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Bombások —
kontremmorok

-eS. íltvX
«C^ünk arról, hogy elítélünk min- 

^yilokkal, akár inas módon hajt- 
'“peleméltük bátran és habozás 
nólkiil tiltakozó szavunkat unna- 
Annyiszor, valahányszor egy bomba 
robbant, valahányszor, egy hamis 
mentalitás embervert, ontott, de ep 
ok nyíltan, férfiasán felemeljek 
mkozó szavunkat akkor is, ami
kor az országrontást nem emberver, 
de dolgos polgárok verejteke ellen 
Egyformán országrontásnak, egy. 
tormán gyilkos merényletnek, egy
formán hazaárulásnak nevezzük a 
bombadobást, mint a korona ellen 
működő gyalázatos kísérletet s 
amint nem lehet és nincs védő sza
vunk a bombások ellen, nem talál
hatunk védelmet a magyar korona 
gaz árulói ellen se. . , -

Egyforma eljárást, egyformán kí
mélet néifctHi szigorú, büntetést kö
vetelünk mindennemű árulás ellen. 
Nem akarunk ezekben a napokban, 
mikor a magyar miniszterelnöknek 
külföldön nehéz harcokat kell vív
nia, rekriminálni, nem mutatunk 
rá arra, hogy amint az egészségte
len, jelszavas politika volt meleg
ágya a bombavetéseknek, épugy az 
egészségtelen, kapkodó, koncepció 
nélküli gazdasági politika volt éb
resztője, táplálója annak, hogy eb
ben az országban mindenki, immár 
a magyar korona romlásából, ér
tékcsökkenéséből, az ország gazda
sági és pénzügyi pusztulásából 
akart, megélni, akart munka nélkül 
szerzett vagyonhoz jutni, akart 
meggazdagodni. Nem akarunk rá
mutatni arra, hogy beteg pénzügyi 
politkánk volt az oka a tőzsde el
fajulásának s mindazoknak a bű
nös jelenségeknek, amelyek végre 
a sokmilliárdos koronacsempészés
ben robbantak ki.

Nem rekriml nálunk, nem teszünk 
szemrehányást a múltért, de arra 
igenis rámutatunk, hogy addig 
egészséges fejlődés el sem képzel
hető, míg félmegalkuvásokkal akar
juk a pusztító kórt gyógyítani.

Vannak bűnök, amelyeket nem le
het megbocsátással gyógyítani, van
nak bűnök, amelyekre kiengesztelő- 
dest csak a büntetés hozhat. Es 
mind a kétnemű hazaárulás bűne 
®zek közé a bűnök közé tartozik. 
Tessék hát kímélet és tekintet nél
kül büntetni a bűnözőket, akár 
ekrazit-bombával, akár gazdasági 
nokolgépekkel akarták megingatni 
pP.n.?h óv, országnak a konszolidá
cióját. Egyik bűnös számára sincs 
Pardon, egyikük számára se lehet 
amnesztia.

A miniszterelnök személyesen 
meggyőződhetett arról, hogy a vé- 
H*s bombamerényletek milyen ha
tással voltak a külföldre s meny- 

befolyáso1 ták a külföld hon- 
,n} Magyarországgal szemben, 

riS^W!0? ho?Y gazdasági le- 
noVgy0-i°d °ttságunkban sem hisz- 

’♦ L°t n spekuláció fékevesztet- J, " *on!,!nl- Ncm hiheti el a külföld. 
é« orszagban százezrek
kitin l10* nyomorognak, mikor azt 

millió,rdokkal károsítják meg az országot.

Régóta hangsúlyozzuk, hogy vé
get kell vetni a forradalmi kilen
géseknek, régóta követeljük, hojjy 
vi-ssza kell adni ebben az országban 
az egészséges élet lehetőségeit. Ma 
már nem kérünk, de követeljük ezt.

Statáriumot a gyilkosoknak, statá
riumot a koronarontóknak". Addig 
nem lesz nyugalom ebben az or
szágban, amíg „rebellis természetű** 
emberek szabadon grasszálhatnak s 
addig csak a pusztulás lejtőjén

a királynál audiencián van, vártak 
az ülés megnyitásával addig, amíg 
Bethlen az audienciáról visszatér.

A magyar miniszterelnök látoga
tását az angol királynál minden 
politikai körben igen nagy hord
erejű külpolitikai eseménynek te
kintik. Most először történt 1914 
óta, hogy a király a középhatalmak 
egyik miniszterelnökét, fogadta és 
a munkáspárt békeprogramjának 
szellemében úgyszólván kifejezést 
adott annak a felfogásnak, hogy a 
világháborúban győztes és legyő
zőitek közt nem szabad sem külső,

Három programbaszéd 
Debrecenben

Nagy Vince: Megjelenésem a nemzetgjütósen a 
lelkiismeret megjelenését jelenti — Magoss György 
megcáfolja, hogy ö áiiiberalis — ftz ébredő jelöltet 

Csilléry és Homonnay támogatták

Bethlen István sröf hihallsntnsn 
az óntól MMI

London, január J9.

Elsőrangú politikai szenzáció ere
jével hatott gróf Bethlen István 
miniszterelnök audienciája az an
gol királynál. Bethlen grófot Sza- 
páry László gróf londoni követünk 
vezette a király elé. Az audien
ciára szóló meghívás a népszövet
ségi tanács tagjait is meglepte, 
ami abból is kitetszik, hogy a nép- 
szőve (ség!—talrtwrtrak délelőtt 10 
óra 30 percre kitűzött teljes ülését 
már nem lehetett elhalasztani és 
mikor az megtudta, hogy Bethlen

Debrecenből jelentik telefonon a 
Hétfői Naplónak:

Vasárnap mozgalmas napja volt 
Debrecennek.. A Janussy Zoltán 
mandátumfosztásával megürüli ke
rületben mind a három jelöli 'va
sárnap mondotta el programmbesze- 
dét. Az előjelekből ítélve Nagy \ ín- 
ce győzelme látszik biztosított mik. 
Olyan tömegek vonultak fel Nagy 
Vince programbeszédére, lu-gy a 
többezernyi hallgatóság nagyrósze 
az uccura szorult.

Nagy Vince progrannnbeszédét a 
rendőrség a fío2/o/-t»zálló nagyi ér
mében engedélyezte. A nagyterem
ben több, mint 3000 főnyi hallgató
ság várta türelmetlenül a. Károlyi 
kormány egykori belügyminiszterei 
és a támogatására Debrecenben 
megjelent nemzetgyűlési képviselő
ket. Amikor a képviselők cso
portja Nagy Vincével a szálló előtti 
térségen inog jelent, a teremből 
künnrekedt több ezernyi tömeg lel
kesen ünnepelte őket. Hasonló ová
cióban volt részük akkor, amikor 
a teremben megjelentek.

A nagygyűlést Török nyugalma
zott táblabíró nyitotta meg, aki né
hány üdvözlő szó után arra kérte

’ :i hallgatóságot, hogy mél lóságtel- 
: jes nyugalommal hallgassa meg a 
függetlenségi érzelmű debreceni pol-

I gárságnak képviselőjelöltjét.

Hegy Vince programra- 
beszéde

Nagy Viuce zúgó tapsvihar köze
■ pette lépett az emelvényre.

— íme, itt áll önök előtt az a férfi — 
mondotta, — aki ellen két hónap óta — 
iwnióta Jánossy mandátumát mégsem -

■ misitették. -- a folelőtlen rágalmak tö- 
í megél zúdították. ITgy vélem, nem lőhet 
1 ennek más oka, csak az, hogy

az én megjelenésein a nemzetgyiilé- 
I sen a lelkltsnwrel megjelenését je

lenti.
Amikor Nagyatádi Szabó Islvdnw’1, 
l'ass Józseffel és a kormánypárton illő 
nemzeti tanácsi elnökökkel, októberi fő
it-liánokkal cs kormánybiztosokkal szem
ben megjelenik vgya-nannak a rezsim
nek egy exponált embere, még ha nem 
is szól is, rét le teles némasággal képvi
seli a vádat:

emberek együtt dolgoztunk, komoly
nak mondtuk a demokrácia megva
lósításának ut.lát. nem tudom, ki ha
zudott kettőnk közit1. Én ma Is olt 
állok, ti pedig le akartok tiporni en

gem a demokráciával együtt.
— .Va .VagyaroraMxron csn/c fcéZ ‘púd 

van, ahonnan szabadon lehet beszélni, 
az ország és a külföld közvéleményé
hez: az egyik a nemzetgyűlés, a másik

csúszunk lefelé, amíg a féktelen 
spekuláció orgiáit ülheti anélkül, 
hogy körmére koppintanának.

