-hereegpr imáénál, akit gróf 
Károlyi József üdvözölt. A hereegprl- 
xnáe válaszában rámutatott annak antik- 
•égeaségáre, hogy a katolikus érdekek 
védelmére az összes képviselőknek össze 
Imii fogatok.

Óriási árakat fizatek

Sorsdöntő napok
A londoni konferencián csak mint egyenjogú féllel tárgyalhatunk 
Ezeréves múltúnkat nem áldozhatjuk fel egy tál lencséért — Rövi
desen beíejeaik az Indemmtás vitáját - Szélcsend a válságpolltl- 

kában - Választási mozgalom Debrecenben

Az ellenzék felfüggeszti a miniszterelnök visszatértéig 
politikai akcióját

A miniszterelnök rá a pénzügyminisz
ter pénteken este Londonba utaztak a 
külföldi kölcsön körüli utolsó simítások 
elintézésére. A miniszterelnök távollété, 
bér n politikai élet is bizonyos stagná
ltál mutat. Ennek két oka van. A po
litikai pártok egyrészt nem akarnak elé
be vágni az eseményeknek mindaddig, 
amíg Bethlen István gróf nőm tájékoz
tatja a nemzetgyűlést a végleges ered
ményről rá feltételekről, másrészt a töb
bi politikai kérdések annyira elenyészek 
a külföldi kölesön mellett, hogy ezek az 
ellenzéki pártok elhatározását nem be
folyásolhatják. _ _ . _

Egy bizonyos, hogy Bethlen István Utáat a lehetőség szerint tompítsák, 
grófnak ». közeli időben nehéz napjai! Mindazok a mozgalmak, amelyek az
tősznek, de nr. is bizonyos, hogy 

erekben h napokban dől el Magyar
ország sorsa.

: tár-
i köl-
5 ala« 
i tár
ni eg- 

ellenzék ellen-

o«aA‘

i áfa « mvniszter elnöknek sikerül Lón 
dohban, különösen a kleenienie befolyá
sával eremben, Magyarország inasának 
érvényt f tetetni, nemcsak leszerelte ez
által az ellen téltei, de beláthatatlan idők
ig bittasítotfa uralmát.

Ha acoiibaa a miniszterelnök 
gyalásai közben végső célnak a 
csőn folyósítását tartaná s ez 
pon Indítaná, Illetve vezetné a 
gyalusokat, ez esetben könnyen i 
történhet, hogy az 
állásán megtörik nemcsak a kölcsön 

ügye, de a kormány pozíciója is.
Informátorunk rámutatott arra, hogy 

Magyarorstdg a kölesönügyben 
mint egyenjogú fél tárgyalhat, mert 
amint Magyarországgal erőmben nem áll 
fenn a külföld garanciája, hanem ma- 
gunknak kell adnunk garanciákat, abban 
a pillanatban megszűnik a helyzet olyan 
alakulása, hogy győzők és legyőzőitek 
állanak szemben egymással.

Politikai körökben, még ellenzéki ol
dalon is, híznak abban, hogy Bethlen 
István grófnak sikerül ez álláspont 
holyeMfégéről meggyőzni a hatalmakat s 
tehetetlennek tartják, hogy a miniszter
elnök olyan tárgyalásokba bocsátkozzék, 
mely végeredményben az ország szuve
renitását sértené.

A miniszterelnök távolléte idején elő
reláthatóan a politikai életben nem lesz 
semmi változás, de eseményre sincs ki
látás. Bíznak abban, hogy legrosszabb 
esetben is az indemnitás vitájával e hé
ten végeznek s utána a földreformno
vella is öt-hat ülésen tető alá jut

Nagyobb megmozdulást várnak azon
ban politikai körökben Nagy Emil igaz- 
ségügyminiszter javaslatainál, m ’y még 
fokozódik, amikor Rakovszky Iván bel
ügyminiszter törvényhatósági v.-ílasztó- 
jogi javaslatai kerülnek sorra. Hír sze
rint az ellenzék ezeket a javaslatokat 
a szó teljes értőimében megobstruálja, 

mert semmi remény sincs arra, hogy a 
belügyminiszter az ellenzék által sérel
mesnek minősített részeken változtasson.

Továbbra is erősen tartja magát az a 
hír politikai körökben, hogy a minisz
terelnök hazatérése után a kabinet át
reformál ása már elodázhatatlan. Tudják 
azt is, hogy'

egyelőre a külügyi, belügyi, kultusz 
és Igazságügy! tárcákban történik 

személyi változásI
«

i fogják szolgálni, hogy az ellenzéki ági
ezek a változások úgysem azt a ©élt

utóbbi ■időben bizonyra pártalakítási cél
zattal felütötték a fejüket, egyelőre szü
netelnek. Ellenzéki informátorunk sze
rint a jelen pillanat erre nem is alkal
mas. Hatásos ás eredményes megmoz
dulás — mint informátorunk mondotta 
— csak olyan időben lehetséges, amikor 
elvi kérdések az ellenzék egységes állás
foglalását teszik szükségessé. Ez az, idő 
mindenesetre el fog következni akkor, 
amikor a kölcsön tárgyalása körüli fel- 
hatalmazási javaslatok kerülnek a nem
zetgyűlés elé, amikor életbevágó nagy 
kérdések döntik el a belpolitika bialaku- 
lti*át Ellenzéki körökben híznak abban, 
hogy ez az idő kiemeli tartózkodásukból 
az olyan nagytekintélyű politikusokat is, 
mint Apponyi Albert gróf é« Andrássy 
Gyula gróf, akiknek megjelenése a küz
delem porondján máris eldönti a harcot.

A politikai forgatagban kétségtelen 
eseménnyé növi ki magát a debreceni 
választás, ahol Nagy Vineo megválasz
tását bizonyosra veszik. Úgy tudjuk, 
hogy Nagy Vincét nemcsak az egész el
lenzék, de a szocialisták is tnmogatják\8 
így megválasztását biztosra veszik.

I

I Az Erzsébst Szegényház 
ápoltjai között 

Képek onnan, ahol már min
denki pihen

- A Héttűi Napló tudósítójától. -

A mai nehéz megélhetéci viszonyok 
között, műkor az épkézláb ember is em
berfeletti gondokkal küzd — érdemesnek 
tartottuk megnézni, hogy vájjon hogyan 
is élnek azok, akiknek mar nem sok 
várnivalójuk van az élettől.

Munkatársunk kint járt az alsóerdő- 
soruccai Erzsébet-Szogényházban, ahol 
Pálos Ödön, az intézet igazgatója a kö
vetkezőket mondotta a szegényházról és 
az ott ápolt aggokról:

I

— A Szegényház, melynek első alap, 
építménye 1853-ban épült, jelenleg 1300 
aggot ápol, köztük 800 nőt és 500 férfit. 
Ebből a hatalmas számból körülbelül 
négyszázan flókintúzetelnkben vannak cl- 
helyezve. Kórházban jelenleg ötezázliar- 
minc ápolt fekszik. Ezeket nyolc orvos 
és hatvan három ápoló gondozza. A házi, 
rend! Reggel 6 órakor felkelés — (]e 
azért nem vesszük olyan szigorúan, aki 
akar előbb, aki akar később. Reggelire 
azelőtt kávé volt, de sajnos, most át kel
lett változtatni a menüt Nincsen tej. 
Rántottleveeeel pótoljuk. Naponta ncgy’ 
ven deka kenyér a fejadag; ebéd 11 óra
kor van: leves, főzelék, hetenként kétszer 
hús, egyszer tészta is. Délután uzsonnára 
r.égydeol kávét kapnak az ápoltak.

— Meg vannak elégedve mindonnel? -- 
kérdezi munkatársunk.

Pálos Ödön igazgató jóságos mosollyal 
•feleli:

— Istenem, minoont, minden lehetőt 
megteszünk, hogy kedvükbe járjunk wse- 
gény örogeknok.

Megtudjuk, hogy a legtöbb ápoltnál, 
mellékkeresete is van. Sokan a házi 
iparosműhelyekben dolgoznak. Mert sza
bó-, cipész- és asztalosmühelye is van a 
Szegényháznak, ápoltak dolgoznak az 
ápoltak számára, munkájukat megfizeti 
az intézet. Van köztük, aki napközben 
a Belvárosi Irávéház előtt hordár volt, 
van. aki zongorahangoló, és más egyéb 
mesterséggel foglalkozn ak.

Jellemző példa arra, hogy az ápoltak
kal hogyan bánnak, a következő: A 
lcornműn alatt volt három olyan ápolt 
akik közül az egyik, az creg Herzmanv 
Henrik bácsi, — aki különben a Festő
művészeti Akadémia modelje, — napont?, 
dicsőítő ódákat. írt a kommunistákhoz. 
Ezt a három ápoltat a komrnűn után 
„bűnlétrából" áthelyezték a budai szőre 
tethúzba, mtg az ottani három „kommu- 
r istát1' a pesti intézetbe utalták. És mf 
történt most? A cserepárok kérték, bog?; 
helyezzék vissza őket a régi helyükre 
ami meg is történt.

Egy másik szomorúbb eset is azt bi 
zonyítja. Kuti András ápolt, akit — 
szegedi illetőségű lévén — hazaszállító! 
tak Szegedre, öngyilkos lett bánatában.

Furcsa rá szinte komikus esetet tud 
tünk meg. Jelentkezett felvételre és fel 
is vettek ápolásra egy nyugdíjas állami 
számvevőszéki főszámtanácsost, akiről 
később kiderült, hogy Pesten három 
háza van és csak azért jött el otthon
ról, mert nem tud a feleségével együtt 
élni. -őri

Sok intelligens rá valaha jobb napo
kat látott embert is ápolnak itt az Er
zsébet Szegényházban. A női osztályon 
például B. Gy. nevű budai orvos fele
ségét, D. Hermina volt fővárosi taní
tónőt, Árkövay Hermin tanárnőt, a fér
fiak között is több nyugdíjas tisztviselői 
rá más foglalkozásút.

tgy élnek az Erzsébet Szegényház 
ápoltjai és szürkén egyhangú, békés éle
tük egyetlen szomorú változása az, mi
kor reggel kilenc órakor kidöcög a ka
pun egy-egy fekete határ. Két lovas fő
kefe hintó visz valakit a pihenés házá
ból — az örök pihenée házába.

FraKK-
és 5zmóKinfi! öltönyöd
- fehór mosó- és fekete mellénnyé. Kölcsönzés 61 

eladás ; Sitnlia Testvére kbelvárosi sxabóoóg 
‘IV Hajó uoca Ö. Telefón: 109-04

Zsuffa István és Társul
angol gyaoluszövetek áruháza — Budapest, IV., Vád-utca 25.

firtesKJCk n. b. vevőinket, hogy az őszi idény, valamint a karácsony! vásár nagy forgalma alatt felhalmozódon .Flrst Class" 
minőségi! öltöny, kabát- és kosztümszövet

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

XBCtO-y OH. «3>T«3S5»<5» jéfcX»,WLSI<'tJ J'U.lTe
Szöveteink minősége elismerten a legjobb.
Áraink a minőségekhez arányltva a tegoicsőbbak. 0
Választékunk falülmuihatatlanu! a legnagyobb.

KDlőnieaes ensol frakk- to swnoWnsaövetek. ♦ Autó-, kocsi- és utltakarók.
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Pia kezdik meg az Ulain- 
puccskisÉrlet tárgyalását 
A tárgyalás egy része zárt lesz 

fiz összes jegyek elfogytak
, «nlíHkni világ nagy érdeklődé-1bajor kereskedő, akinek azért kellett A P ...«•* 1  11 t— a rv n híl TI - I ’zó ló V, A1 r>1 m aa a1.«« Ik t a w. a«.A V a «■ a IX at^hétfön kezdik meg a bűn-1 zájából elmenekülnie, mert bo volt avat-
-’/rrvényszéken az Ulain-pör tár- va esy kommunista njság szork<sr.t«*S. 

wt A büntetőtörvényszók el- Ke ellen tervezett merényletbe. Döhmel
ófa ostromol- ajánlólevelet hozott magával a Hitler-

nenj a börtönbüntetéssel járó álla-1 zott volna az ország területi épsége 
mi és társadalmi rend felforgató ! visszaszerzésére. A tárgyalásra a követ

kező tanuk idéztettek be: Döhmel Fri- 
gyos, Iletényi Imre dr., Seibold Jenő, 

I Gaál József, Drenka József, Pakots Jó- 
| zsef, Vázsonyi János és Záborszky Mik

lós rondőrfogalmazó. Ulalnt é« Szemért 
dr.-t időközben a vád tanács 50—50 núl- 

i lió korona. Bohulát pedig 250 millió ko- 
| ona óvadék ellenében szabadlábra he
lyezte. Bobula -- mint ismeretes — kész
pénz helyett ékszereket tett lo kaució 
képpen b iryroft mind a hárman mint 
szabadlábon lévő vádlottak vesznek részt 
a tárgyaláson, amelynek egy része min
den valószínűség szerinv zárt lösz.

súra irányuló bűncselekmény címén 
konstruálták meg a vádat, az 
ügyészség erre a következőket vá
laszolja vádiratában:

Azért nem volt a terheltek cselekmé
nye az 1921. III. t.-c. 1. §-a szorint minő 
síthotő, mert nyilvánvaló, hogy gyanú 
sítottak nem tervezték a fennálló állami 
és társadalmi rend megváltoztatását, 
sem egyes társadalmi osztályok kizáró
lagos uralmának megvalósítását. Az ő 
céljuk a jelenlegi kormány lemondásá
nak kikényszerítése és egy olyan kor
mány felállítása volt, amely vállalko-

ffigét már két hét óta ostromol
ok jegyekért, de csak kevesen kap
hattak! mert a tárgyalóterem alig 
Ko embert fogadhat be. Az el
nökség intézkedése alapjait a rend 
fentartására rendőrséget vezényel- 
tek ki, amely szigorúan igazoltat 
mindenkit, aki a tárgyalóterembe 
be akar jutni. Ulain az elmúlt he
ten minden nap bent járt a tör
vényszéken, hogy áttanulmányozza 
q per iratait. Ugyancsak nagy mun
kát végeztek a védők 1R:.?‘k’k,,?^ 
mind megtanultak leckéjüket Ulain 
dr. az elnnilt héten sürgős kérvényt 
adott be~a törvényszék elnökének, 
amelyben az ő tanúinak beidézésetis 
Rórte. Bizonyítani kívánja, hogy a 
Hittlerékkol való szövetkezést o 
idejekorán be akarta jelenteni a 
kormánynak. Közli e is a bajor ho
rogkeresztesekkel fölmerült, szövet
kezés tervét Wild József nemzet
gyűlési képviselővel, akinek kihall
gatásához föltétlenül ragaszkodik. 
Ulain azt állítja beadványában — 
hogy egy aktív miniszterrel is kö
zölte tervét — akinek megmondotta, 
ha a bajorok aláírják a szerződést 
— úgy annak tartalmát a miniszter
elnökkel is meg fogja ismertetni.

Ulain dr. beadványára vonatko
zóan intézkedés eddig nem történt, 
amennyiben az általa kért tanukat 
egyelőre még uem idézték mog. Ér
tesülésünk szerint Langer Jenő dr., 
a büntetötörvényszék elnöke, szigo
rúan alkalmazkodik a főtárgyalás 
rendjéhez s ha a bizonyítási eljá
rást befejezik, akkor engedi meg — 
hogy a bizonyítási eljárás kiegé
szítése elmén — ülain élőszóval 
terjeszthesse elő kérelmét. A tár
gyalás a jelek szerint több napig 
elhúzódik s aligha kerülhet sor egy 
hét előtt az Ítéletre.
Rendkívül érdekes az ügyészség vád

iratában a lázadásra való szövetség 
bűntettének ténymegállapítása. A vád
irat a leleplezett bűncselekményt a kö
vetkezőkben ismerteti:

A pör koronatanúja Döhmel Frigyes

. — ------- —„....... a Hitler-
féle német nemzeti szervezőtektől, 
amellyel az Ébredő Magyarok Egyesü
lt lénél jelentkezett. Itt 6ok emberrel is
merkedett meg, majd bejutott a felosz
latott állambiztonsági megbízottak új 
szervezetébe, a Magyar Kultur Ligába, 
ahol dr. Szemére Béla főorvos és Bobula 
Titusz építész bizalmas eszmecserét foly
tattak vele. Elmondották neki, hogy 
egy új forradalmi kormányt alakítanak 
a bolgár Sztambulinszky mintájára, 
elkergetik a Bethlen-kor mányi, kiirtják 
a zsidókat és végül visszaállítják az or
szág 1914. évi határait Döhmel azt ál
lítja, hogy megborzadt annak a mészár
lásnak a gondolatától, amellyel ezek az 
emberek végromlásba akarták kergetni 
az országot s ezért, kétszínű játékra ha- 
fározta el magát, ügy szerepelt Ulainék 
előtt, mint a bajor horogkeresztesek ki
küldöttje s ő készítet to cl azt a szerző
déstervezetet. amelyet dr. Ulain zeob'- 
ben a határon meg is találtak. Ezalatt 
értesítette a budapesti zsidó hitközséget,, 
majd dr. Vázsonyi Vilmost a készülő 
dolgokról, akinek felkérésére dr. Fábián 
Béla nemzetgyűlési képviselő elvezette 
a belügyminvztcrhez, akinek parancsára 
a rendőrség jnegtette a preventív intéz
kedéseket. .............. ’
állást

A 0*0180*as korina 
nem hozhat drágulást
— Székely Ferenc nyilatkozik a Hétfő, taplónak

i

Döhmclnok kereskedőeogédi 
szereztek az Ullrich B. cégnél, 

majd Seitold Jenő detoktivfelügyelőt, 
mint bajor őrmestert, bemutatták a 
forradalmároknak. Scibold szerezte mog 
azoknak a politikusoknak névsorát, aki
ket túszképen le akartak tartóztatni a 
azt a hadi tervrajzot, amelyen a forradal
márok felvonulása s a középületek meg
szállása volt feltüntetve. Ezalatt nyolc
van bajor fiatalember már át is szállin
gózott a határon, de ezeket a rendőrség 
ártalmatlanná tette.

Az ügyészség a tényállás alapján 
mellőzve az akkor orré a bűncselek
ményre érvényben volt statáriális 
eljárás alkalmazását, Ulain Ferenc 
dr., Szemere Béla dr. és Bobula Ti
tusz ellen a b. t. k. 156. §-ába ütkö
ző lázadásra irányidő szövetség 
büntette címén emelt vádat. Miután 
a nemzetgyűlésen több szónok ki- 

• fogás tárgyává tette, hogy miéit 

SEMLER J.

A magyar korona zürichi fiktív jegy-1 lyezte a magyar koronát, mely jegyzés 
zésének elejtése s a belső, reális érték ! jeleni g 0.177. 
lehető fcivétele után a magyar közvéle-1 — Tehát
ményt elsősorban az érdekedto, hogy vaj-j 
jón a koronának a 0.03-as jegyzésre a 
0.0175—0.01<c0-ra történő leszállítása minő 
hatással lesz az árak kialakulására. Kát- 
lay Tibor pénzügy miniszter a legutóbbi, 
napokban határozott kijelentést tett, j 
hogy ez a legutóbbi átértékelés, amely 
voltaképpen csak át téri s arra a reális ' 
alapra, amellyel a kereskedelmi és köz-; 
gazdasági élet hónapok óta számolt, 
semmi hatással sem lehet az árak újabb 1 
kialakulására.

A Hétfői Napló munkatársa ebben a 
nagyjelentőségű és aktuális kérdésben : 
dr. Székely Ferenchez, a Belvárosi Ta
karékpénztár elnökéhez fordult, aki 
az alábbi fel világos ibást adta;

— A korona alacsonyabb árfolyamra 
tevése szerintem semmiféle kihatással 
sem lesz az árak újabb kialakulására, . 
hiszen a koronának mesterségos eszkö- ; 
zökkel való magasabb árfolyamon tartá
sát célzó irányzat csak egy ideig lehe- I 
tett életképes. Tudjuk jól, hogy a Devi- ; 
zaközpont kétféle magyar koronát is
mert: külföldi és belföldi magyar koro
nát. Az egyik tényleges értéke 0.0175 
volt a Devizaközpont által hivatalosan 
jegyzett 0.8-as árfolyammal szemben. 
Ha az exportőrök — például a malmok 
— lisztet exportáltak, akkor a Deviza - 
központ az exportőrök svájci frankjait 
a fiktiv jegyzés szerint számolta el, vi
szont a behozatalnál a. fiktiv jegyzésnél 
ötven százalékkal drágábban fizettette 
meg a svájci frankot. Ennek a lehetet
len állapotnak vetett véget a Deviza-

í

a koronaárfoh am alacsonyabb
ra tevésének wmml árdrágító kon
zekvenciája aora lesz, feltéve, hogy a 
korona most már stabilizálódni fog 

ezen az alacsony árfolyamon.
Ha azonban ez nem így lesz, akkor 

a korona esetleges áresése maga 
ntán vonná az árak gyors emelke

dését.
Ez esctbf'n pedig a munkás és alkalma
zott rétegek meg fognak mozdulni, hog$ 
az áremelkedésnek megfelelő gazdasági 
viszonyok közé juthassanak. Mindezek
nek pedig szinte természetszerű követ
kezménye lenne az, hogy az értékpapír
piacon is bekövetkezne az értékpapírok
nak gyors tempóban való átértékelése ci 
ez a tempó a németországi példa szerint

Hagy. klr. udv. szállító

eredeti angol férfi és női
ixövetkülönlegeífégekben

Főüzlet:
Bécsi-utca 7
**•* F»r-nc*ulc- (arak

Fióküzlet:
Koronaherceg u. 9

Alaplttatott 1850

egészen a katasztrofális 
kozódna.

Várli m tó- e a korona

hosszig fo-

esetleges to
vábbi esése! — kérdezte inunkatá rsnnk.

— Ez elsősorban attól függ — mon
dotta Székely Fercno dr., — hogy mi
ként fog boldógűlni a íüin Literein ok 
Londonban. Tagadható! lan, hogy a köl
csönnek van és lesz még számtalan aka
dálya és nehézsége. Példa erre Ausztria 
esete 16, ahol ugyancsak hosszú hónapo
kig húzódott a kölcsön ügye. Én azon
ban minden nehézség és minden sötét 
ellenzéki jóslat dacára is biztosnak tar
tom. hogy mogkapjuk a külföldi köl
csönt és ezt a korona mostani stabilizá-

központ azzal, hogy reális jegyzésre he ■ lása csak kedvezően befolyásolja.

Semler neve
az egész világon közismert, amennyiben

J. Semler, London, 14 Goidon Síuare
■ cég márkáit ■ világ minden részébe exportálja

Hagy iellár-occasió
Sok ezer maradék

Világhírű
békebeli minőségek

mélyen leszállított alkalmi árban
Plaldkendök, autó-, kocsi- és utltakarók

legnagyobb választékban
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Motoros! A kisantant 
bicikliüldözés katonai ellenőrzést követel 
az Aréna utón a kölcsön fejében

SBUSlfí HlHI'JI nvnt, ezüstöt’ _ -* itiffunyt a les
ys. Gross Antal 
J 5asef körút huuor h-rcm, félemelet 

Máshoz ne téved len •

Elfogtak egy veszedelmes bicikli* 
tolvajt

- A Hétfői Napló tudósítójától. -
Pántokon délelőtt két iskolásfiú, Schnur 

Jenő és Simonyi Imre kölcsoubiciklit bé
reitek a Goda-lólo váciúti bicikhkölcsön- 
zőnél. A biclkiit eltolták a Lehel t^rre és 
a járda mellett próbálgatni kezdték a 
fölszállást A fiúdnak föltűnt, hogy né-

nnnnnnnnnnnnn
Benes Londonban előterjeszti a kisantant feltételeit 

Benes akciója a kölcsön elgáncsolására
| moly a magyar kölcsön ügyével 
foglalkozik, A londoni konferen
cián, mint a kisantant megbízottja 

j veszek részt
I — A magyar kölcsön kérdésiben 
még nehézségek mutatkozna^. Ma
gyarország még :»etn teljesítet le a 
békeszerződésben vállalt Összes kö
telezettségeit. Á katonai ei'enirzés- 
1 öl se mondh-tunk- le s ebben az 
ügyben egyszer már tiszta helyze
tet kell teremteni. A kisantant kö
vetelni fogja, hogy Magyarország 
kötelezettségei precízen állapíttas
sanak meg s garanciát követelje
nek Magyarországtól a kötelezett
ségek teljesítésére.

A kisantant belgrádi konferenci
ája — mint a kisantant köréből ere
dő hírek is bevallják — fiaskóval 

I végződött. Sem az orosz kérdésben, 
i sem a francia-cseh szerződés ügyé
ben megegyezés nem jött létre.

I

lowzaiJusu A uuunaK lUiiuni, jiujy i ... ... . ... . . ..
hány lépéenylro tőlük egy fiatalember | MjndossM a momr köles m kerde- 
őgyelgett, aki állandóan figyelemmel ki- sóban helyezkedtek egyseores ai.««&- 
Bérte a tanulást. A fiatal, kezdő bieiklü- Pontra éspedig — mint Benes egy 
túk persze egyre-máíra pottyantak le a | nyilatkozata. elárulja —- a lehetőse-
gépről, jól összo is ütötték magukat, de 
nz élvezetből nőm engodtok.

A fiatalember egyezerre csak odalépett 
hozzájuk:

— Nem jól csináljátok' így sohasem 
fogtok megtanulni bici Ide néz
zetek, majd én megüt .a, hogyan 
kell.

Ezzel kivette a fiuk kezéből a biciklit, 
fölugrott, néhány kört csinált a fiuk 
előtt, majd hirtelen megnyomta a pe
dált és gyors iramban a Váci úton Új
pest felé vágtatott. Schnur ée Simonyi 
látták, hogy ennek fele sem tréfa visz- 
sz.afutottak a kölcsönzőhöz és elmondták, 
hogy mi történt a biciklivel.

Goda József az udvaron óppon egy 
motorbiciklit próbált ki és mikor meg
hallotta, hogy ml történt, fö.pattant a 
motorra és toljes gőzzol száguldott a 
fiuk által jelzett irányba. Az Aréna út 
közelében meglátta az előtte haladó bi
ciklist, aki nem is gondolhatott arra, 
hogy ilyen gyorsan üldözőbe vehetik és 
a veszélyen túl érezve magát, nyugod
tan karikázott Goda is mérsékelto az 
iramot éa nyomon követte a tolvajt. Az 
befordult az Aréna úton, Goda utána.