Nem nekünk, a kormánynak köte
lessége tudni, hogy mit kell tennie. 
Cselekednie azonban kell!

sem morális különbséget vonni. 
Ezzel az audienciával egyúttal az 
angol kormány meg akarta mutatni 
azt az akaratát is, hogy a cseh
szlovák-francia párizsi szerződésre 
egy barátságos gesztussal felel 
Magyarország irányában, amellyel 
szemben Csehország eddig ellensé
ges indulattal volt. Az audienciá
nak az is volt a célja, hogy az 
angol előkelő pénzügyi köröknek 
értésére adja, hogy az angol tőké- 
nek Magyarország talpraállításában 
való részvétele politikailag nagyon 

I kívánatos.

a vádlottak padja. Az utóbbit fölkínál
tam. a hatóság olsikiott fölötte, tehát 
erkölcsi bizonyítványt adott, hogy nőm 
követtünk el olyat, amiért akár a bűn
ügyi, akár az alkotmányos törvényho
zás bíráskodása elé lehetne állítani.

Örömmel kérek mandátumot
— Minthogy ilyenformán a vádlottak 

padjának szószékét nem bocsátották 
rendelkezésemre, örömmel kérők man
dátumot éppen Debrecentől. Ne gondolja 
bárki, hogy kitüntetésiek tartom a mai 
nemzetgyűlés tagjának lenni, ha Debre
centől megkapom a mandátumot, büszke 
leszek, de nőm arra, hogy ennek a nem
zetgyűlésnek vagyok a tagja, amelyet 
rendeleti ufón élőtbeléptetett csonka vá
lasztójoggal, erőszakkal és terrorral vá
lasztottak meg.

— A választóéi küzdelem moginduláea 
óta felelőtlenül szórják ellenem a rá
galmakat. Elmondják, hogy szélsőséges 
vagyok, szocialista, nem a polgári osz
tályok érdekeit viselem a szivemen, 
csak jelszónak használom Kossuth om
lókét ós novét.

— Erkölcsi tanukat hozhatok e vádak 
ellenében, de elég rámutatnom arra, 
hogy nem konjunktúrából mondom eze
ket. hogy mint fiatal embert hívtak a 
harctérről Szatmárié, a függetlenségi 
elvek képviselésére, háború alatt, kép
viselői minőségemben pedig a magyar 
nemzet, a magyar katonai és a hadirok- 
kaníak érdekeit, képviseltem.

KI felelős a háborúért
MokI azt mondják, azért vagyunk 

I dostruktivok mert a háború alatt be- 
I széliünk u háború ollen. Amikor győz- 

tesek voltunk, 1915—16—17-ben követel- 
* lülc, hogy kössünk békét ellenségeink- 
I '(■(•/. A békét nem kötötték meg s ez 
: okozta nz összeomlást

Most azokat vádolják a hahóra el
vesztésénél. akik a bukás pillanatá
ban a roskadozó épület alá tartották 
váltakat. Ezek-e a bűnösök, vagy 
azok, akik csinálták és nyújtották a 

háborút? ,
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■Imul'k a rigaimoxS, pőre 
a rá
fogja

taps.)

•— Eljön az Idő. amikor 
galmftzáe gőze, mind'iiki 
látni hazug voltuk :'. 
vek el a h'i'.ua. ifin',. .1 
a: igazság úgyis kidéiül.

— Nekem nincs fogy.

elmúlik 
tiezjún 

kit vem i

(Nagy
w hatalmúm, 

ec Alföldi Brigádom .de biztos vagyok 
abban, hogy n hecaület és a demokrá
cia brigádjai a hátam mögött állanak.

Egy korszak, melyárt 
felölni kell

Azonban van egy korszak az 1918-a.i 
és a mai rezsim között, amelyért még 
felelni kell.

— Az én személyem megjelenése a 
nenwetgyülésen az élő vád volna, nem 
vádlottnak éretném magam, hanem

a vádló képzői oda. hogy a háború 
alatti é* az 1919 után eikövotkezett 
rezsimért a számonkérést gyako
rolja és beszélünk az 191H-r.a dolgok
ról Is, hiszen az egész rendszer be. 
esölete kívánja, hogy kinyissuk a 

szánkat.
A demokrácia intézménye álláséról be-’ 

►Ml ezután, majd a földreform megvív 
Jósltáéinak sztiks*'go régéről, az élet- és 
a vagyonbiztonság helyreállításáról.

Míg terlQödok léteinek, 
nem lehet rend

Magos. Oyörgy prosramm- 
bciitda

Ugyancsak vr-s/irnap mondotta el pro
gram beszédét u Bika-szálló n agy t érmé- 
benn Magot? György dr., nz OMKE tit
kára, aki pártoukivüll ellenzéki pro
graminál pályázik u debreceni kerület 
mandátumára.

A progrumboszéden mintegy 1500 vá
lasztó jelent meg, amelyre a fővárosból 
leutazott a demokrata párt képviseleté
ben Sándor Pál és Benedek János nem
zetgyűlési képviselők. Dr. Magos# pro- 
grambeszédében azt bizonyította., hogy 
nem kormányt támogató programmal

nkai- mandátumot. vállalni, hanem 
őszinte harcosa a becsületes domokráciá- 
nair.

Hasonló értelemben beszélt Sándor 
Pál, majd Bonedck János vidította föl a 
hallgatóságot talpraesett .anekdotáival.

Egy harmadik programra 
. beszéd

flaendel Sándor dr., az ébredők je
löltje, Csínéra/ András és Hömonnay Ti
vadar nemzetgyűlési képviselők buzgó 
támogatása mellett tett hitvallást arról, 
hogy csak a keresztény nemzeti politika 
mentheti meg az országot.

Szakadás a liberális 
ellenzékben

i
i

Heves választási fiarc. Debrecenben — n kisgaz- 
iúb a földreform padibáUs megoldását követelik 
Ellenzékek az egységes pántban — Vége felé kö

zeledik az indemnitás vitája

Kedvező fairek a külföldi 
kotcsdnpöl

— Addig nem lehe.' rend ebben az 
országbatn — mór. Ijn. — ómig olyan 
emberek, akikről nenusak az ujtdgok 
hasábjai, hon m óiról Ítéletek is meg
állapított dk, hogy

Az a pesszimisztikus 
a legutóbbi napokban a 
ben a külföldi kölc<rönt

eikövetfttt eyllko.sAjrcik írtohttl szer- 
zöl a helilgyinini-zóertől erkölcsi bi

zonyítványt kapnak.
(Felkiáltások: G.-’ilko L.- velük! 
A rendőrség jelenlevő tisztviselője 
gyelmezleü a szónokéi, hogy csak po
zitívumokat .'zulud mondán'.;*.)

— Jól vau tehát -r- folyt alja 
Vince, — az njfá.rok é« n 
latos kormánykörök közlés 
n belügyminiszter é 
elnöklete sínt’ <>gy rendőri értekezlet 
mintán Hdjjas Ivánt, néhány napon át 
kihallgatták és miután megállapították, 
hogy dacán annak, liogy 1923 október- 
ben a kormány elrendelte mindenféle 
brigád leezercléiiét. (Imára, hogy f?ufán 
torteihztMt brigádokat és fegyverekét, ki 
jelentette az értekezlet, hó'.ry Hé.ijas ha 
ntftafiftu járt, cl, letartó?,látására szíik-
ség nincs.

En anudlrif 1.15.sok, hogs liaznüns 
iiriiggycl a törvény ellenére ne le

hessen brigádokat szervezni.
Mit mondana a rendőrfőnök úr, La én 
iizervarnáni meg a munkásáig birkózó 
'/ak osztályé:. Ko».-uth-brigád néven és 
e pincékben « ■. kültelkeken gyakorlóin 
kai tartanék velük?

Ezután részletesen megokolta, hogy 
miéri lépett be ihipgrrl pártjába. Sze
rinte ez az h párt, amely Kns.mth Lajos 
rar.méinek megvalósításán törekszik.

n-

Aa#.'/ 
híva- 

szerint 
n főkapitány

hangulat, molj 
politikai körök- 
illelflen érezhető 

volt, mára teljesen elmúlt. Londonból 
a hírek sze- 

sikorlilt a 
a magyar

kedvező hírek érkeztek 
rlnt RelMen István grófnak 
kisautant gyűrűjét át: rnio s 
igazságnak érvényt szereznie.

Terin fszelesen a részletükre vonatko
zóan niég teljen homályban vonnak még 
nz itthoni kormánykörök is és Fosa 
József dr.. a miniszterelnök helyettese, 
mindössze annyit mondott, hogy leg
utolsó értesülése szerint minden remény 
megvan arra, hogy a logoptlmiMtiku- 
sabban tekintsünk a kölcsön ólé.

I

Szót fka dús a iibcvúiis 
aliaműtt saraliun

külügyi politika törekvése & békekötés 
óta itt is arra irányult, hogy jószom
szédi viszonyt hozzon létre a két állam 
közt. Románia mindenesetre szigorúnn 
ragaszkodik a békoHWiődósekhez, me- 
lyeket a jövő viszony alapjának tekint. 
Románia a magyar gazdasági élet talpra 
állításának kérdésében a kisáutántial 
összhangban sohasem szállt szembe a mai 
gyár kormány törekvéseivel és csakis cf. 
fcktlv biztosítékot, akar arra nézve, 
hogy az a pénz, amit Magyarországnak 

,a. külföldi kölcsön útjáu rendelkezéséri 
bocsátanak, no használtassák fel Romi
nai ellen irányuló célokra. Éppen a jó
szomszédi viszony érdekében volna kívá
natos, hogy a folyamatban lévő tárgya 
lások meghozzák uz óhajtott eredményi 
és hogy tényleg is megszűnjön a fe
szültség, amit u román kormány öröm 
mól üdvözölne. Románia részéről meg
van a jóakarat és Románia csak azt kí
vánja, hogy magyar részről is ugyamiz 
a jóakarat nyilvánuljon meg és a ma
gyar kormány ilyen szándékát tettek
kel is bizonyítsa, amolyok alkalmasak 
volnának a román kormányban több bi 
zalniat. ébreszteni. Különösen kívánná a 
miniszter bizonyos szervezetek feloszla
tását Magyarországon, amelyek a román 
kormánynak nem rokonszenvesek.

A Wiener
Commerciál-Banh 

bűnügye
Tavaly — mint emlékezetes, nagy 

port vert föl a Wiener Commercial- 
bank igazgatóinak s velük kapcso
latban töbl) más jónevü bankbizo
mányosnak bűnügye. A bank 
ugyanis azal vádolta meg igazga 
tóit, hogy ezek összejátszva töbl 
bankbizományossal, a rájuk nézve 
veszteséggel járó tőzsdedifferenciá
kat, a bank számlájának terhén 
íratták, ellenben ha a spekuláció 
nyereséget tüntetett ki, a hasznot 
ők vágták zsebre s ezzel közel egy- 
milliárddal károsították meg a 
Wiener Commercial bankot. A? 
ügyben számos íotartóztatás tör- 

'télll. de ' ..................   ‘ "
óvadék ________ __ ___ _ -_
badlábra helyezték. Később1 * aáütán 
egyezség jött létre a följelentettek 
ép. a bank bécsi igazgatósága kö
zött. amely vissza is vonta pana
szát. Mindazontálial — mert az ügy 
hivatalból üldözendő volt, tovább 
folyt az eljárás. Ennek befejezését 
csak az késleltette, hogy a kiren
deli; törvényszéki könyvszakértők, 
többszöri sürgetés dacára, 
mindig nem készítették el vélemé
nyei jelentésüket.

Amint, értesülünk, a szakértők 
néhány nappal ezelőtt fejezték be a 
gyanúsított bankbizományosok köny
velnek megvizsgálását és • szomba
ton hozzáfogtak a Wiener Commer- 
cialbank üzleti könyveinek rovan- 
csolúsához is; Ebből kell ugyanis 
megállapítaniok, hogy mekkora az 
a kár. amely a tőzsdei veszteségek 
áthárítása folytán a bankot érte. 
Néhány héten belül a szakértők 
teljesen elkészülnek munkájukkal, 
amit, ha beterjesztenek, az ügyész
ség is eldönti a kérdést, hojjv to
vábbra is föntartja-e vagy elejti-e 
vádját a gyanúsítottakkal szemben?

Az utóbbi napok eseményei a kor
mánypárt egységét is megingatták. A 
harc, mely heves összecsapással indult, 
a földreform-novella körül csapott fel. 
Az elmúlt héten a vitát nem fejezték 
ho s e héten folytatják.

Értesülésünk szerint az egységes párt 
komoly elemei el vannak szánva arra, 
hogy Nagyatádival szemben is érvényt 
szereznek akaratuknak. Különösen két 
kérdés körül folyik a harc. Az egyik 
Rácz János indítványa, aki annak ki
mondását követelte, hogy képviselők, az 
Ol'B. tisztviselői, ne igényelhessenek 
földet. A kisgazda-képviselők ennek az 
indítványnak ellene szavaztak, de úgy 
értesülünk, hogy kedden — mikjj- ismét 
tárgj alás alá veszik a novellát — az 
egy séges párt többsége követelni fogja, 
hogy Rács János indítványát tegye n 
párt magáévá-

Egy, m,ásik uchéz^ége, i« yiui « novel
lának és pedig az egyházi birtokok 
igénybevétele körül. E tekintetben a 
katolikus képviselők az egyházi birfo-

Ezekben a napokban a politikai ölet 
úgyszólván teljes sta utat. -Aí í

.eWéiáéfc’-ltÖ^dbáh ma éri ese- i
mony a debreceni választás oshotőségo.1 
11 hol főleg Nagy Vince éá if.l. Magas 1 ...
ü? órgy állantk szemben egymásnál. , kok uértetleneégét védik, viszont a kis- 
A'o.w-Minéit-;f* Koz-útfPpíl’M lő, ’W *8üo úk* ak-M^yhaVt é< klJtÖ'l*' '-IjTrtőkok-

a letartóztatottakat mágas 
ellenében csakhamar sza-

nők a földreform eéljaira való fclhusz- 
nálúfíát is követelik.

A keddi párt értekezlet tehát ismét za
josnak Ígérkezik, sőt némelyek úgy tud
ják, hogy n kisgazdák Bethlen István 
gróf távollétit fel akarják használni 
arra. hogy Nagyatádi vezetésével aka
ratuknak érvényt szerezzenek.

• eiulisták támogatják, míg Magas 
Györgynek sikerült u liberális ellenzék

* /fassay— Vdtsonyi-stÁrnyót megnyerdic. 
í Hymodon u debreceni választás ors/xt- 
; gos jelentőségűvé nőite
nők következményű az

i rálií i-llem.ák kétrészro 
l nek lórinfwzetszeröleg 
| poliíikai életre is, ami 
abban uz esetben,

! Nagy N’iiieo körül ki győztesen.
Az ellenzék egyik vezető fárfla, akit 

ebben nz ügyben megkérdeztünk, 
alábbi információt udta:

A dobi-ecu.nl választás nagy hulla 
mókát ver. Mn még korai volna be
szélni. hogy kinek vannak nagyobb es
hetőségei. Az bizonyos, hogy amennyi
ben Nagy Vincét választanák meg. .. 
a tény a liberális ellenzéket loljesen két 
részre osztaná.

• Nagy Vince íui in. szétesem az októ
beri forradalom alapján áll s ennek a 
íolitlkának volna a harcosa. Ezzel 
azonban eleve útját állja annak, hogy 
l’úisonyi. Ilassay, l gron Gábor, Szilá
gyi Lajos törekvéseiben támogathatnák. 
A helyzet tehát az lesz, hogy a liberális 
ollonzék róH.eire bomlik.

Értesülésünk szerint ezzel az eshető
séggel Rassayék. és Vázsonyiék raár 
számoltak h most abban az irányban 
folynak tárgyalások, hog^ az úgyneve 
zvtt mérsékelt lilxirálisok közös platt 
formra lépjenek lehetőleg külső pártke
retek között vagy ellenzéki pártszövet
séget lójcsítaouek, mely erősen t»zembén
ái Ina úgy a kormánnyal, mint a szél
sőbaloldaliakkal.