Az Aréna út és Lehel ucca sarkán ál
lott a posztos rendőr. Goda úgy irányí
totta a dolgot, hogy akkor vágott eléje 
a motorgépen, mikor a tolvaj éppen a 
rendőr mellé ért. A biciklis kénytelen 
volt loszállnl a gépről, nehogy összo-

' gig a tagadás álláspontjára.
A Neue Freie Presse belgrádi tu

dósítója beszélgetést folytatort Dé
nessel a magyar kölcsön ügyel őn.

• Benes ezeket mondotta:
| — A napokban Londonba megyek 
a Népszövetségi Tanács ülésére,

71 szilárdság íolyiaíódoít
a vasárnapi magánforgalomban is. Az irányzat általában tovább ja
vult. Tényleges kötés az egész nap folyamán csak kevés történt Az 
árfolyamok iu.nd a mai legmagasabb árnívón maradtak. Tájékoztató 
kurzusként a következőket sikerült megtudnunk: Magyar Hitel 650, 
Osztrák Hitel 179-74. Fenti Hazai 4775—800, Leszámítoló 135, Általá
nos Takarék 205 8. Ingatlan 385-90, Amerikai Bank új 18.509—19, régi 
20. Á’t. Bank 17.0J0. Szén 2730 -800 Salgó 650, Rima 148-50, Georgia 
665—70, őstermelő 239—85, Ganz 4950-5003, Budapesti Gőz. 123, Lloyd 
Bank 22.000, Mobilbank 6, Böhm-hordó 3.

Szepes Béla
ütközzön a motorral. Goda is egy széni
pillantás alatt a földön termett és nya- 
koncsipte a biciklitől vn.1t.

A tolvaj n rendőr előtt fölmutatott egy 
Igazolványt, amelyik szerint Pogány K:- 
rolynak hívják, gyári munkás. Azt állí
totta. hogy a gépet nem akarta ellopni, 
a fiúkat tanítani akarta, előbb azonban 
ő maga is fordulni akart egyet és a 
Lehel uccán át vissza akart térni a Lo
hol térre, hogy a két fiút oktassa.

A rondőr Pogányt bovitto a VI. kerü
leti kapitányságra, ahol ugyanúgy vó- 
dekezott. mint a rondőr olőlt. Csakhamar 
kiderült azonban hogy a Pogány Károly 
névre szóló igazolványt lopta. Valódi ne
ve Haver István és lopásért már több 
ezör büníotvo volt.

Bnuort behozták a főkapitányságra és 
most azt nyomozzák, hogy a tavasszal 
történt rengeteg sok biciklilopás közül 
mennyi terheli Dauer lelkiismeretűt.

Magyarország 1924. évi síbajnoka

Ugróbajnok Haberl Aladár lett

NYIRKOS. NEDVES

IDŐBEN
Igen alapossá kell védsketnUnk, mert ragnlvoa botegaegek most fokozottabb 
erűvel li'pnok lel, mint mAs évszakokban. miért Is etükeegea. hogy minden hAzhirlAsban egy megbízható fertőt- 
lonitÚKZiT kérnél legyen. A jelenkor legmegoízhatobb íoriotlonítuszere a

py> gyszéi tArbnn Márogérlíbnn kapható. IlMtA a győrit es biztos, miért isaz uaa- 
bzcs ot vonok t ctegagyak fertőtlenítem ro (aebekro és daganatokra), kén* se aic- 
mosásra Ss rai .\lyok el hárít ágára. Hóknak irrigkolöra atb. mindenkor ajánl,Ak

Nagyszámú közönség jelenlétében ma 
délelőtt rendezték meg Magyarország 
1924. évi 6Íbajnoksá.gát, valamint az ug
róbajnokságot. A két verseny legjobb 
helyezést ólért versenyzője lett az idei 
bajnok. A Svábhegyen kijelölt pálya a 

'futóverseny szempontjából ideálisnak 
mondható, az ugrósánc azonban a köve
telményeknek nem felelt meg. Az utóbbi 
napokban az ugrósáncról olyan hírek 
hangzottak el, hogy az harminc méteren 
felüli ugrásokra is alkalmas, felépítése 
és elhelyezése pedig sport szempontjából 
kiforrás alá nem eshetik. A mai verseny 
azonban azt mutatta, hogy a pálya min
denre alkalmas, oeak ugrásra nem. 
Gáncs azért a síszövetséget még sem 
érheti, a hirtelen beállott olvadás volt 
az oka a sánc megrongálódásának. Teg
nap még kittülő állapotban vo't az ugró
pálya, ma reggelro azonban az előépít- 
mény hova elolvadt, ami a síszövetsóg- 
nek háromórai újabb munkát adott. Is
mét jelentkeztek önkéntes munkások, 
akik délre, úgy, ahogy, helyrehozták a 
sáncot, A frissen hordott hó term'szote- 
son ragadt, puha volt és megakadályozta 
az ugrókat a lendületvételben. Ennek 
tulajdonítható, hogy az ugrások nem si
kerültök. Háberl Aladár (Pannónia TE.) 
teljesítménye ennek ellenére is kitűnő, 
a fiatal versenyző tréning nélkül állt ki. 
precíz, szabályos és szép ugrása jobb 
körülmények között nagy meglepetést 
hozott volna. A bajnoki verseny ered
ménye a következő:

Bajnoki sif utóverseny: 1. Ssepes Béla 
(MAC) 18.18 pont 2. Háberl Aladár 
(Pannónia TE) 17.94 pont 8. Strauch 
Gyula 17.40 pont

Elsűosüályá ugróverseny: L Haberl 
Aladár (Pannónia TE) 16.88 pont. 2. Sze
nes Béla (MAO) 16.87 pont 8. Rclnhardt ' 
Dezső (M AO.

Habcrlnek és Szegesnek három állott : 
ugrása volt, Relnhardt nagyot esett j 

A legszebb és a leghosszabb ugrás 
győztese szintén Haberl Aladár, itt pont- I 
száma 18.96 volt ’ I

A másodosztályú ugróversenyben első 
Strauch Gyula (MAC) 14.80. 2. Dcchattel 
(MAC) 18.86. 8. Schuny (Pannónia TE) 
13.67.

Jéffhok i-mérkőzés
i A Budapesti Korcsolyázó Egylet
1 szombaton délután és vasárnap 
I egész napon át bonyolította le a 
I Zsigmund Géza-féle vándordíján 
; jéghoki mérkőzést, A mérkőzés kör- 
1 mérkőzés volt, amelyben minden 
| csapat összemérte erejét. A mérkő- 
zést négy győzelemmel, tehát 8 

'ponttal a BKE csapata nyerte mek. 
I (BKE—FTC 4:0, BKE—MHC 4:0, 
BKE—MAC 3:0 és BKE- BBTE 
11:0).

A második helyre a góarány sze
rint a MAC csapata jutott, harma
dikra MHC csapata. A mérkőzésben 
öt csapat vett részt.

’Az NSC első box-versenye.
A Nemzeti Sport Club két hónappal ez

előtt boz-szakeoztály létesített s ma 
már háziversennyel lepte meg nagyszá- 

|mú közönségét Kárpáthy Béla vezetése 
I mellett mintegy harminc boxoló vett 
, részt a vasárnapi mérkőzésen, akik kö
zül Sclilenker ée Csőke nagyszerű 
anyagnak bizonyult A versenyen az 
MTK én FTC boxolói is réaztvettek.

OKITO
és • teljes szenzációs varietémösor 
vasárnap délután 7i4-kor

ROYAL 
ORFEUM

és selymek nagyér-háza 
IV. Iíer.,Váci ucca 26. szám 

Alapítva 
1895

Felhívjuk a t. vevőKözön. 
ség figyelmét

ftarúcsüniji állalmi 
eladásunkra,
melynél szem előtt tirtot* 
tuK azt az elvet, hogy a vé- 
telK >dv eme legjobban meg- 
nyilvnuló ünnepén lehe- 
tővé tegyük t. vevőKözön- 
ségünhnsK a legjutányo- 
saob bevásárlást. Épp ezért 
áruházunK összes osztályain 

az arakat redubáltul 
Női szövetosztály:

csiKos és sima velouroK, 
Kosztüm-, Köpeny-, alj- és 
rahaKelméK

íosóáruosztály: 
grenadinoK, vá-znaK, írót- 
téK és fhnelleK

selyemosztály: 
crepe de chine, marocain 
velour-siíon, taft, mintás 
pongé és twilieK 

erfiszövetosztály: - 
eredeti angol öltöny-, rag
ián- és téllKabátKelméK. 
Különleges estélyi ruha- 
KelméK

áülönösen felhívjuk n.é. vevő- 
Közönségünk figyelmét

KonfeKcióosztályunKra, 
ahol csakis fekete színben 
ruoáK, KöpenyeK, Kosztü
mök, blúzok és aljak 

sltiinö olcsó árban 
Kerülnek eladásra
A fent felsorolt áruink lég- 
elsőrangú minőségéről és 
annaK olcsó árairól több 
évtizede fennálló cé ünK 
teljes garanciát nyújt. 
Karácsonyi ajándékul rak 
tárunkon felgyülemlett 

öbbszáz maradékai 
ajánlunk

FOGORVOI LABORATÓRIUM kéwit fogtechnikai munkát

versenyen kívüli árakon.
Munkákat percnyi pontos á^gal hazaszállítjuk. Árajánlat kívánságra

Tetefén: József 108—12. Budapest, VII. kér., Klauxál-tér 10. szám
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Szélies^zetek
amelyre mérgét lehe

lt- M*'?11 Azóta háború volt és 
élt ve.nntj, „ciltak. A békevilag 

^ megváltozott, .ázelőtt 
Íel>,j3e nüanszok se vol-
^“^rnkkos gentleman, vagy na- 

F .n,zt ejtette ki a száján, 
' Nem differenciálták 

úri becsületszó között A 
1,1 í ifid iclrők nélkül magában 

f érték volt.
" ! Iván úri becsületszavam
8lwo’l alföldi brigád nincs, 

,, ,einnli más célja nem 
S szervezkedés a

’ - ' ellen. A csongrádi
‘"'"JíS e'inike mást vallott. Azt 
C dm ho^i alföldi brigád van s 

fegyveresen készültek a "■"iTföv'irns ellen, hogy a. kor- 
'Slt eltávolitsák s Mvédo kor- 
” ,íf állítsanak a helyébe.
i-eke most vallották Héjjas val- 

„ „,án. Valami itt nem stim- 
’j y./uffli nem endszen vág a val- 

/.Mán Ha Héjias Inán úri be- ’SÍ alatt vallott. Okkor a bíró- 
' ‘„„i. men kell állavVom miérf 
■nlloPab hamisan a bombások, 
„rí wlakl nem mondott igazat, 
Mr «rí be-siiletszó alatt magónbe- 
„ilsetés formájában, akar, a híva- 
Idős vallomásban.

Isim nem ver bottal. Ezt a köz- 
„mddst gyerekkoromban az anyum 
,lusta a fejemre, valahányszor ki- 
Wsoitii valót talált bennem. Az- 
MÜ is megjegiieztem es figyeltem 
írn.hogii ioaz-e ezt

Um/átszjk igaz, mert MlaM Kiss 
hnímat is elérte az Isten keze és 
tem bottal, hanem, csak fegyelmivel 
i« felfüggesztéssel.

Ha jól tudjuk Zilahi Ktss ur a i 
élelmi és felfüggesztési ügyek
ben igen járatos, sok fővárosi hiva
talnok áztatja még most is könnyei
vel Zilahi Kiss úr jártasságát a fe
gyelmi ügyekben. Most aztán for
dult a világ és Zilahi Kiss úr esett 
a fegyelmi és függesztés másoknak 
fsott vermébe.
így aztéfi eszembe jut: Isten nem 

rer bottal.

Hfrrröi napló

Héjjas Ivánt 
újból kihallgatják

X a földi brigád nincs, szült.
.....—íz- Mm volt,

Értekezlet a belügyminisztériumban az Alföldi Brigád 
ügyében

— A Hétfői Napló tudfósitójdtól. —
I folytatják, hogy az „Alföldi (Briigád“
1 ügyében tiszta képet nyerjenek.
1 A vizsgálat újabb adatai szerint ismét 
'szükségessé vált Héjjas Isvánnak a ki
hallgatása. Amint a Hétfői Napló ezt

| elsőnek közölte, a nyomozást Szentesen 
is folyta'ták, ahol Kiss Jenő GábOT volt

1 az ottani brigád parancsnoka. Kiset 
szombaton < ózták fel Budapestre és a 
szombaton hozták fel Budapestre és a 
;__ __________ . i osztály de-

Z i tekti'vjei fogíalkoUak vele. Kiss érdekes
1 vallomást tett Héjassal kapcsolatban.