Politikai körökben mlndencsefro Iá-, .. „ *uwbuu-
zus érdeklődésiül tekintenek n fejlőmé- ' ről folytatott londoni tárgyalásai, — 
uyek elé f annyit már ino.t megállapi j mondotta Dúca — különös jelentőséget 
innak, hogy az ellenzék harcából a kor-! adunk a román kormány álláspontjának 
mányira’.; les.-, haszna. Magyarországgal szemben. A román

ki magát, mely- 
13, hogy a libe- 
szakadozott. Eu- 
kihatása lesz a 
még élesebb lesz 

ha a választásból Végét járja az indám- 
nífds vitája

még

A nemzet egyasiMze 
és a becsület ereje

Nagy Vince buftzédéncl; végeztével
• rlúsl tapsvihar töri ki. amikor Rvppcrt 
Rezső nemzet gyű lés! képviselő ke. dél < 
oezzélni éa hangsúlyozta, hogy

két erőt lát maga előtt, amid’’ alkal
mas az ország megmentésére: r.z 
egyik a nemre* egyesítése, a másik n 

becsület.
lógy Jogunk legyen száinonkérni életűn- 
cél s világi ól. J keresztény és nemzeti 
jelszóval csak narkotisálni akarják a né- 
•et. azért, Kossuth eszméihez k. 11 vissza
térni. Mi négy óv óta szívós harcban 
•Hurik a kormánnyal. Ha a demokrácia 
Iveit valósítaná meg a kormány, ak- 

cnr nem kelh'ne minden fűltélc1< elfő, 
pfrlni a kölcsön ellenében.

Ha egy olyan kormány volna, amely 
mögött tömegek állanak, akkor néni 
akarna minden áron kölcsönt sze
rezni eaaklmg.' uralmon maradjon.
Prapper Sándor külpolitikai vonalkó

déban foglalkozik Magyarország hely- 
Jetével megél la pl íja, hogy Anglia 
•rimpátiájHl csők <>uy doni‘kr itikus Ma- 
tyarorazrtg nyerheti meg.

í

I

A
az j rövidesen lefejezik. 

Tinié rnn mí.rr hátra

ez

jelek szerint az Indűmnitito vitáját 
*'.* ” . Alig néhány szó

nok van még hátra. H-ir szerint. Léná
val felszólalása mellett Peidl Gyula be
széde tarthat nagyobb érdeklődésre 
számot.

Most már bizonyos, hogy az indemni- 
tás után a földreformot fogják tár
gyalni *> csak azután „kerül a sor Ra- 
kovszky belügyminiszter javallataira.

I

A román 
külügyminiszter 

a magyar-román viszonyról

Rózsahegyi Kálmán 
Szöllössy Rózsi vendégszerepel 
a Pesti Kabaréban!

Rács, január 20.
| A Neue Prcie Presse bukaresti tudó
sítója előtt Dúca román külügyminiszter 
hosszabb nyilatkozatot tett a Romániát

i érdeklő külügyi kérdésekről. Bennünket 
■ főképp nyilatkozatának az a része ér- 
, dckelbet, amit Magyarország és Romá
nin viszonyáról mondott.

| — A magyar kormánynak a kölcsön-

FraKK-
és szmóKingöltönyöK 

fehw mosó- és fekete mollónnyol. Kölcsönzés és 
olsdAs : Skalla Testvérek belvArosi «zabócéS 

‘TV Hajé ucca 3 Teleién • 100-04

óriási árakat fizetek 
mindenféle fúrfi- és tisztiruhákért, fehérno- műkért. szónuebundakért, szőnyegért. Bhimen- <cld üzlet, Vili, kér., Népszínház ncca2l. szAm 
Kivésm hftzhoz lövök. — Tolofón József 22-4S
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írt „kiajánlást" követték el, a vé-1 C — Atf on., 
delem azt vitatja, hogy olyan cse- ZGls &£.y Z&lGKi
lekményt, amelyet a törvény nem’ 
tilt, üldözni nem lehet. Szerintük az 
történt, hogy a pör főgyanusítottja, 
Kahls Pál, a Dcpositenbank igaz
gatója arbitrage-papírokat adott itt 
el. az ezért járó pénzösszegek azon
ban mindaddig nem vihetők ki 
Ausztriába, amíg erre a pénzügy
minisztérium engedélyt nem ad. 
Igaz ugyan, hogy a Depositenbank 
megtehette azt, hogy a budapesti 
kifizetéseket áruba bocsátotta Pécs
ben, ami által ott a magyar korona 
értéke esett, de ezért a budapesti 
bankbizományosok, akik csupán az;......
értékpapírok eladását végcziék, nem'■ nunaAt idején 
felelősek, mert hisz a bűnesetek- -•*’ •
mónyt Becsben a Depositenbank 
követte el. Az 1922. évi XXVI. t.-c. 
nem számolt, ezzel az eshetőséggel s 
csak a koronakiajánlást rendelte 
büntetni, ami a jelen esetben nem 
történt meg. A kereskedelmi étet 
rugalmassága azonban talál kibú
vókat és réseket, amelyekkel meg
kerülni igyekszik a törvények hé
zagos intézkedéseit

Értesülésünk szerint a védelem 
legerősebb fegyvere Kállay pénz
ügyminiszter párizsi megérkezése 
után tett nyilatkozata, amely arról 

| szólott hogy a korona stabilizálása 
miatt nem lehet tartani a ()3-as 

Miután a gyanúsítottak nem a hi- i kurzust hanem azt valódi értékére 
vatkozott törvényszakaszban körül- ! kell leszállítani.

Hétfőn dönt az ügyészség 
a „korona-klajánlÉ“ bankárok 

és bankigazgatók ügféban 
Vasárnap kihallgatták az őrizeibsn lóvfllut

— A Hétfői Napló tudósítójától. —
Amint ismeretes, Nagy Emil 

iirazsá.-rvwminiszter utasíts sara a 
rendőrség szombaton előállítottá 
azokat a bankárokat, akik osszál 
“annak syanusítva, hogy mill ár- 
dókra való magyar koronát ajánlot
ok ki Becsbe, ami által a magyar 
Vnrom esésót idézték elő. A letar- 
tóztatott bankemberek kihallgatását 
vasárnap délelőtt kezdte meg dr. 
Kotsis Miklós ügyészségi síelnek. 
A kihallgatott

Síéin Ármin és dr. Gora Zoltán 
bankigazgatók határozott mi til
takoztak az ellen a vad ellen, 

hogv ők tiltott vagy törvénybe iit- 
közö üzérkedésben részesek. Azt 
mondották, hogy mint bankembe
rek, nagyon is ,iól ismertek a 
R7Í10/1922. P. M. rendelet s az ezt ki
egészítő 1922. évi XXVI-ik törvény
cikk tiltó rendelkezéseit, amely
nek minden pontját betartották, — 
annyira, hogy osztrák állampolgár
nak vagy cégnek számlát se nyitot
tak, még kevésbé mozdították elő 
azt, hogy* akár átutalások révén is 
— a korona értékét rontsák. Ugyan
csak védekező álláspontot foglalt 
el Kürschner Zsigmond cégvezető 
gyanúsított is.

Kotsis dr. ügyészségi aJelnök va
sárnap délelőtt félbeszakította a 
kihallgatásokat, amelyeknek ered
ményét azonnal elreferálta Sztraehe 
Gusztáv dr. főügyésznek, az ügyész
ség elnökének, majd

az ügy eredményéről jelentést 
tett az igazságügy minisztérium

ban is.
A kihallgatásokat délután is foly
tatta, amikor is Schwitzer Jenőt, 
Biró Józsefet és Agai Gyulát hall
gatta ki és csak hétfőn dönt az 
ügyészség abban a kérdésben, hogy 
kik ellen rendeli el majd az előzetes 
letartóztatást.

Kiszivárgott hírek szerint az 
iigy kél-három gyanúsítottját 

szabadlábra fogják helyezni,
míg azok, akik fogva maradnak, iwvewy iuuju, 
az uzsorabírósághoz folyamodják fel > Manlicherekef és kézigránátokat. 
az ügyészség végzését. | Vasárnap délután a detektívek jelez-

Annyi bizonyos, hogy az idegen 
pénznemekkel való üzérkedésről 
szoló 1922. évi XXVI. t-cikk 
1. y-ának 2-ik pontjába ütköző bűn
cselekmény ezzel a felmerült bűn
cselekménnyel most kerül először 
bírói elintézés alá. A törvény elég 
hézagos és elég sok vitatható pont
ja van. Az 1. §. 2-ik pontja ugyanis 
így szól:

Aki r minisrrtériuTn, vagy n pénz
ügyminisztérium fjlama ellenőre ma
gyar koronát külföldre kínál (ki

ajánl) és cselekményét üzletszerűen 
követte el, vagy aki ezzel a közgaz
daság érdekeit súlyosan sértette: 
évig terjedhető fegyházzal, két 
lióig terjedhető pénzbüntetésnél, 
gyoni jóvátétellel, n községből 
kiutasítással, iparengedélye 
tével és foglalkozásától 10 évre való 
eltiltással büntettetik.

négy 
mii- 
va- 

való 
elvesztő-

Vasárnap délután a rendőrség újabb 
titkos fegyverraktárakat leplezett le

— A Hétfői Napló tudósítójától. —
A rendőrség vasárnap tovább foly- I 

tatta a viazgálatot n titkos fegyverrak
tárak felkutatásával kapcsolatban. A1 
nyomozásnak napról-napra újabb ada-1 
tok jutnak a birtokába, amelyek alap
ján remélhető, hogy ezen a héten si
kerülni fog az összes titkos pesti fegy
verraktárakat leleplezni.

Az eddigi viszgálatok alapján meg- 
állapi<ást nyert, hogy a fegyvereket 
cs robbantóanyagokat. erodetileg

a tudomány* és műegyetem! karha
talmi alakulatok között osztották szét 

és a fegyverből nagy mennyiséget rak
tároztak el egyes laktanyákban és ba- 
rákié borok bán.

A fegyverekből sok Jutott az egyes i 
alakulatok tagjainak a magánlakásába 
is. Különösen a A. fí. M. és aKettős Vér
szövetség tagjai között osztattak szét |

A képviselőséget még Patacsi 
képviselő úrral szemben is nem 
mobile officiumnak, hanem „onus 
grave,l-nak tartjuk. Nehéz teher
nek. mely súlyos kötelezettséggel 
jut, melynek legkisebbike az, hogy 
képviselők ne a maguk hasznára-, 
hanem a nemzet javára alkossanak 
törvényeket.

Ha el is h innők Patacsi úrnak, 
vagy másnak is. hogy kerületében <5 
n legkülönb ember, ez csak azt mu
tatja, hogy a kerület bizalmát jó 

Arányba adresszálta (amennyiben. 
Gömbös diktátor úr 

I nem szólt bele az adresszólásba) de 
semmi esetre se ez a következ
ménye, hogy a kés viselők a földre
formot a maguk gyarapodására 
csinálják.

Ezi be kell látnia Patacsi úrnak, 
be kell látnia az egységes párt ama 
részének is, amely fíácz János ja
vaslatára indignálódva föl zúdult.

Nyíltan beszélünk. Ha képviselők 
földet igényelhetnek, ezzel — hogy 
új ideológiával éljünk — megkon- 
treminálják a. földreformot. Ez pe
dig van olyan súlyos, mint a ko
ron a kot remin.

Ulain azt mondta magáról védő
beszédében, hogy ö rebellis termé
szetű. Ezt tudtuk róla már réged. 
Rebellis volt akkor, amikor dévai 
fiskális korában a szabadkőműve
sekkel árult, egy gyékényen. Az em
ber nem veti le olyan könnyen a 
természetét, mint a kutya a. szőrét..

Es ez a kellő konjunktúrában al- 
! kaim azott rebellis természet úgy 

látszik, ki is fizeti magát. Ulain 
esetében kifizette magát. Jól kifi
zette magát. Erkölcsileg, anyagi-

A régi korok eszméi vértanúi 
meghaltak, a máglyán, vagy a hó- 
hérbárd alatt, a mai kor művér
tanúi már életükben eljutnak a pa-

lék r. főkapitányságon, hogy az újabb «_ 
adatokat lejárták éa 1 *

két magánlakásban Manlicher-fegy- 
verekre és robhanfóanvagokra aknd-

akadtak. v.ww<.<vrwgz<> *>1.11*1.min <1 pu*
A fegyvereket természetesen lefoglal- vadicsomba. bgy látszik, mégis ér

tik és azt holnap beszállítják a főkapi- demesebb később születni.
tányságra. Az újabb leleplezésekkel kap- , , ,0,ff,ár Wrm hiába udvarnagyi 
csolatban ’ ........

hárem
Mrd. A Jánossy féle mandátum 

‘megsemmisítésével két irányban is 
sebezett. Sebet ütött, a református 
egyházon. amelynek egy papját

fiatalembert állítottak elő n 
rendőrségre.

akiket holnap fognak ízletesen kikeli- mr»ÍÍHÍeacWr.’'«í:',t>rfm.dOTtt a'ílbc- 
gatni. Ar ollMllltottiik azt mondták, hogy r(Hjs ellenzékbe is.
a lakásukon talált fegyvereket mepérzáe At cnnikct épúny fdUaMuk, niint 
Végett kapták ctstftllc ismeretén embr- n mdiil:af. A refórmritús env'náz hí
rekül. A rendőrségen termésretrson nem I xonyrirn megvédi lelkészét, de a li- 
fogadták el a Tédekezésflket és an HM-1 beválts vezérek vájjon felisdie'rik-e. 
rást megindították ellenük. hont) ómig egymás ellen aesarkod-

A rendőrség a nyomokéit nagy orély 1 nak. hogy Nngy Vince éljen-e, vagy 
tyel folytatja és a holnapi nap folyamán „ddig Wolif úrék a markukba
njabb érdekes leleplezések várhatók. \ nevetnek...

SEMLER 1 Semler neve
az egész világon közismert, amennyiben

J. Semler, Lontfoa, H Goidén sgunre

udv. sztllitó

göyetkülönlegeffégekben
Föüzlet: Fióküzlet:

SíísS’uP<a 7 Koronaherceg u. 9
°«k Ferenc-Utca aarok

Alapittatott 1850

a cég mtrkált a világ minden részibe exportálja

Hagy lelíár-cccasió
Békebeli minőségek 
mélyen leszállított alfíalmi árban

Sok ezer maradék
Plaldkendők, autó-, kocsi- és utitakarók

legnagyobb választókban

Frakk- és smoklng hüIönlegessÉgeK
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négymilliót csőit ki 
ejy huruzslónö

Egy hUiAkeny óvónő kalandja
— A Hétfői Napié tudósítójától. —

Egy raókosf óvárosi óvónő feljolenté- 
Bérc eg.v szélhámos kuruzslónő után ku
tat a rendőrség, aki kuruzsló* címén 
többmillió korona értéket csalt ki a hl- 
Bzékeny óvónőtől, azután eltűnt a fő
városból.

Az Andráesy út 78. számú házban la
kik Udvary Judith óvónő, aki hosszabb 
idő óta súlyos betegségben szenved. Be
tegsége gyógyítására már mindent meg
próbált. Végigjárta már az összes klini
kákat, az összes, az ő betegségében spe
cialista orvosokat, de semmi sem hozta 
meg a gyógyulást Az óvónő már min
den reményről letett, amikor egyszer 
egy régi dajkája látogatta mog, akivel 
évekkel ezelőtt ugyanabba az óvodába 
volt beosztva. Az óvónő o régi ismerős
nek bizalmasan elbeszélte baját, a dajka 
azonban megvigasztalta, hogy tud egy 
CBudadoktort, aki már igen sok ilyen 
betegséget meggyógyított.

Udvary Judith kapva kapott a dajka 
ajánlatán és kérte őt, hogy minél előbb 
ismertesse meg a csudadoktorral. Né
hány nap múlva a dajka egy harmincöt 
év körüli nővel jelent mog az óvónő la
kásán és bemutatta a nőt, aki csudála
tos szerekkel és ráolvasásokkal tud gyó
gyítani. A kuruzslónő azonnal munká
hoz látott. Alaposan megvizsgálta a be
teget, mindenféle kuruzsló szót mormo
gott, majd kijelentette, hogy hét-nyolc
százezer koronára lenne szüksége, mert 
ennyibe kerül a osudafüvoknek és bal
zsamoknak beszerzése, amiket vidéken 
és Budán lakó örog és tapasztalt javas
asszonyok készítőnek. A hiszékeny óvó
nő át is ndtn a kért összeget. Két nap 
múlva a kuruzslónft füvekkel és kenő
csökkel megrakodva tért vissza és elsö
tétített szobában hozzálátott a gyógyí
táshoz. A „rendelés" után kijelentette, 
hogy minden legjobban halad előre, 
csak még az van hátra, hogy az óvónő 
összes ékszereit, amit a testén szokott 
hordani, mepbüvöltcti egy budai javas
asszonnyal. Az óvónő ebbe is belement 
és a kuruzslónő előírása szerint éksze
reit, melyek körülbelül három millió ko
rona értéket képviseltek, egy vászonzacs
kóba varrta be és átadta a kuruzsló
nőnek. Az asszony a zacskót magához 
vette azzal, hogy két nap múlva vissza
jön a fhogbűvölt ékszerekkel és akkor a 
gyógyulás néhány nap alatt bekövet
kezik. . .