A szentesi, csongrádi és szegedi nyo
mozás tudvalévőén kiderítette, hogy az 
egész Alföldet behálózó nagy puccs* ke- 

melynek fővezére Héjjas Iván 
volt, aki teljhatalommal nevezto ki „bri- 
gadérosait" és helytartóit

Diószegiig János dr. miniszteri taná
csos, a belügyminisztérium rendészeti 
osztályának vezetője, aki a nyomozást 
vezette, szombaton reggel érkoztt vissza --------------
Budapestre és azonnal jelentést tett a főkapitányságon a* politikai 
nyomozás eredményéről a belügyminisz-........................................ ^ki

vasárnap délelőtt 11 órakor a bolügy- amelyek teljesen ellentmondanak 
minisztériumban értekezletet tartottak \ jusnalz a rendőrségen tett állításaival. 
ez ügyben. Az értekezleten Rakóvszky I EzértHéjjas Ivánt előreláthatólag hol- 
belügyminiszter elnökölt, résztvevői pe-1 np ismételten ki fogják hallgatni és 
dig Nádosy országos főkapitány, Tóm- \ valószínűleg szembesíteni fogják Km 
esdnyi miniszteri tanácsos, Marinovich] Jonö Gáborral. Az Alföldi Brigádról 
főkapi’ány, Szalag Jenő szegedi kerület* most már bizonyosan megállapították, 
főkapitány és Ladik államtitkár voltak.'hogy a kormány megbuktatására szer- 
Az értekezleten Diószegliy dr. részlete- vozték és veit " a kellő
sen beszámolt a csongrádi merényletet időben r brigád vezérei csapataikat a . , . ,. . . , m •__ fnmtlhhó í'ofivnffln.követő nyomozás fázisairól, valamint a, 
későbbi megállapításról, ezután pedig a i 
további teendőkről tanácskoztak.

Az értekezlet a délutáni órákig tartott. 
Hogy milyen határozatot hoztak, azt 
természetesen titokban tartják.

A Hétfői Napló munkatársának érte
sülése szerint az értekezleten érdemleges 
döntés nem történt Elhatározták, hogy 
Héjjas Ivánt ismét ki fogják hallgatni 
az újabban fölmerült terhelő adatokra 
vonatkozóan és a további lépésere mi
nisztertanácsi határozatot fognak kérni.

Addig is azonban a nyomozást tovább

Héj-

vésték és n» volt a érv, hogy a kellő

Puna—Tíaaia közéről továbbá Csongrdd- 
ról és Szentesről. Budapestre vezetik, 
ahol azonnal akcióba lépnek.

Kiss és társni összeköttetést tartotak 
fenn Ulainékkal is, ezzel kapcsolatban 
megállapították, hogy amennyiben a 
bajor horogkeresztesek akciója Buda
pesten sikerrel járt volna, az Alföldi 
Brigád tagjai tovább vitték volna a ho
rogkeresztes csapatok megkezdett mun
káját. Erre vonatkozólag is sziiks^gessó 
vált több úgynevezett „fajvédő** kihall
gatása, akiket a hétfői napra idéztek 
be a főkapitányságra.

A bombákról pedig, melyek Hin
tenek, még említés se tétessék a 
Sörház uccuban. ízléstelennek tart
juk, hogy akasztott ember házában 
kötélről beszélnek, de ép oly csodá
latos is, hogy bombát találnak az 
tmében. Bevalljuk az első percben 
W vettük komolyan a hirt. Az a 23 
étcs zsidókinézésü fiatalember rnj- 
to nagyon gyanús volt. Valljuk be, 
különös volt. Olyan alibi szaga volt 
annak a kézigránátnak, akárcsak a 
tejesasszony vallomásának.
titán mára kiderült minden. Kil- 

bertusné beismerte, hogy a zsidóki
nézésü fiatalember nem létezik, el
lenben kézigránát valóban volt, de 

kívülről, hanem belülről ke
rült Kilbertusné közelébe.

be idézzünk szellemeket, ne jdt- 
it'inak a bombákkal, a Sörház utcd- 
!L'' w mentig fiaf a bombákról.

250 milliót sikkasztó!!
A rendőrség elrendelte a hürSzését

— A Hétfői Napló tudósítójától. —
A budapesti főkapitányság azért 

imost táviratilag megkereste a bécsi 
I rendőrséget, hogy nyomozzák ki 
I Szurda tartózkodási helyét és, ha 
| rátalálnak, tartóztassuk lo. Ezzel 
'egyidejűleg megtalálták a szénke- 
I roskedő szernélyleírását is, ha netán 
I időközben tovább menekült volna, 
úgy ennek alapján kerekek.

Szurda neve nem ismeretlen a 
lóversenykedvelő közönség előtt. 
Saját versenyistállója volt, amely
nek színei úgy a Magyar Lovar- 
cgyletnél, mint az osztrák Joclzey- 
Clvbndl be voltak jelentve. Szurdá- 
nak állítólag nagy lóverseny vesz
teségei voltak és ezeknek a fedezé
sére nyúlt az ügyfelek pénzéhez.

A rendőrség körözólevelet adott 
ki Szurda István szénnagykeres- I 
kedő ellen még novemberben, aki 
szénszállítás ürügye alatt több-kel 
súlyosan megkárosított. Szurda el
len még novemberben adtak be föl
jelentéseket és a följelentések száma 
eddig negyvenre emelkedett. A be
jelentett kár összege túlhaladja a 
250 milliót.

A detektívek Szurdát a lakásán 
kerestek, azonban nem találták ott
hon. Majd azokon a helyeken keres
ték, ahol meg szokott fordulni, azon
ban a detektívek munkája nem járt 
eredménnyel, állítólag a csaló szén
kereskedő Bécsbe szökött, ahol töb
ben látták.

Igazgató: Kadar Miklós
VII.. trziébet körút 53 
Telefón: József 78-22
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Eitzon-balett
’m" bal‘l‘ tag fainak vendégiiléka

lhf translíu 
'"'tometii mán univertaihta 

először Európában

ZPlanlís
a szenzációs görkorcsolyázók

ísmíai5 bel- es küllőid! 
ötsrahclö

Fröliiich
n bárban

A íolonchdzl állapotok 
az ítélőtábla előtt 

Ma kezdik az uj tárgyalást
— A Hétfői Napló tudósítójától. —
A Népszava 1922. évi junius 25-iki 

számában „Toloncházi tortúrák1* címen 
cikk jelent mog, amely hoeezaaan fog
lalkozott a toloncházi és a zalaegerszegi 
internálótáhorbeli állapotokkal és art 
irta, hogy ott az embereket kínozzák. 
A cikk miatt a magyar nemzet megbo* 
csillése ellen elkövetett vétség elmén in
dult meg az eljárás a cikk szerzője. 
Barabás Gyula hírlapíró ellen.

A Seszták-Umkca előtt megtartott fő
tárgyalóé során a bíróság a valódiság 
bizonyítása iránti kérelmet elutasította 
és Barabást egy és félévi fogházbünte
tésre ítélte. Felebbezés folytán a táblára 
került a pör, ahol Szőke Sándor dr. védő 
indítványára a bíróság elrendelte a va
lóság bizonyítását. Kihallgatták ennek 
során dr. Babó Tivadart, a zalaeger
szegi internál ótábor orvosát, Rdcz Jó
zsef rendrtanácsost, aki az íntornálótá- 
borban teljesített szolgálatot. Nagy Ká
roly dr. főkapitányhelyettest, a tolonc- 

í ház vezetőjét, Tóth Gyulát, a tolonohás 
orvosát, továbbá Novinszky Jánost, a 
toloncház gondnokát Amikor a kiegé
szítési eljárást befejezték, újra főtár
gyalási határnapot tűzött ki a Degré- 
tanács. Ekkor azonban a védő előterjeas. 
tette, hogy Tóth Gyula dr. csak helyet- 
tesitette a toloncház tulajdonképpeni or
vosát, dr. Naschitz Gusztávot, és ezért 
kérte ennek kihallgatását. Az Ítélőtábla 
ezt is elrendelte. Az újabb tárgyalási, 
hétfőn délelőtt kezdik tárgyalni a kirí 
lyi ítélőtáblán.

Peehes futballista
Egy futballmérkőzés a bíróság előtt

— A Hétfői Napló tudósítójától.
1923. év február 4-én a margitszigeti 

sporttelepen barátságos mérkőzés folyt 
le a MAC és a Zugló'. Sporttelep csapa
tni között. A barátságos mérkőzés nem 
folyt le túlontúl barátságosan, mert a 
MAO egyik tagját. Sandovits Józsefet 
úgy megrúgta a zuglói osapat egyik fő
matadora, Zvolenszki Lajos, hogy a 
mentőknek kellett kórházba szállítani 
és húsz napon túl terjedő súlyos testi 
sértést szenvedett. Az ügyben a rendőr
ség megindította a nyomozást, amelynek 
során megállapítást nyert, hogy különö
sen a zuglói csnpat oly sok szabályta- 

; lanságot követett el, hogy a bírimak 
négyszer ke:lett btintetőrugáat adnia. 
Zvolenszki, aki haragudott Önmlovitsra. 
egy guruló labda után iramodott s bár 
nagyon jól látta, hogy a labda messzire 
repült, úgy tett, mintha ezt nem látná 
és berúgott Sandovits alszárába, aki 

azonnal összeesett s a montőknok kellett 
őt kórházba szállítani. Az ügyészség sú
lyos testi sértés bűntette címén vádira
tot adott Zvolenszki ellen, akinek ügyé
ben Plesch György dr. egyesblró csü
törtökre fűzte ki a tárgyalást. Ezt azon
ban megtartani nőm lehetett, mert je
lentés érkezett, hogy Sandovitsot néhány 
napral ezelőtt egy újabb mérkőzésen 
szintén baleset érte, amennyiben egy rú- 
gás következtében most már az orrán 
sérült meg. Emiatt a tárgyalást el kel
lett *

Szűke Szakáll
a bróság előtt

— A Hétfői Napló tudósítójától. —
Szőke Szakáll, aki tagja volt a 

Trócadcro című mulatónak, c szerződött 
egy másik mulatóhoz Is és úgy intézte 
a dolgát, hogy azért mind a két helyen 
részt vehetett az előadásokon. Nagyon 

. zokon vette ezt tőle a Trocadero tulaj- 
| donosa, Orüner Oszkár, aki félrehívta 
őt a Newyork-Kávéházban és szemre
hányásokat tett neki „á pendlisés miatt**. 
Izgatott szóváltás támadt közöttük, 
amelynek során Grüner tettlegesen bán
talmazta a művészt, aki oly súlyos sé
rülést szenvedett, hogy szeme és arca 
megdagadt. Szőke Szakáll bántalmazása 
miatt ügyvédje, dr. Baumfeld Lajos út
ján súlyos testíBértés vétsége címén fcl-

Románia és 
Csehország 

elismerik a szovjetet
Váris, január 13.

Mint a Mát in belgrádi tudósítója je
lenti, Dúca román külügyminiszter ki
jelentette neki, hogy legközelebb tárgya
lások indulnak meg Románia és Bzovjet- 
oroszország között a *=zovjetkormány el
ismerésének kórdésóboa.

Bencs dr. cseh külügyminiszter a Ma
tin tudósítójának azt jelentette ki, hogy 
kormánya a szovjotkormányt de facto 
el fogja ismerni. A d« juro elismerés 

érdésében még nem lőhet határozottan 
nyilatkozni.

Mint a tudósító továbbá kijelenti, a 
kisenfente államainak a franciaországi 

SÜnUrt^.tt’ Grü'ner* oUen? okhwk'ÖgyM Vötaönro vonatkozó angol 
hétfőn fogja tárgyalni dr. Jafrab bünteti m nd-n állam kulim fog vlUa.zolnl, kó- 
jaiunuiru. a xargyouibra o'<» ~
níazt fe artistát Idéztek meg. akik való- hitelek nem fogjuk bnfoWolnl az An- 
mennyien ezen,tamil voltak az lnzul-; irhával jzemhon fennálló tartozások iue«- 

tuinak. I ÜMtéeét.

iiviiuii íugja largynini ur. tunuv u...
Járá.blró. A tárgy.lá.ra Igen .ok «zl zö U. hogy . Franoiaortórban felvett' 
... .......... v ■ 1- Lilalno MArta Fr,.r Illír r. fnlvncnln aí An-

halasztani.

árad a valódi
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HÍREK
— (Jastagncto herceg emlékezete. 

A Korvin Mátyás Társaság vasár
nap délelőtt tartotta rendkívüli 
közgyűlését és ennek keretében ün
nepelte a nemrégen elhunyt Cos- 
tagneto herceg budapesti olasz kö
vet emlékezetét. A közgyűlésen töb
bek között megjelentek József és 
József Ferenc királyi hercegek, a 
kultuszminiszter, Schioppa papai 
nuncius, valamint a társadalom és 
tudományos élet számos előkelősége 
és a budapesti olasz kolónia Vinci 
gróf, a jelenlegi követtel az élén.

— Még semmi hír Kopinií ,iui. A 
Kopinits-ügyben letartóztatott Kiss 
Jenő Gábort állandóan vallatja a 
rendőrség.^ Annyit már beismert, 
hogy a Kopinits tői átvett ötmillió 
koronát elsikkasztotta és ezzel meg
dőlt az a gyanú, hogy Kopinits nő
vére tudott bátyja tízeiméiről és» >-* *- vuuvvi, uza inj_< 11 | <-// ufilJ, THifit a nagy szirmút • k. —.............
pénzt ifi kapott tőle. Czakó Ferenc- vérzői, a bruttó bevétel 10^-át kívánják A^J^or dr. Márk .ezt .meghallotta^ bo
nét ennek folytán szombaton el is mint, tantiém-részesedést, mely 10'* az

után egy bizonyos kulcs szerint volna 
felosztandó a különböző dalok és egy- 
f elvonásotok szerzői között. Jelentékeny 
újítás lenne, hogyha egy darab a műsor
ról lekorii' úgy hat hónap múlva a szer
ző újra szabadon rendelkezhetik vele.

engedték a főkapitányságról, úgy
szintén Tóth Ilonát is, aki szintén 
teljesen tisztázta szerepét. A buka
resti rendőrségtől még vasárnap 
Bem érkezett semmi hir az Alfréd 
Wall álnéven élő Kopinits Jenőről. «*uuwri
A főkapitányságon úgy vélik, hogy 11(1 coy kabarédarabot egy kabaré elfő 
a bukaresti rendőrség kudarcot vol- fffld léelölegez és három éven belül 

rt késik olyan soká az érte- nem adia clti> úgy minden további nél
kül a tulajdonjog újra visszaszáll a szer-

a bukarc 
lőtt, azé 
sités.

— Az ébredők sajtóperében kiterjesz-(-------
tik a vádat Zllahy Kiss Jenőék ellen.1 reverzáliet Íratott alá . w_____

Ifelhatalmazza nz egyesületet, hogy vitás, 
esetekben nevükben a kabarék ellen' 
akár peres úton is eljárhasson, még ak
kor is, ha ezt a szerzők nem kívánják. 
A memorandum végrehajtására, illető
leg az igazgatóságokkal való tárgyalás- I 
ra a gyűlés egy bizottságot küldött ki, 
melynek tagjai: Harsányt Zsolt, Egyed 
Zoltán és 7 ágon István.

— Apáti kinevezés. Gróf Mikes János 
szombathelyi megyéspüspök Pehm Jó
zsef zalaegerszegi esperes-plébánost a 
Szent Margitról nevezett pornói apáti 
címmel tüntette ki. Az új apátot a ki
tüntetés 32 éves korában érte.

— Hideg és nedvesség ellen véd a 
gum italpalás. Szakszerűen alkalmazza 
uj és régi cipőjére az Unió cipőgyár, 
Budapest, Dohány ucca 16. szám. Tele- 
fón: József 126—41.

— Főbelőtte az anyját. Az Erzsébet 
királyné út 86. számú házban Kovács 
Vendolnét a fia állítólag véletlenül re
volverrel főbelőtte. A szerencsétlen asz- 
Hzonyt a mentők súlyos sérüléssel szállt - 

i tották a Rókus-kórházba.
— Vádtanács előtt, a Fecske-utcaf 

I halálgyár. Mindenkinek élénk em
lékezetében él az a borzalmas rob
banás, mely a Fecske-utca 45. szám 
alatt lévő gombgyárban 14 ember- 
berélctet követelt. Eljárás indult 
meg akkoriban a VIII. kerületi 
elöljáróság több tisztviselője ellen 
is, azonban a lefolytatott vizsgálat 
megállapította, hogy a főváros ha
tóságai teljesen szabály szerűen jár
tak el és a szerencsétlenségért 
egyedül a gyár igazgatója, Schncl- 
ler Mór fekilős. Schnellert annak
idején letartóztatták és három hó
napig ült vizsgálati fogságban. Az 
ügyészségen nemrégiben Brassóján 
Julán dr. királyi ügyész készítette 
el a gyárigazgató ellen a vádiratot, 
amely 14 rendbeli, gondatlanságból 
elkövetett emberölés ós három
rendbeli gondatlanságból elkövetett 
súlyos testi sértés vétségével vá
dolja meg. Schneller védője, dr. 
Désy Géza kifogásokat adott be a 
vádirat ellen, amelyeket, a napok
ban fog tárgyalni a vádtanáos.

— Amerikából visszahoztak egy csalót. 
A rendőrségre az elmúlt évbon szám
talan feljelentés érkezett egy áfaemere 
Imre nevii magántisztviselő ellen, aki 
a csalások egész tömegét követte el. 
Rendszerint inasgyerekeket szólított meg 
nz utcán és valamilyen ürügy alatt el
vette százezreket érő csomagjaikat s 
aztán egy átjáróházon át megszökött 
Szemero valahogyan utlevelot és hajó
jegyet szerzett Amerikába, de ott meg
érkezésekor gyanúsnak tűnt fel a vi
selkedése. úgy hogy nem engedték 
parlraszállani, hanem a következő hajó
val visszaküldték. Amikor megérkezett, 
a rendőrség letartóztatta h nz ügyet 
ma tűrgynltn Horváth Géza dr. egyes-1 
’dró, nki csalás büntette elmén Szeme- ■ 
rét háromévi börtönre Ítélte.

[ — Kilenc gyermek halála. Bel
giumból táviratozzék, hogy Longvy

A napokban tárgyalta n büntetőtör- 
vényszék Klebclsberg sajtópörót nz Éb
redők ellen. A pör folyamán — mint is
meretes — Balogh Ferenc, Henárd Ágos
ton, Buday Dezső, Csilléry András, Zí- 
lahy Kiss Jenő, Prónay Pál, Héjjas Iván 
és dr. Horváth Géza beadványt intéztek, 
melyben kijelentették, hogy a támadó 
plakátért ők íh vállalják a felelősségei. 
A miniszterelnök e beadvány alapján 
olrendelte, hogy az aláírók közül azok 
ellen, akik jelenleg közalkalmazottak, a 
fegyelmi eljárás meginduljon, sőt Zi- 
Inhy Kiss Jenőt fel is függesztette alpol
gármesteri állásából. Most a belügymi
nisztérium is átiratot intézett a királyi 
ügyészség vezetőjéhez és obben kéri a 
i>er iratainak betekintésre való megkíil- 
déaót, hogy bővebb tájékozódást kapjon 
es önnek alapján nzok ellen a tiszvise- 
lők ollon, akik a beadványt, aláírták és

■ akik a belügyminisztérium hatásköre 
alá tartoznak, a fegyelmi eljárást meg- 
indíthaMa. Mint értesülünk, az ügyész
ség a beadvány alapján az összes alá
írókkal szemben ki fogja terjeszteni a 
vádat, azonban erre rövid időn bőiül, 
nőm kerülhet sor, úgyhogy Mádlék pe
rét külön fogja letárgyalni a bíróság. I

— Műtörténet! előadás. A Műemlékek 
Országos Bizottsága által reudezett „Bu
dapest műemlékoi" című előadássorozat
ban vasárnap délelőtt Foerk Ernő épi- 
téífz-tanár tartotta meg előadását a „Tö
rök hódoltság omlékoi“-ről. Foglalkozott 
a török Buda óh Test kulturális viszo
nyaival, népességével és építkezéseivel. 
Konstatálja,. hogy a török nem is igen 
rombolta emlékeinket inkább — és ezt 
is politikai szempontokból — elhanya
golta a keroszfóny kultúra bizouyitókalt

— A magyar társadalom összefog szel
lemi kultúránk megmentésére. A Tudo- 
nuLnymontő Bizottság vasárnap délelőtt 
az I. számú szemklinika előadótermében 
rendkívül látogatott értekezletet tartott, 
melyen a társadalmi, tudományos és 
gazclasági ólet számos előkelősége jelent 
meg. A megjelentek beszédeikben rámu
tattak a magyar kultúrát fenyegető ve
szélyre ós a gazdasági szakemberek kü- 
lönböző módon nyilvánították nézeteiket 
a tudományt mentő intézkedésekről. Az 
értekezlet Apponyi Albert gróf beszéde 
után Apponyi éltetésével ért véget.

— Ixipás az államnyomdában, 
államnyomda titkos ruk tárából 
délután négyszáz darab 1924. évi feb
ruár hóra szóló kedvezményes élelmezési 
jegyet elloptak. A kár tízmillió korona. 
A nyomozás megindult

Az 
ma

1-ik sikeres 
•t hét I

D.W. GRIFFITH

A RQYAL-APPOLLÓBAN

Jegyek elővételben egész hétre kapha 
tők. Előadások hétköznap 6, VtO érakor, 

vasárnap 4, */t7 és 9 órakor

| — Aki a vakság elől a halálba menő-, — A szabadlábra helyezett tőzsde- 
kült. Vasárnap este Üllői út 30. számú bizományos. Fcldmann Ferenc ér

iházban Salia Györgyné 62 éves magán- tok papi rkereskedőt, kit, néhány hét- 
| tisztviselőnő veronállal megmérgézte ‘ "'•• • ■»•••■’
magát. Levelet hagyott hátra, amelyben 
arra kéri a rendőrséget, hogy a holttes
tét no boncolják föl. 
kos, mert nem bírja 
és rövid Időn belül 
volna.

— A kabarészerzők 
rúztat.Kuk ellen. A Kabarészerzök Egye
sülete szombaton az Otthon körhoiylsé- 
gében viharos gyűlést tartott, amelyen 
résztvettek Szirmay Albert, Farkas Ist
ván, Szenes Béla, Vib'z Miklós, Nagy 
Endre, Lányi Viktor, Harsa nyi Zsolt és 
sok más neves író. Az izgatott hangú 
gyűlés egyedüli tárgya egy memoran
dum megszövegezése volt. A memoran
dum, melyet a fővárosi kabarék és mu
latóhelyek igazgatóságaihoz intéztek, 
teljesen megváltoztatni kívánja az úgy
nevezett pausálé-rendszcrt. A kabaré
szerzök ép úgy, mint a nagy színház :k ^r-

Azért lett öngyil- 
tovább a nyomort 
úgyis megvakult

tiltakozunk kiűzs)-

tel ezelőtt tartóztatott le az ügyész
ség, ma a vádtanács indítványára 
szabadlábra helyezték. Feldmann 
Ferenc ma el is hagyta a fogházat.

— Révai Mórt becsületsértésért elítél
ték. Révai Mór János, a Révai Testvé

gek irodalmi és könyvkiadó részvény
társaság vezérigazguló lakását a kom- 
inün idején olrek virulták és ez idő alatt 
Révai abban a két szobában lakott, mely 
addig a Révai-lcxikon szerkesztős gi 
helyiségéül szolgált. A vörösuralom 
bukása után sem tudott Révai lakához 
jutni és ezért egy kis családi házat épít- 

, tetett magának és a két szobát ismét 
átengedte a lexikon szerkesztőségének. 

| Dr. Márk László lakásbirósági jegyző, 
I a Révai-család régi barátja, erre igé
nyelte ezt a két szobát. A Révai házas- 
ipár nz azóta elhunyt Kutassy egyetemi 
; könyvtárosnál egy látogatás alkalmával 

Márk eljárását aljasnak nevezte.

csületsértés miatt feljelentette a Révai 
házaspárt. A járásbíróság Révainét 
10.000, Révait 2000 korona pénzbírságra 
ítélte el. A törvényszék az ítéletet meg
változtatta és Révainó büntetését 50.000, 
lovaiét 12.000 koronára cmclto fel, de 
egyben az enyhítő körülmények tekin
tetbevételével az ítélet végrehajtását 
felfüggesztette. A tábla jóváhagyta 1 
most ezt az ítéletet.

. „ . — Nyomában van a rendőrség az
A Kabarészerzők Egyesülete ,egy Erzsébetvárosi Kör merénylő nek, 

tagjaival, mely Az Erzsébetvárosi Kör elleni bom
bamerénylet ügyében a rendőrség 
lankadatlanul folytatja a nyomo
zást. A kihallgatások éjjel-nappal 
tartanak és már is számos rendkí
vül fontos tényt tisztáztak. A nyo
mozás érdekében egyenlőre semmi 
sem hozható ezekből nyilvánosság
ra. A rendőrsécjnek az q célja, hogy 
a merénylettel gyanúsítottak vallo
másától függetlenül olyan tárgyi 
bizonyítékokat produkáljon, ame
lyek minden tagadást és alakosko
dást lehetetlenné tesznek. Éppen ez
ért korai még az a hiresztelés, hogy 
egy-két nap kérdése a nyomozás si
keres befejzóse. Értesülésünk sze
rint az eredmény a hét vége előtt i 
aligha várható.

— Revolveres éjszakai támadás. Va- ■ 
sámap este a Kőbányai utón Nagy Sán
dor lakatostanonc haza felé tartott. A 
sötét úton a lábában egyszerre éles fáj
dalmat érzett. A combját revolvergolyó 
fúr la keresztül, a közelben pedig nem 
látott senkit A vizsgálat megindult

MOZGÓKÉP-OTTHON
NAGYSIKERŰ Ul MŰSORA:

Tragikomédia 7 fölvonásban 
főszerepben: MÁK MARSH

Kit világ leánya
Regény « fölvonA bán 

főszerepben: NORMA TALMADQE

Angol híradó
Előadások 4, 6, 8, 10 órakor

Kornya János „Glóbus" nyomozóvál- 
lnlata, Erzscbet-klírut 15. Megfigyel In
formál, nyomoz, h.dyben, vidéken. Tele
font József 19—68.

;luinifui iuvirniuzzus, inigy LAingvy ■■ --------£------ -• ,
J-özelében egy tó jégkérge húsz KÍ$ KOIÜÍllia Mn’zim;9 i'Aaa

„i..4i i--------- Rot« ás tta -hrrdt fe<l«-p«*vali Clnkos-
• tAtnak é» Villa Adollv. Kezdete 8 árukor

korcsolyázó gyermek alatt besza
kadt, kilencen közülök belefut fa k.

Pesti Kabqpg
Budapest legtöbb masOPal

Szöllósy fciéisi
m. v.