Az óvónő izgatottan várta a napokat. 
Azonban két nap helyett három, négy, 
sőt nyolc nap telt el, de a kuruzslónő 
csak nem jött vissza az ékszerekkel. Ud
vary Judith ekkor észbekapott és a 
rendőrségre sietett, ahol feljelentést tett 
h csaló kuruzBlónő ellen. A rendőrség 
azonnal megindította a nyomozást, amit 
igen megnehezít az a körülmény, hogy 
Udvary Jndith csak nyolc nappal a ku
ruzslónő eltűnése után tett csak felje
lentést és így nnnak elég ideje volt el
tűnni a főváros területéről.

1IICEI ▼ férfiruhákat, egyem uhákM 
wIwKbIhw lakásán veszet LAvAr. 

Népszínház ucca 18. szám, leletén: József 42—70

szaft ouvosi vér- é» nemlbetegok 
reszóre.UÜ8T 8ALVAR8AN-OLTÁS. - Rendelés egész nap ' Rákócti-ót 32. I. rm. 1. Rókusssl szemben.

1 .................. ;

Egyetem nccánái hóroiucmletes bérház, 
négyszobós ehőemelotl beköltözh'tőség

gel. f>00 millió.
Széna térnél főúri vilin. 2 lakásos, 1X4 

1X8 szobás lakásokkal, nz rg-sz azon
nal elfoglalható. 800 millió.

Nagy Izgalom bankkörökhen 
a Devizakűzpont fegyelmi 

ítéletei miatt
Minden edg megfelebbezi az ítéleteket — UJ fegyelmi 
bíróságot küldenek ki — Bankvezérek a korona rontás 

vádjáról
— A Hétfői Napló tudósítójától. —

A Devizaközpont pénteken hir
dette ki a Stux-ügyben a fegyelmi 
választmány ítéletót, hátra van 
azonban a többi korona-átutalással 
vádolt cég ügyének a végleges el
intézése is, amely előre láthatólag 
szintén igen szigorú büntetéssel fog 
végződni.

Bankkörökben élénken kommen
tálják a Devizaközpont fegyelmi 
ítéleteit. Az általános érdekli;.‘és 
központjában álló ügyben kérdést 
intéztünk pénzvilágunk egyik elő
kelő tagjához, aki súlyosan latba i 
eső véleményének a következők-I 
ben adott kifejezést:

— Az a vélemény, hogy a Deviza
központ maga is sokban hibás, 
mert rendelkezései nélkülözték azt a 
szabatosságot és azt a világossá
got, amit eben a tárgyban elvárni 
lehetett volna. Sokan vitatják pél
dául azt, hogy külföldiek részére 
magyar számla nyitása ép úgy jo
gosult, mint a magyar állampolgá
rok részére, különösen, ha ezeken a 
külföldi számlákon szereplő tőke 
ténylegesen és állandóan belföldi 
elhelyezésre törekszik. Hivatkoznak 
bankkörökben arra is, hogy az 
értékpapír-arbitrázs tárgyában so
ha egyetlenegy devizaközponti ren
delet nem jelent meg. A Devizaköz
pont nem vett tudomást, hogy más 
is, mint devizaközponti tag, foglal
kozik értékpapír-arbritrálással és 
a Devizaközpont bizományosaira 
nézve sem volt szabályéivá a kül
földön lakó felek részér^ vásárolt 
vagy eladott papírok könyvelése.

— Köztudomású, hogy Haim 
Jaques, Hoffmann Gusztáv, Gr ősz 
Imre, Szacelláry és mások rendkí
vül kiterjedt bécsi arbitrázs-forgal
mat bonyolítanak le. Ezeknek nem 
volt megengedve, hogy legitim kül
földi számlát nyissanak, tehá’ ”gy 
kezelték feleiket, mintha azok ma
gyar állampolgárok lettek volna, 
de vigyáztak arra, hogy a deviza
rendelet szellemét és célját, nem. pe
dig betűit tartsák be megbízóik.

— A Devizaközpont nem engedte 
meg továbbá azt sem. hogy külföl
diek részére itt lévő kosztpénz után 
járó kosztkamatot számláik javára 
írják. Ez a tilalom egyaránt vonat
kozót a külföldiek részére nyitott 
úgynevezett szabad éa legitim bel
földi számlákra. A kosztkama’okat 
egyszerűen készpénzben Budapes
ten lehetett csak kifizetni részükre,: 
vagy pedig megbízottjaiknak, tehát, 
magyar számlát nyitottak erre a 
célra, úgy, mintha magyar állam
polgárok volnának. Magyarul: 
mindazok a korlátozások, amelyek 
a magyar állampolgárokat terhel
ték, ezekre a számlákra is kiterjesz
tették.

— Bankörköben azt is vitatják, 
hogy a külföldiek Itt levő követelé
sei előnyt jelentenének a Rz^mlanir-, 
tokosok szempontjából. Tény az, 
hogy a külföldieknek abszolúte sem-• 
miféle előnyük nincs, sőt együtt jár
nak inkább mindazoknak a tilal
maknak a betartásával, amelyeket \

Vasárnapi magánforgalom i
A vasárnapi forgalomban tartott irányzat mutatkozott. Az árak . i 

tegnapi nívón maradtak, kötés alig jött létre. A spekuláció rendkívi 
tartózkodó és további mű ködösét a folyamatban lévő eljárások kife 
lődéséíől teszi függővé. Csupán néhány értékpapír texáclós árfolya ; 
mai voltak vasárnap megfigyelhetők: Magyar Hitel 015, Osztrák Hite 
175, Olasz Bank 30—32, Ingatlan Bank 350, Lloyd 10.5, Kőszén 200: 
Izzó 790, Juat 12, Ganz 4750, Ganz Villamos 2300, Hazai Fa 170, ös- i 
termelő 275, Gumi 255, Fabank 9.5.

Kornya János „Glóbus** nyóniozővál
lalata, Erzsébot-körut 15. Megfigyel in- 

rínál, nyomoz, h.-lyben, vidéken. Telc- 
n: József 10—08. ____________ ____

b^nidct « műsor
a n 'rílKa Javéban

uradat tizetek 
viselt fér*ftpuhábért 
Wertbeimor. Qr. üiohv Jsní u. 23. Telefon 1^

Rókosszontmihályon négyszobás, minden 
komfortos vilin, 1200 ölos fnjjjyümöl- 
csö'sol, eirca 5 hold szántóval, szlvaty- 
tyus és rzélmotorrnl. istállóval. 100 mil

lió.
Khpesten kisebb nagyobb házak rendkí
vül nagy választékban 20—200 millióig.

a Devizaközpont a magyar állam- 
polgárok részére elrendelt. Előny a 
külföldiek szempontjából mindösz- 
sze az, hogy a Devlzaközpont sok
szor vádolt, AoszatZafmas, taktikázó 
és tűrhetetlenül bürokratikus elin
tézési modorától értékpapírvételek
nél vagy eladásoknál megszaba
dultak.

— A terhelt bankok és tőzsdebizo- 
mányosok helyzetébe pedig vala- 
menyi bank, de

a Pénzintézeti Központ, sőt a 
Jegyintézet maga is kerülhetett 

volna.

mert azok sem számítottak nagyobb 
gondosságot, mert utóbbiak sem kí
vánják a nálunk számlát tartó fe
lek állampolgárságának okmány
szerű igazolását.
~ Ezekre való tekintettel érdeklő

déssel néznek a fegyelmi bíróság 
erős kritikát kiváltó határozatai 
elé és valószínűnek tartják, hogy

az eddigi fegyelmi ügyekben a 
fegyelmi eljárás revízióját fogja 
a pénzügyminiszter elrendelni.

Ez esetben természetesen a fegyel
mi bizottság tagjai mások lesznek 
és az elnöki tisztségre is mást fog
nak majd kiküldeni.

Berger Mór,
I a Merkúr Váltóüzlet Rt. vezérigazgatója 
özeket mondotta:

— A koronarontás, amennyiben ezzel 
bizonyos egyének ■— a nemzet közgaz
daságának és a közösségnek rovására — 
jogtalan előnyöket biztosítanak maguk
nak, büntetendő cselekmény. így termé
szetes, hogy a magam részéről is elíté
lendőnek tartok minden olyan manipu
lációt, mely a közösség és Így az én 
rovásomra is megy. Ennyit erről a kér
désről ált alánosságban.