Hanasztkv Miét 
itadif Súi ilov 
Eukitcs Jfr.ij 
Vivágh Jenit 
Beteg fi Béby 
Diines GytSpgi/, 
Kvajntk Mánia 
Vápnay Vilmos 
Bánfiitly Ilona m 

Ferenczy ICápolu 
Tintát Eezsi 

Kövány Gyula 
fíontíi ff.eila 

Ujvápy Ferenc 
Fektr Sizi 

H. HeStlelbeeg
Kezdete 9 órakor

m. v,

m. t,

A nagy farsangi műsor:

Charlotte König
klasszikus lánc

Maria St Cloud
karakter-táncok

Iván Zadoíin
balalaikamüvészacáriudvari zenekarból

3 Shirmer 3
halelt

Anita® JoeSfrether
Chaplin-inűtációk

János ® Olivsa
mondain táncőspár

Dnrly Duprée & Freí Drlí'iskn 
expresszionista as lamazia-táncok 

Czerpar ow 8i Slawina 
orosz táncok

Előadás után záróráig a Koppenhágából vissza
tért Olrtle Boy’s zenekara játszik

SZ<:O»VQg|
EZÜST SALVARSAN-OLTÁS. — Rendelés’ egész nip 

Rákóci-ut 32. I. cm. 1. Rókussal szcmbci.

HétfőnPremier I
a

Terézköruti Színpadon
Teréz-körut 46. Telefon 65-54

UJ műsor:
Med^yasioy Vilma

uj cliánsonoiika

Szakailszariton 
(Népdal) Lányi Viktor zenéje 

Óh, mester 
Mihály kíván tréfája 

Be'.yárkaiand 
Közgazdasági rémtörténet

Mikor a lángész születik
l a tasz ikus Intek. Irta Nogv i-'idic 

Nagy Endre Konferál
Poirot felruház

Könnyfacsaró opera, Sárosl Andor, a M. Kír. Opera tigia vcndégfolleptével 
A szír észgyerek 

Expresszionista dráma 3 ■ fölvonásban 
Felolvasások a nőről 

(Nagy Endre) 
Vegyünk könyvet

Irta Zágon István. Salamon Béla föiléptevei
Salamon BAia fölkpiével
HaztOxnézö

Vigláiák 3 részben. Ina Llplay Imre 
Zenei vez.tő Lányi Viktor. Rendező Herczegjen_

Kezdete 8 órakor

FühsrflúiaroH. konyha, eiöuoN'
iSlőazoba, nsakla elagrondilek,ok idkMnii Srakeu brellcr

Meglepő árakat fizetek 
viselt fépjirufiáttéPt 
'Vertboltner. Gr. Ziohy Jené n. 23. Telefon i
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* Kik szerződtek a „Pesti Kabaréhoz**? 
Példátlan áldozatkészségről tanúskodik a 
Pesti Kabaré igazgatója, Ujváry Fereno, 
amidőn az új szerződtetéseket olvassuk. 
Az előkelő kabaró, mely eddig is az 
elsők közt vezetőhelyet küzdött ki magá
nak rövid fennállása óta, újabb meglepe
tésekről gondoskodott a főváros kényes
igényű színházi közönségének. Az új ta
gok sorában látjuk a legkiválóbb kabaré
színészeket: Sólyom Jankát, a kiváló 

rrwocz™. u.u,. BajbuMl Honit és Bdrimir
Iák el, hogu llosvay visszatér 0 I’tvan‘. a Belyáro.1 Sxlnház rendezőjét,

az ellenállhatatlan humorú Újváry 
sztnpoanoz. J.ojzit, a Fővárosi Operottszinház tagját.

— Mondjon már valami víg históriát.; Ugyancsak Pártos Gusztávot, a Vígszín

SZll^HTlZ] HÉT

amísmokími

i cseppek után visszatért mégis a 
színpadhoz. Persze, ez a visszatérés 
sok találgatásra adott alkalmat, de 
én megmondom magának, hogy jól 
tudjon aludni, llosvay és a férje 
között nincs semmi nézeteltérés, 
kölcsön megbeszélés után határoz-,

MM MM mM o Bajánk Mna- - Mondok ín mUrtno
rJfl>m mnájált. künk^ytomTLsi^ * kiváló tró,

,Mlts hogy maga idei báró- c,’™‘ hőagHÍákváinnem Htok leM£ÍSM letoya- KrMy I1M"' ki My 
- SiMUO-OUUJ * aom, Hogy Hlvjafc, végre nem 1 versekkel lép a közönség elé. Az úl da

lom. müven türelmetlen. re a Ra(U Sandor k t h k rabokat „ lriikivU6bb szerzők írták: 
tudja, hogy a türelem rozsát tere a „eretnteseket újabban o bikilf ki. Lirtay Imre, Lakntos Mm16> TSrök no.. / , . t, i iif.í. í'» raooKai a íegsjvaioDD szerzos irtait:„ DX a azerelntesekot újabban ö béktii M. Llpt imre, Lal„to, LAraI6, TörBk Rc,
„Btodl, apropó, ott volt a Rózia- A minap este, alig hogy lefeküdt'.^ dr. Slal öyula Harmath Imre 

..,.£ ..ti oiHnddftán a Blaha Lui-'es alomra hajtotta feiét. mar kortan- . _  «—i- a- aj _____ .< «Mni/ 
M &•

KGísac, . ................ - , _ . . , ^so, ar. nxaiay vrjuxa, narmatn imre,
„Utolió Mi elSadd’An a Blaha LuJ- es álomra hajtotta fejét, mar kopog- K6vd Oynla. áj MnosIlí rar)kat H. 
Síihházbanl [

Hőmmé lettem volna. Hát ki 
M volna Ott. ha én nem. Vaálv 
Ilma hatalmas rózsacsokrot kapott, 
’Sá Benő meg száz szivart. Igaz, 
i .. vrlá külön ünnepe u volt, 
S ekkor játszott eg^oljjtában 
inx...n.M.,zor Utána a színház 
Staoiai fölkerekedtek éseljnen- 
il <u Erzsébet körúti Tőkés et
ilembe. Olgán bankettet csaplak, 

a törött tányérok, meg clre- 
tidi poharak még ma is ott fekusz- 
ndi Tőkés Cjéza csataterén. A ban- 
ínf minden költségét Szirmay 
St, a B/ah-1 Lujza Színház gaval
lér igazgatója fizette.

yi van míg! Bittér elntazattr

- De el ám. Nagyon Is. HU dolgot és hamarosan kitett ajtajára
ríja azonban nem tarthatott vele es e!J;/ fóbiát a következő felírással:

Szerelmi ügyekben nem fogadok.
— A jó fiú pechje azonban utol

érte Radót és épen saját fegyveré- i;iJkveilK IU 
vei sebezte meg. Mit tagadjuk, Radó íeumához. *Vn 
is belevetette magát a szerelem ör-1 ^^7 adják. 
vényébe és hát Így meg úgy, más
nap estélyt adott, amelyen szive\, 
választottjának is meg kellett je
lennie. Önagysága el is ment az 
estélyre, egyszerre azonban, mintha 
szivét a Duna jeges vizével öntötték 
volna le: megpillantotta a táblán a 
fölirást. Mit tehetett egyebet, mi- j

Benaissance } sarkon fordul és elment. Radó per- 
I sző. amikor ti homorú esetről érte-\

\ tak ajtaján. Au egiiik kabaré síi- WidMerá Aibert U 
vésze jött és arra kérte Radót, hogy rezték.
ha Istent ismer, békitsc k: az egyik 
drámai színházunkban szereplő szí
nésznővel, mert ha nem. öngyilkos 
less. RadA SrlMdorcaft mrffrseH ?IIÍ1UJU VIBjalex8l r0OT1

a sserencsétlen ifjún, felöltő-; Blallkávai, T. oláh Bükéről, V.s.ary tf'Ar z, „ „er r r\f, m w, rí í, . . . — . -- - . - _ —
hozta az ügyet. De alighogy az álom 
újból homlokon csókolta, máris ko
pogtak ajtaján és belépett a Linót 
körúti színházunk fiatal szerelmes 
színésze és valósággal sírva könyör- 
gött, hogy RadjS járjon közbe sze
relme alanyánál, mert ha nem, ön
gyilkos lesz. Rögtön autóba ültek.

i felkeresték a művésznőt, és hosszas 
tárgyalások után itt is sikerült a

I békebeli állapotokat visszavárd-1
1 zsoZni. Radó azonban megsokalta a

| • A „Holdvilág" bemutatója. Jövő 
pénteken, 18-án mutatja be a Magyar 
Színház Szenes Bélának „Holdvilág" 

i című új 3 felvonásos vígjátékét Pécsi 
‘"r.^Yvzí ------ Biankával, x. Oláh nöakévoi, Vaszary

^ott^es Cní, ? rcn^b~‘ .Piroskával, Zala Karolával, Bera Pau-
|£Val, CgortossaJ, Tarnayval, Z, Molnár- 

• ral, Iliász Lajossal, Rétheyvel, Ker
tésszel és Vándorral a főszerepekben. 
A darabot szombaton és vasárnap meg- 

i smétlik. A bemutatóig a Magyar Szín- 
| ház régi, nagysikerű műsorának ked- 
I veit darabjai szerepelnek: kedden és 
! csütörtökön Fodor László „Navarrai 
i Margit" cimtt elmés vigjátéka, szerdán 
Hans Müller szenzációs drámája, a 
„Tüzek". Vasárnap délután a rég nem 
adott „Kis lord" poétikus vígjáték ke
rül színre Forgács Annával a címsze
repben 8 órakor mérsékelt helyárakkal.

• A Fővárosi Operettszínházban min
den este a Pompadourt, Fali Leó világ
hírű operettjét játsszák, amely szerdán 
érkezik meg az ötvenedik előadás jubi- 

Vasárnap délután a Három

írni a Fővárosi Opcrettszlnhaz hi-i 
rátáiból kirendelt melléje egy adju-] 
tánd, aki egész Abbáziáig lekiserte 
s a következő vonattal már haza ts 
jöti. A Karszton különben elakadt 
ex expressvonat, pedig kg’ moz
donya is volt. Az utasok mit tehet- 
loh egyebet, kiszálltak a kocsikból 
és elkezdtek hógolyózni. Szegény 
Pillér olyat kapott a hátába egy 
udvariatlan angol utastól, hogy 
még ma is érzi szegényke. De se
baj, meggyógyul, amíg menyasz- 
szony f os^ Rcdig az lesz. — No ne ___ ___ ----- - ....
ijedjen mey — nemsokára. lutdn látta, hogy rdi’t ninc szü kség,. . — . r, ..T. r-\ . y J ..1 A c. ZJzvz/X rezeire-- Van-e mdr na!vaja a J i sze. uminur f* azuinui<♦ caei/vi viic- 

sült, a figyelmeztető táblát levette
- Van is meg nincs is. llosvay nz ajtóról. Inkább eltűri, hogy a 

Tlózsi ugyanis, mint tudja, két heti szereimet szivü ifjak naponta bak- 
távoliéi, nehéz bucsuzások és könny- lássák.

I

Kövess? a rendőrt 
^viseljen Ön is Berson-gunúsar- 
Mot.” gumi fái talpat! Megköny- 
®yíti a nehéz szolgálatot, hideg és 
nedvesség ellen véd,zajtalanul járunk

Berson-gumisarkot 
es gumiféltalpat

Kteswsn cipészei mjs ma lábbeli - 
| 1 re, soha mást nem fog viselni

négy állomásom
Irta: IKarmath ÍHilda

Rövid színészi pályám negyedik 
állomásához érkeztem most a Balga 
szűz premierjekor, amikor megállók 
egy pillanatra.

Emlékszem, amikor Tapolcsay De
zső, a kedves, jó Tapi bácsi elüzent 
lakásomra, hogy szaladjak hamar a 
Fővárosi Színházhoz, mert el kell 
játszanom az „Olivia hercegnődben 
a hirtelen lemondott Kosáry szere
pét, Volt-e sikerem, nem-e, bizony 
isten nem tudom, de ez volt pályám
nak az az állomása, amelyet nem fa
lejtek el soha.

A második állomást fent, a he
gyen, a Várszínházban értem el, 
ahol Lippay Gyula, Szilágyi László 
„Levendula" című daljátékában, 
mint Déryné ifjasszony, szóval mint 
primadonna léptem fel először, már 
a premieren is.

A harmadik állomásra már itt, 
Pesten leltem rá, a Blaha Lujza 
Színházban, ahová lekerült a Leven
dula. Ekkor már nem kellett attól 
félnem, hogy, jaj istenem, visszajön 
a primadonna a akkor újból mehe
tek vissza a munkútlanságba.

S a negyedik állomásomhoz most 
ért el pályám vonatja. Van-e, nincs-e 
sikerem a Balga szűz-bon, nem tu
dom, félve mondom csak, hogy van, 
de elfeledni soha életemben nem fo
gom ezt a premiert sem. Úgy ér
zem, ez az igazi, az első, a nagy ál
lomás.

• Városi Színház. Meny asszonyháború 
a színház nagysikerű daljátéka ma, va
sárnap, délután, szerdán és szombaton 

Iván műsoron a bemutató kitűnő szerep- 
'osztásában. Csütörtökön a Paraszt- 
l becsületben Hubert Etel először énekli 
Santuzzát, Turiddu dr. Nasta Mihály 
lesz. Utána a színház hatalmas mimo- 
drftmája, a Hasis kerül színre Ptasinsz- 
ky Pepivel, dr. Dalnokyval és Tarnay
val. Az előadást Ábrányi Emil vezényli 
ezúttal először. Vasárnap délután Lá
basa Juci vendégfölléptével Orpheus a 
pokolban, este Trubadúr van műsoron. 
Jövő héten Németh Mária, M. Némethy 
Ella, Pataky és Pusgtai fölléptévsl a 
Sába királynőjét adják.

í * A Vígszínház e hetét természetesen

• Nagy premier lesz a RenalMance- 
Színházban jövő hét szombatján, mert 
Mórica Zsigmond nagyjelentőségű da- 
rabjának, a Búzakalásznak bemutatóját 
nagy művészi és társadalmi eseménynek 
tekinti mindenki, aki a nagy író olva
dója és tisztelője. A leghatalmasabb 
|mórlosMigmondi ereid Jelenetek váltó- . A „„„„„„ . oe„, „rmczcrccn 

^nháe legújabb .zenséolöja, S^ökg

— Gyerünk, gyerünk, siessen, mert i
megyek a Vígszínházba a Szomorú da- ) 
rabhoz, egy kis jó magyar nyelvet ta- < 
nulni. !

— Mondom, rendre mondom, csak ’ 
figyeljen ide. A Fővárosi Orerett / 
színházban tudja, hogy délutánon- 
kint megy a Három, grácia, amely
ben Biller szerepét Fejes Teri játsz- 
sza. Fejes azonban kénytelen ele
get- tenni korábbi szerződésének, a, 
mely lét hétre a F l‘idé! e szólítj . 
szerepét- tehát a kis Horvát Marika 
veszi át, aki még csak egy fél éve 
tagja a Fővárosi Operett-színház
nak, dr olyan tehetséges, mint egy 
nagy, komoly primadonna.

— Lábasa Jucit láttam egy gyönyörű 
jegesmedve bundában. Mikor vettet

— A bundát már tavaly vette, az 
idén mást kapott hozzá, egy Viö-\ 
nyörü kocsit- egy rá r lóv-i , , TASZAI MARIT

meghívták Amszterdamba 
dégezerepelni.

STEPHANIDESZ KAROLT 
karmester két operettet 
be egyszerre.

JjJERITZA MARIA 
levelet küldött egyik

mabb tréfákkal és as nagy egy- iz,is,mmd Ra/aeli Swmory Dcmó áj #lfn.
Ságba fogja ossza egy nagy író ellenáll- mfiT6 dom|náija, meIyel a hét minden es- 
hatatlan egyéniségé. Érdekesség, ennek Mjé jít6Ianak, csut5rt8köt kivéve, aml- 
a premiernek Tdray Ferenc bemutatk,- kor , kabaré műsort Ismétlik. Szómba- 
"7“. “k‘n'k N^sefi Színházi ven- ton déblWn gy6rmekol«adáS»l rendkívül 
dégtdllépésol annyira megnyerték . raérMskclt heiyárakkal a Bübele Balds. 
sajti és a kozbmtt elismertet. Hntal. - kerül ,rinr8 Vasárnap délutón a ka- 
más szerepet játszik Simonyi Mária és a baré.mfllort adJ4k.
darab egyik legkedvesebb és legmnlst- , . A b#1 Mflj gMmblton Mte mu. 
ságoeabb szerepét: Bárczg Élnő. A többi tatu be a BIaha L,ljza.SzInl,iz Strauss 
szerepeket Is a nenaissanca Színház lég- Oszkárnak, a világhírt zeneszerzőnek új 
jobb erői játsszák. | operettjét parádés szereposztásban, ra-

• A „MézesknlrW minden este. A ^yogó új díszletekkel és jelmezekkel. A 
Király Színház jövő hetét is teljesen nagysikerű darab a jövő héten minden 
betöltik Ernőd Tamás—Szirmai Albert eBte színre kerül. Vasárnap délután a 
rendkívüli sikerű daljátékának, a ..Mé- | nagysikerű „Rózsalány“-nak lesz az első 
zerkalács"-nak előadásai. Szombaton, Idt4uWnl e]/5adá»a, 8 órakor, mérsékelt 

j 19-én délután a Rákosi Szid! iskolajá- helyárakkal.
nak növendékei tartják vlzsgaelőadásu-1 • MNavrrái Margit" a Magyar Szín-
kát, srinrekoríll a „Vig özvegy"; jövő 
vasárnap délután Kálmán Tmre világ
sikert aratott operettjének. ,»A 
jadér"-Dak lesz 176-ik előadása 3 
kor mérsékelt helyárakkal.

ba- 
óra-

RÖVID HÍREK
azonban sehogysem volt kedvére- 
való a kocsi, kicserélte hát egy 
szánkóval. A véletlen azonban köz
rejátszott és aznap reggel, amikor a 
szánkó megérkezett, kisütött a nap 
és meleg sugarai élolvaszfották a 
főváros fehér hószőnyegét. Most hát 
van szán, de nincs hő. Busul is sze-i 
gény Lábasé Juci eleget.

— Késziilnok-o új darabra valaholl
•— Amire készülnek, már tudja, 

csak egy olyan darab van, amiről 
bizonyára nem h állott még. t A Fő-1 
varost C mv wv
Sztrokay Kálmán, Kürthy György 
és Harsányt Zsolt „Gyöngyvirág- > 
hercegnő" cimü operettjét, amely-\ u.ATJ-MVtrv h*t,a 
nek zenéjét - képzelje csak - Ab- KORNYEY BÉLA 
rdnyi Emil, a Városi Színház gaz- ,
gatóia irta. Heccelik is Tapolcsay 

tóját eleget, hogy most, már fajta a 
I sor, hogy operettet Írjon, de kot- 
* esőn' éppen a Városi S.inhás szó-, 
i mdra.

ven-

fejezett

buda-
pesti ismerősének. Azt Írja-, 
hogy sziveden eljönne már né
hány napra Pestre, ha meg
hívnék.

s nem «ui tui i mtju- y i ,T. lur T . TAC
Operett-srinhik clfo/jadta KTt-AHY LAJOS

— ...... darabját elfogadta a Nemzeti
Színház.

Kolozsvárra megy vendégsze
repelni. .

0 ALDA BORELLI
játem Rómában a nemsokára 
színrekerülő „Vörös malom“ Mimé 
szerepét

házban, Fodor László nagysikerű v g- 
játékát, a „Navarrai Marglt"-ot újból 
műsorára tűzi a Magyar Színház, ked
den és osütörtökön játsszék a kedves 
vigjótékot a bemutató kitűnő szerep
lőivel.

• A Belvárosi Színházban a lövő he- 
ten a legkedveltebb darabok váltakoz
nak. Hétfőn, szerdán és jövő vasárnap 
délután rendes esti helyúrakkal a nagy- 
sikorű Feydcau-vígjátékot adják: „Nem 
cralom ineg az uramat" Titkos Honá
val, Németh Juliskával, Tóth Böské- 
vel, Csortossal, Z. Molnárral, Kabossal 
a főszerepekben. Kedden és pénteken 
Somlai és Titkos Hona felléptével a 
200-ik előadásához közeledő „Kékszakáll 
nyolcadik felesége" című kitűnő víg
játék van műsoron. Csütörtökön és jövő 
vasárnap este Wedekind nagyhírű tra
gédiáját,* a „Tavasz ébredéséit játsz
mák. Szombaton Szenes Bélának leg
nagyobb sikerű v’gjátékát, „A gazdag 
lány"-t játsszák hosszabb Idő után is
mét esti előadásban, melynek külön 
érdekessége T. Forral Rózsi fellépése, 
aki ezúttal is híressé vált szerepét, 
Trftulein Marlet játssza.

• A Farkasok az éjben, Lila ákae ás 
Az első hajnal váltakozik a Renalssanc^ 
Színház jövő heti műsorán. Hétfőn és 
csütörtökÓfi a Farkasok az <Uben. kedden 
a Lila dkde, szerdán At
rül színre. Pénteken este Z91,r‘
mond új vígjátékénak, a BuratoMM-na* 
főpróbája, szombaton bemutatója.
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Stelnach-fllm — kizárólag rz 
Urániában — még néhány napig. Elő
adások nők részére ‘«4 en *7 órakor, a 
férfiak részem pedig 5, ’/*9 és 10.10 óra
kor.

• A Kemnrábnn n Kaaztll.iai véreb i 
(Szívek hóhéra). Főszereplők Raquel 
Meller é« Wllllam Elitet és My Bahy 
(leánykáin), címszerepben Glória Coo- 
gan, az ötéves művésznő. Előadások 4, 
<>. 8, 10 órakor.

• Aljas gr.zcmbor. Francia betlehem, 
Naplhirok, Gitt-egylet. Guszti, Fiú lesz 
vagy leány, A vezér óh a nagysikerű 
műsor minden tréfája és mngánszáma 
színre kerül a jövő hét mindon estéjén 
uz AndrásHy-úti Színházban. Ugyanezt 
a műsort adják vasárnap délután Sp
órakor, mérsékelt helyárakkal.

• A Stcinach-fllm — kizárólag 
Urániában — még néhuny napig, 
adások 
férfiak 
kor.

M
Élő

nek részére ’/«4 és ’/<7 órakor, a 
részére pedig 5, ’/s9 és 10.10 óra-

Corvin-hét
Az Bgy do’íár bemutatója — Kettős 

főpróba a Mozgókép-Otthonban
A most jövő hét film-magaslatai között 

is Bzembeötlik és uralkodik egy magyar uoKy
film. A címe: Egy dollár elkészítőjo rlrhi jegyzést, továbbá a Dovizaközpont 
Corvin-fllmgyá' Kettős főpróbája teszi.......................------------------------------------
csütörtökön délelőtt a Mozgókép-Otthon
ban. Az egyik 11 órakor kezdődik, a mé
rik 1 órakor. Az előbbi a szakma és a 
sajtó, az irodalom, tL társadalmi nóta- 
bilitások, a má.ollk a budapesti köz
gazdasági tényezők részére. Két serpe
nyőd kerül teliét ugyanazon délelőtt az 
Egy dollár. Leméri a Müveszet, hogy 
mit nyom a latban a közönség szem
pontjából; és leméri a Közgazdaság. 
hogy mit ér a világpiac számára. Ml. 
akik főbb részleteiben már láttuk a fil
met, elmondhatjuk, hogy úgy az ogyik- 
nck, mint a másiknak itolote ugyanaz 
Iobz. A verdikt így fog szólani:

— Az Egy dollár — dollárt ér. Sok, 
igen sok dollárt.

! devizapolitikája, amely napról-napra 
emelte a devizák ós valuták árait, amo- 

Rlyek már elérték a teljes bolföldl kur- 
1zust, mind olyan tények, amelyek hoz- 

’ író járultak a tőzsdei hossz kirobbanáaá- 
‘hoz és megerősödéséhez. Fokozta a szi
lárdságot az is. hogy mindenki tartotta 
papirJait, sőt a közönség legszélesebb 
rétegei a régi keretek között belekapcso
lódtak a tőzsdei forgalomba. A pénz
szűke enyhülése, a bejelentett pénzinflá
ció szintén olyan momentum volt, ame
lyek a nagyközönséget is és nemcsak a 
spekulációt arra ösztönözték, hogy vá
sároljanak.

A nagypapiroktól a középérték okig jó- 
| formán minden részvény árfolyama 
I emelkedett, ezek az árfolyamok azonban 

M ,u ír —• i még messze vannak a szeptemberi árfo-
• Megérkezett az Ördög... Megórke . Ezért, és ez a főok, be kell

zett B®.jVolndr Fcr^i^ jkövetkezni a további erőteljes dtértéke-
* *"'*’*’ Mai folyamatnak addig a pontig, ami

kor a részvények elérik azt a paritást, 
amelyen a korona belföldi vásárlóerejé
nek megfelelően állaniok kell.

Egyelőre az a helyzet, hogy a legma
gasabb kormánykörökben is erősen bíz
nak a tőzsde szilárdságában és ez a 
hangulat átragadt nemcsak a hivatásos 
tőzsdére, hanem a nagyközönségre fa, 
nmoly érzi, hogy a drágasággal egyide
jűleg a részvények nagyobb árfolyam
emelkedésének ifi be kell következnie. 
A vezetőpnpirok természetesen a hossz 
kirobbanása pillanatában óriási mér
tékben emelkedtek és példájukat követ
ték azok a közép- és kispapírok fa, 
amelyek mögött tényleges értékek van
nak.

hogy minél több papírja legyen, ha
nem Inkább arra törekedjék, hogy 
pénaelértéktelenedés és vagyonkon- 
xerválás céljából kevés, de jó papirt 

vásároljon.
Alkalmunk volt beszélni a tőzsdei 

élet, egy igen népszerű vezetőemberével. 
aki ogyik nagybankupnknak fa igazga
tója. Az illető a következőkben jelle
mezte a tőzsdei helyzetet:

— Véleményem röviden az, hogy a 
pesti tőzsdén hosszú, majdnem azt 
mondhatnám egyévi periódus után is
mét összetalálkoztak mindazok a szi
lárdító momentumok, amelyek a kö
zönség megítélése, valamint a tőzsde
technika szempontjából indokolttá, teszik 
a részvények árfolyamának tartós javu
lását. Az a megértés, amelyet végre a 
pénzügyi kormányzat tanúsított a kü
lönböző ipari érdekeltségekkel szemben, 
hogy t i. a jegybank liberálisabbá a ke
zeli a hitelhenyujtásokat és ezáltal szá
mos iparvállalat nem kényszerült a tőzs
dén napipénz alak iában üzemtő kéjé! 
biztosítani, lehetővé tette a hetipén? 
erős kínálatát, amely nagyon ösztönzően 
hat a spekulációra. Tudvalevő, bogi
mét a mi tőzsdei fogalmaink szerint fa 
erős tendencia mellett sem bír el a spe 
kulácló 2—3 százaléknál magasabb heti 
pénzt.