— Megfontolandó azonban az, hogy a 
Devizaközpont rendeletéi az eleven élet
tel annyira ellenkeznek és annyira szö
vevényesek .hogy ezek követésénél még 
a teljesen korrekt bankár és kereskedő 
is könnyen eltévesztheti a helyes judi- 
ciumot. Feltétlen elitélek tehát minden, 
a közösség terhére elkövotett manipu
lációt,

de óva inteni az illetékes köröket, 
hogy meg nem alapozott vádak alap-* 
ján hajszákat indítsanak legitim 

kereskedelem ellen.

— Lesz-e valami következménye ennek 
az ügynek külföldön? — kérdezto mun
katársunk.

— Éppen a napokban jöttem mog kül
földről és mondhatom, hogy ott leg
inkább csodálkozást vált ki ez az eset 
és jórészt meg sem értik, mert külföl
dön a devizarendeletck sokkal inkább 
az eleven élethez simulnak, semhogy 
ilyen bonyolult ügyek kerüljenek ki be
lőle, Véleményem különben az, hogy a 
koronarontási manőver befejezésével j 
befejeződött a koronarontás is és remél
hetőleg nem lesz újabb következménye.!

angol, francia divatkelmék 
és selymeit nagyáruháza

IV. Ken, Váci ucca 26. szám
Alapítva
1895

Felhívjuk a t. vevonoiön- 
ség figyelmét

Rarúcsonyi alkalmi 
eladásunkra, 
melynél szem előtt tartot
tuk azt az elvet, hogy a vé- 
telkedv eme legjobban meg
nyilvánuló ünnepén lehe
tővé tegyük t. vevöközön- 
ségünhnik a legjutányo- 
sabb bevásárlást. Épp ezért 
áruházunk összes osztályain 

az árakat redukáltuk. 
Női szövetosztály:

csikós és sima velourok, 
kosztüm-, köpeny-, alj- és 
ruhakelmék

iosóáruosztály: 
grenadinok, vásznak, írót- 
ték és fianellek

Selyemosztály: 
crepe de chine, marocain 
velour-siton, taft, mintás 
pongé és twillek 

fér fiszövet oszt ály:
eredeti angol öltöny,, rtg. 
Ián- és télikabátkelmék. 
Különleges estélyi ruha
kelmék

különösen felhívjuk n. é. vevő
közönségünk figyelmét

KonfeKcióosztályunKra, 
ahol csakis fekete színben 
ruhák, Köpenyek, kosztü
mök, blúzok és aljak

'eltűnő eleső árban
ke. ülnek eladásra
A fent felsorolt áruink lég- 
elsőrangú minőségéről é< 
annak olcsó árairól több 
évtizede fennálló cégünk 
teljes garanciát nyújt. 
Karácsonyi ajándékul rak 
tárunkon felgyülemlett

abb száz maradékéi
ajánlunk

! Harracfi Ottó OK-*ronti ingat'
Janfovgalmi irodái a, Budapest
IV., gróf Károlyi palota, Egyetem ucca 6, I. emelet. le, •fónszám: József 51-80 és
Kispest, Kisfaludy u. 58. 40-es villamossal Templom téren leszállni. Tel. Kispest 49I
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hírek
„ ...» Karnevál herceg el-

- v"Jmof bárkája ringó hátán 
ióW- P Jtaaával tarka’ bohócsap.MS 
’.lhozla ^Tábort út 0 táncos, csokos 

/romolja az almos 
tered 'Jk a piruló bakfisok szí- 
jíjfllefienj' . pukkan, fekete
vét. suhannak, ábrándos me-Kilhue tek suliani lcr_
^Tobál MöiinSel takart csön
dek brOMii, ezerfiókos al-
<«! ■‘írnokból előkerül a mályva- 
nóriumokooi — hadd feszüljön 
’!Ín„ar'derékon, - előkerül a fakó 
'íS.ék csontlenyczó. melyre 

tán a krinoiinos, pultos, hal- 
ln, nagymama irta az első tánc- 

Jri és a fástszagu legénylakások 
rendet es « / Irveaöre jut a’^kopoltfrikk és a leghóditóbb 
^„nyakkendő is. csakuaii, mint 
« ‘S. hikkcipö. Hetes ivásra ké- 
’JtaTumPi vőlegényről álmodik a 
Sí? pártában maradt aggszüzek 
liS vágyakat sóhajtva tüntetik 
lei árulkodó ráncocskákat. a rizs- 
L segítségével. Hároméiicles tanc- 

akar hódítani a mindenre el
it, szerelmes; titkosan, legyező 
S .ugolt igennel akar elígér- 
S a dáma, utolsó táncos, pezs- 

■ készül a hozomány-
tádász. Mámoros, bolondos táncba 
Sl mindenki farsang hajnalhasa- 
din csak a Tabán zeg-zugos 
wüskáiból bandukolnak elő a 
Mkszin-százgalléros öreg uracs- , 
Uk akik emlékeznek még most is nal kiutalták, 
im az időre, mikor anní/iárt A pénzért rendsze 
,mhta remekbe a frakkot a kecske-1 ember .ielentckczett, 
méh’uccai szabó, mint amennyiért összegeket fölvette.

hibikszin-százgaTléros öreg uracs-
—.7X7, „mm/, ír mwa most 7.S

A Pesti Hazai Első Takarékpénztárban 
egy bankhivatahioknő és két hivatalnok 

százmillió koronát sikkasztott
Egy másik bankban 800 milliót sikkasztottak

— A Hétfői Napló ^tudósítójától. —

Pesti Hazai Első Takarékpénz- Iáit levelezéséből megállapították 
igazgatósága napokkal ezelőtt! annak a fiatalembernek a nevét is, 

tett a rendőrségen,1 aki a százmilliót a bank pénztárá-

A
t.ár ------------______ ._____ ____ z.z.sxcx c „„.V.V.S._______ _ _________ —,
följelentést tett a rendőrségen,1 aki a százmilliót a bank pénztára- 
hogy a bankból száz millió koronát nál részletekben fölvette, 
elsikkasztottak. Csaknem ugyan : 
ebben az időben, amikor a bank a1 
följelentést megtette, a főkapitány ! 
ság eltűnési osztályán bejelentet
ték, hogy Harangozó Olga hivatal-! 
noknő eltűnt a lakásáról és nyomai a rendőrség kézrekerítésükre meg
veszett j tette a szükséges intézkedéseket. 1

A rendőrség megállapította, hogy; Az ügyben nyomozó 7* ’ '
Harangozó Olga a Pesti Hazai Első■ detektivfőfelügyelő csoportja 

sárnr.p délelőtt a főkapitányságra i 
előállította

a sikkasztás harmadik gyanúsí
tottat, H. Károly banktUzt- 

viselőt,
akinek azonban a sikkasztásban 
való szerepét még nem lehetett pon
tosan megálapítani. Hogy H. Ká-

Takarékpénztárban volt alkalmaz
va, ahol a pénztári számfejtéseknél 
volt beosztva. A bankban detektí
vek jelentek meg, akik hamarosan 
kiderítették, hogy

a százmilliós sikkasztást a hi
vatalnoknő követte el.

Harangozó Olga a bank hivata-

métiuccai szuuu, »<•■»»»«
frakkot kölcsönöz a fakó elo- 

Sóséd uzsorása, mikor annyiba 
került a pezsgő, mint most a cifra 
pezigMugó, mikor... mikor... és 
m'aóválja fejét és busán eny- 
nant egyet burnótos pikszisébol a 
tubákszin-százgalléros tabáni ur.
- Búza Barna kérvénye Vcér

Imre ügyében. Vcér Imre védője, 
Búza Barna, a mai napon kérvényt 
intézett Nagy Em’l igazságügyinmi
niszterhez, melyben védencének, 
akit kijelölési jogának megsértésé
vé] a szekszárdi törvényszéki fog
házba sürgősen buda
pesti fogházba való átszállítását 
kéri. Búza Barna a kérvényben 
előadja, hogy a szegszárdi fogház
ban való tartózkodá-s az elítéltre az 
ó egyéni körülményei folytán rend
kívül hátrányos és a büntetést sza
mára a törvény által szándékolt 
mértéknél sokszorta súlyosabbá te
szi. A kérvényt Ruprecht Rezső, a 
Kossuth-párt elnöke adta at szemé
lyesen az igazságügyminisztornek.
- Forgalmi zavart okozott egy részeg 

kocsis. Az Eskü-uton ma egyórás for
galmi zavart okozott egy részeg kocsis. 
IfoJil'.’fc József kocsis részeg fővel haj
tott a Váci-utcából a Piarista-épület 
felé. A kocsis a lovakat a vele szembe 
jövő 17-es jelzésű villamos felé hajtotta, 
és a villamosvezető többszöri csengeté
sére sem akart kitérni. Az összeütközés 
megtörtént és pedig oly erővel, hogy a 
villamos a kocsit feltörd!tóttá. Wohlák 
leesett a bakról, de komoly baja nem 
történt. A részeg kocsist előállították a 
rendőrségre.
- Újabb bombákat találtak. A 

Szent Domokos uccában a hóban 
pRy házmester tojásgránátot talált. 
A gránátról a főkapitányságon 
Megállapították* hogy üres. — A 
fiamjnnich ucca 45. számú házban 
tegnap este fiz óra után becáönget- 
tek. A házmester kiment kaput 
nyitni é6 a kapuban két srapncll- 
nuvelyt talált. A hüvely üres volt, 
? rezk'fpakban azonban a gyutacs 
->inc volt. \ talált bombák ügyé
ben a vizsgálat megindult.