— A helyzet javulásához hozzájárul 
a kormány bejelentett koronaegysépesi- 
tési akciója. Reméljük, hogy nem lesz 
diszharmónia a pénzügyi kormányzat 
immár nyilt programja és burkolt intéz
kedései között. __ __ w J fBBZTen

M«t nm «»b.d
,rr*l Mm. how . k->ra,»nynU mo.tiu„ .ll.néb.n . Hti MmTén„«kn,k. 
m4r nyíltan hlrd,trtt n.nnCrrl pro- j At .líMUli Jog 1W4 J«nn*r ll-l» a PmU 
rrnmjn. nmoly mattban rejti .» • Mn^yar Knreíkndelmi Báninál, rngy ■

ja hozónk is film alakjában; a címsze
repbon Georg Árlistái, a Projcctograph 
Film Rt. hozza forgalomba a szezon 
egyik domináló attrakcióját, melynek be
mutatója január 22-én lesz a Royal Apol
lóban, Ugyanekkor mutatják be Harold 
Lloyd legjobb és legújabb bnrleszk- 
11 lm jót, a Tengeri medve címűt, amely 
riker dolgában felülmúlja nx. összes ed
digi Harold Lloyd filmokot. A népszorü 
színész neve, alakítása, Mihály István 
feliratai garantálják az előre várható 
nagy sikort, A Tengeri medve a Corvin 
Színházban jelenik mog január 24-án. 
A Projcctograph film e hó 24-ikl bemu
tatója elé lázas érdeklődéssel néz a 
filmszakma és ha nem csalódunk, a film
szakmának kellemes meglepetéssel szol
gál majd a jóhírü film részvénytársaság, 
amelynek filmjoi váltakozva futnak si
kerrel nagy mozijainkban.

peaíámúpon

Meinl
meggyésriftáteiz

Lakására jövök '"/á';;;: 
ruh-tt, tehárnsmik cipőt, síb. Friednar. 
R. kk SolArd-n'cs 22. IH. Ifi Tri-ton l -r-ef (12-4$

Folytatólagos árverés.
Késedelmes adósok terhére a K. T. 

106. $ a alapján kir. közjegyző közhon- 
löttóvel a mai napon, 1324 jan. 14-én, 
iétfön, d. u. *A4 órakor folytatólagosan 

pinsa Ét smyrna szőnyegek 
fa egyéb lakberendezési tárgyak legtöb 
bet Ígérőnek elárvcreztetnok. VT., Dal 
tok ueea 12/a. fsz. 1. az. alatt.

DR. ERDÉLY LAJOS, 
ügyvéd,

VI.,  Dalnok ueca 12'a.
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Tartósnak Ígérkezik 
a tőzsdei szilárdság 

Ha nem lesz hirtelen korm&nybaavatkozas az át
értékelés! folyamat akadálytalanul fog iebonyoiodnl

A Hétfői Napló multheti Króméban 
megírtuk, hogy csak külső momentu
moktól függ a tőzsdei helyzet kialaku
lása és a várt szilárdság megerősödése. 
Amig a múlt Jjéten meg meglehetősen 
pesszimista hangulat vett erőt az embe
reken és komoly bankkörök sem hittek 
a szilárdság tartósságában és komolysá
gában, addig ezon a héten a hossz már 
minden akadály nélkül erőt vett a pia
con. A kormány nyilt és egyenes beje
lentése, hogy nem tartja tovább a zü-

seges és szükséges bank jegy inflációt ós 
a koronának eddigi nemzetközi leérté
kelését, r

arra kényszeríti a közönséget, hogy 
megmaradt csekély vagyonának kon
zerválása érdekében a tőzsdére men
jen. így tehát mega a kormány nyílt 
és bevallott pénzügyi rolltikója csá
bítja a publikumot arra, hogy a 
tőzsdén mentse a még menthetőt és 
ezért nem szabad senkit sem azzal 
vádolni, hogy a tőzsdei játékra való 

csábítást követ el.

A Hitelbank és a Leszámítoló kö- 
aötti fúzió, illetve érdekközössé# e 
e héten ismét Joglnlkoztatta a tőzs
dét. Ugylátszik a dolog kezd komoly 
leni, mert a tőzsde szilárdsága so
rán a Leszámítoló Bank ugrott ki 
a legerőteljesobben és valószínű, 
sőt benfentesek biztosra veszik, 
hogy e héten tovább fog emelkedni 
a Leszámítoló.

Nagy vásárlás éleim iszerpapirokban. 
Mint a Hét fái Napló értesül, egy bécsi 
csoport nagyobbarányú élelmiszer-papir 
bevásárlására adott egy helyi intézetnek 
megbízást. Óriási megbízások vannak 
Georgiában, Bániban, Magyar Cukorban, 
és Mezőhegy esiben. A vasárnapi magán
forgalomban az illotő intézet máris 
nagyszámú élelmiszerpapírt szerzett mog, 
hogy a bécsi megbízásnak megfeleljen.

Tabakovics Dusán, udv. tanácsos 
a Devizaközpont vezérigazgatója 
legutóbbi aradi tartózkodása alkal
mával súlyosan megbetegedett. 
Epegyuladást kapott és idegláz 
gyötri, mert az utóbbi hónapok 
megfeszített munkája megrendítet
te teljesen idegrendszerét. Tabako- 
viosnak még huzamosabb ideig tel
jes pihenést irt elő az orvos, ő en
nek ellenére is referensei utján in
tézi a Devizaközpont ügyéit. A hi
vatalban távollétében Barth Ferenc 
felügyelő vezeti az ügyeket.

A Budapesti Közgazdasági Hírlapírók 
SaJiőssindlkátuBa tegnap délután, a 
tőzsde épületében rendkívüli közgyűlést 
tartott, amelyen új ügyrendet fogadott 
ed. Ezután megválasztották a szindikátus 
új vezetőségét: Friedrich Tivadar (el
nök), C setényi József (elnök-helyottos), 
Fodor Oszkár, Hegedűs Gyula (főtitká
rok), Katona Béla, Kősa Miklós dr. és 
S'ugdr Ottó (szindikátusok).

x A Fáblán-féle Vas- ég Főmárugyár 
Bt. igazgatósága a legutóbb tartott köz
gyűlésen nyert felhatalmazásnál fogva 
a közgyűlés által elhatározott alaptőke
felemelését a következőképpen intézi el: 
A régi részvényesek 2:1 arányban vehe
tik át az új részvényeket darabonként 
3001) koronával. E részvények az 1023. 
üzleti év osztalékában részesednek. Az 
elővételi jog január hó 22-ig bezárólag 
gyakoTcáható Tolitzer, Rosenberg és Tea 
banküzlet betéti társaságnál Budapest,
V.,  Árpád uoca 8.). Az igazgatóság 
tzombaton tartott ülésén a társaság el
nökévé a legutóbbi közgydióson uj igaz
gatósági tagul i’icgválasztott báró Koh- 
ner Willyt választotta meg.

Az Első Magyar Részvény Serfőződe 
mai rendkívüli közgyűlése, tekintettel 
az ezen részvénytársaság keretében 
egyesült régi és uj nagy iparvállalatok 
(Dreher és Hagenmacher Serfőzdék, Lie- 
big Budapesti Textilmüvek. Mául kakaó 
'•s csokoládé gyár. Budapesti üveggyár, 
, Asbcatoa" műszaki eikkek gyára stb.) 

Inveaticiós tőkeszükségletére, elhatározta 
az alaptőkének 2.550,000.000 koronára való 
felemelését olyképpen, hogy a régi 200 
koronát részvények névértókénok 5000 
koronára való fölemelése mellett 170.000 
darab uj 5000 koronás részvény, vagyis 
két régi részvényre egy uj részvény

Magyar Országos Központi Takarékpés. 
tárnál gyakorolható.
i 4? , 4,falíinos Takarék kedvező 
külföldi tranzakciók hírére nagv 
áremelkedésen ment keresztül e h.t 
ten. A tranzakció részleteiről jnéff 
bővebb részletek nem kerültek « 
■nyilvánosság elé. *

x A Bauxit Trust A.-G. Zürich 1d>» 
december hó 27-én tartott közgyükén 
a társaság alaptőkéjét 5,100.000 sváíu 
frankra emelte fel. A kibocsátott rószvA. 
nyékből a Bauxit Tri ót A. G. ós az Alii 
miniumérc Bánya és Ipar Rt. között 
létrejött régebbi megállapodás alapte, 
utóbb nevezett társaság 22667 darab rósz.’ 
vényt vett át azzal , hogy azokat a Bau- 
xii Trust A. G. részvényeseinek 3 ( 
arányban darabonként 100.000 korona vé 
talárért felajánlja. A fenmaradó 
vényeket egy a Spitzer & Go. párizsi 
bankcég vezetése alatt álló francia őrös.
kelteég a névórtéket meghaladó áron 
svájci frankért vette át A liauxit Trust 
A. G. részvényesei elővételi jogukat 192< 
január 21-től január hó 31-ig bezárólag 
az AngolMagyar Bank értékpapirpén&. 
táránál a rendes pénztári órák alatt 
gyakorolhatják.

A Földhitelbank és a Magyar- 
Amerikai Bank érdekközösségéről 0 
héten azt a hírt terjesztették, hogy 
ezt a tranzakciót a jövő hét folya- 
mán fogják hivatalosan i'ublikáinL 
Ezzel a hírrel áll kapcsolatban Q 
Magyar-Amerikai Bank állandó 
szilárdsága, amely a fúzió folytán 
továblji áremelkedésre számiihat,

x A Nemzeti Hitelintézet Rt. ja. 
nuár 3-án rendkívüli közgyűlést tar
tott, amelyen elhatározták, hogy az alap- 
tőkét 600.000 darab 2000 K névértékű 
részvény kibocsátásúval 3 milliárd ko
ronára emelik föl. A kibocsátandó rész
vényekből 300.000 darabot a régi részvé
nyeseknek ajánlanak fel, 300.000 dara
bot pedig a részvényesek egy szindiká
tusa vesz át. Minden 3 régi részvénye 
egy újat adnak 5000 koronáért és az elő
vételi jog január 17-ig bezárólag gyako
rolható a Nemzeti Hitelintézetnél (Vib 
mos császár út).

x Uj vegyipari részvény a tőzsdéi 
A Magyar Országos Központi Takarék
pénztár érdekkörébe -tartozó Labor 
gyógyszer és vegyészeti gyúr részvényei 
f. hó ló-ón kerülnek a Központi Vált<> 
üzlet Rt utján tőzsdei bevezetésre. A 
Labor üzemének céljaira még 1918-baf 
megvásárolta az orsrógos hírű Kocb 
njefater cég gyártelepeit, melyeket a 
legmodernebbül felszerelt és kibővítet 
és ahol a gyógyszertárak és drogériák 
által szükségelt összes gyógyszerkészít
ményeket, gyógy- és pipereszappanokat, 
gp^ciálfa g^'ógywzeroket, valamint, a lég 
különfélébb ipar-vegyésze ti ós mezőgaz
daság-vegyészeti cikkeket, gyártja. A sok 
évi céltudatos munkának köszönheti a 
vállalat azt a jelentős pozíciót, melyet 
szakmájában sikerült magának megte
remtenie.

A Bárdi részvényeiben az elmúlt tó
ton nagy vásárlásokat eszközöltek. Egy 
budapesti középbank aradi megrende
lésre többozer darabot vásárolt öss^ 
14—16.000 koronás árfolyamon.

x A Transdanubia Egyesült Gőzmal
mok Rt. f. hó 11-én tartott közgyűlésén 
alaptőkéjét 200 millióról 300 millióra 
emelte föl. Az összes részvények 2:1 
arányban a régi részvényeseknek ajánl- 
tatnak fel, darabonként 15.000 koronái 
árfolyamon. Az elővételi jog f. hó 14-wl 
f. hó 25-ig bezárólag gyakorolható ■ 
vállalat központi pénztáránál Nagykani
zsán, a Magyar Földhitelintézete cl Bu
dapesten. Az uj részvények a folyó uz- 
letév eredményében részesednek.

x Megalakult a LóverscnypályaépítJ 
Rt. Budapesti új Lóverscnypályacpdo 
Rt. cég alatt Budapc-’ten (V., Beák Fe
renc urca 18.) 100 millió korona 
kével (10.000 darab 10.000 korona n. «• 
réMrrény) ÚJ vállalat alakult. Az líar 
eatóaíe tagjai: dr. Barántzkv 
Bauer Aladár, Brekv Károly, 
Béla, alsölód IWriru Mór. horcrí Hf 
henloke Frrene, gróf Koulevirlt IsW»«, 
gróf Rdday Oedeon. Schaek Béla, 
Tatnddi S»«'s András és Tibor Hébert.
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