Ez a fiatalember ír hirtelen el- 
tinit a fővárosból és valószínű
leg a sikkasztó hivatalnoknővel 

együtt szökött meg.

II.

uesehoi. ;
Munkácsy
•ortja va- 1

I08 papírosán a bank részére érték-] roíynak milyen szerep jutott a sik- 
papírokat vásárolt, amelyek azon- kasztosban, azt hétfőn fogják pori
ban tényleg nem kerültek a bank! tosan megállapítani. Addig a rend
tulajdonába. A vételi elismervénye-! őrség őrizetében tartják, 
két a rendes úton végigkönyvelték' * 
az öszes osztályokon és végül az 
értük járó pénzösszeget a pénztár- 
wnl Ír 1 LA

A pénzért rendszerint egy fiatal- 
__ aki a kiutalt 
összegeket fölvette. Meg nem vásá-l 
rolt papírokért hetek óta utalt ki a| 
bank jelentős összegeket, anélkül,1 
hogy a hamis elismervényeket föl-1 
ismerték volna. A bankot ilyen mó
don százmilliós károsodás érte. _____ ____ — __

A detektívek megjelentek Haran-, arányú sikkasztás részleteit való- 
gozó Olga lakásán, akit azonban1 szinüleg csak holnap fogják a nyil- 
ncm találtak otthon. A lakásán ta-l vánosságra hozni.

— Autőclgázolás. A Tiízoltó-utcábrn — Letartóztatott, és szabadlábra 
egy autó, amelyet Kvasnyai Imre eol- helyezett bankbizományos. Két év-

1 főr vezetett; elgázolta. Takács Sándor vei ezelőtt Márkus Bernét bankbizc- 
lakatostanoncot, A flu súlyos sérülése- mányos ezüstneműeket vásárolt, de 
két szenvedet. • •*

— Halálos verekedés. Tegnap 
Mester ucea 9.• számú házban ■

’ Károly napszámos összeveszett
' András napszámossal. Nagy a vereke

dés hevében kést rántott elő és Kunét 
szíven szúrta. Kuna nyomban meghalt.

■ Nagyot a rendőrség letartóztatta.
— Gyermeke miatt nem kapott

. állást Két héltel ezelőtt a Foreno „ul„;!(eJ,.sl„(. 
József téren egy pádon egy csecse- le MArknst 
mot találtak. A gyermek anyjat tPiúPRPn 

r Szalai Mária cselédloány szem<lye- 
- ben a rendőrség kinyomozta és le- 
. tartóztatta. A leány azzal védeke-

A főkapitányságon egy másik, 
sokkal nagyobbarányú banksik
kasztással is foglalkoznak.

Egy budapesti nagybank beje
lentette a rendőrségen, hogy 
értckpapíroklfnn és valutákban 
803 millió koronát sikkasztot

tak el.
A bank nevét és a sikkasztás kö

rülményeit a nyomozás érdekében 
egyelőre titokban tartják. A nagy

való-

|U vételár körül differenciák meriijf 
üsté a tek és nem fizette ki azok árá\.

I Emiatt feljelentették s mert az idé
zésre több ízben nem jelent meg, 
Márkust a rendőrség szombaton le
tartóztatta és átkísérte az ügyész
sós: Markó uccai fogházába. A bank
házban ezalatt nagy ijedelem tá
madt a komitensek között, pldk 
azt hitték, hogy valami súlyos 
bűncselekmény miatt, tartóztatták 

v. Ez a félelem azonban 
alaptalannak bizonyult, 

mert a soros ügyész ma, tekintettel 
arrfl, hogy egyszerű elszámolási vi- 

—------- — - iszonyról van csak szó, Márkust sa-“tt, hogy K-ermeko mia<t (nem ta- iát hatáskörében szabadlábra he- 
dott állást kapni es azért akart iiyCztc 
megszabadulni tőle A k„hataIom A
- Sárcipőt és hócipőt javít bőrcipőt budapesti kLr ügyészség hivatalból ül-

gummival talpal „Unió cipőgyár, Bu- [főzendő megrágalmazás vétsége címén 
pest, VII., Dohúny-utca 16. vádat emelt Mészáros István kereskedő

— A szegénységi jog terjedelme. A | ollen azért, mert 1920 február 23-án egy 
■bélyegilletékeknek felemcléce kapcsán | vendéglőben többek jelenlétében állító
állandó panasz tárgyát képezte a jog- lag azt mondotta hogy még mindig 
kereső közönség részéről, hogy a bíró- vannak hősök, de a háború alatt a

Nagy
Rúna

koreső közönség részéről, hogy a bíró
ságok által megadott szegénységi jog frontra sohasem meglök és a vasutakon 
mellett a keresetekhez csatolt moghatal-felszedték az élelmet. A karhatalom azért

A tudományos világ állal elismert legtökéletesebb _r fertőtlenítő szer a

í SÁLÁN
L Szagtalan, nem mérge'A ■
rr_ krla’Alvtisztf
Va, Vélem ényt orvostól kérjen l JA 

fc' Mindenütt kaphatói

mazások bélyeghiánya miiatt az illeté
kes pénzügyi tisztviselők a leletet föl
vették. A lelet fölvótelót az alsófokú 
pénzügyi hatóságok azzal indokoltuk, 
hogy a meghatalmazás nem tartozik 
szorosan a perben megadott szegénységi 
jog körébe, mert hiszen az ügyleti ok
irat Százszámra menő folebhezést adtai-, 
be ezen jogosulatlan felet felvétele ol- 
len ős így került az ügy végső fórum, 
a közigazgatási bírócéghoz, amely teg
nap határozatllag kimondotta, hogy a 
megadat', szegénységi jog kitérjen! a 
per vitelére kiállított ügyvédi mégha 
taimazáora is.

— Megtámadták az éjjeli őrt. A bécsi
úti vizmütolepen Elek János éjjeli őr 
tetten érte Fe/cfmann Istvánt, aki szenet 
akart lopni. A tettonért tolvaj időközben 
előkerült barálja, Resztiliovits Gyula se
gítségével földretoperte az éjjeli őrt és

van, hogy elszodje az élőimet a déli- 
vasúinál. A büntrtiőtörvé'nyszv'ken ma 
tárgyalták ezt az ügyet A kihallgatott 
tanuk a vádlott tagadásával szemben 
nem igazolták azt, hogy Mfaváros va
lóban elmondotta az inkriminált kité
teleket és ezért a blr-'ság a védő beszéde 
után Mészárost a vád alól felmentette.

— Halálozás, Székely Sándor igazság- 
ügymlnisztériumi számvevőségi főtaná
csos szombaton délelőtt 59 évei korában 
elhunyt Temetése ma, hétfőn délután 2 
órakor lesz a rákoskeresztúri zsidó te
metőben.

— Halálos pisztolylövés — vőlotlen- 
ségböl. Pogrányi József néhány hónap
pal ezelőtt töltött pisztolyával játszado- 
zoatt. A pisztoly véletlenül elsült és a 
mellette álló Tuba István fejét találta a 
golyó és Tuba rögtöni halálát okozta. 
Gondatlanságból okozott emberölés vétsé-gitsegével iöldretoperto az ejjou ---- v..™—, .

kést rántott roá. A „gélyktóltásokra ao címén emelt a királyi ügyásMég vá- 
rendőr érkezett, mire a tolvajok futás- dat Poffrdnví ellen, akinek tt«yét szóm
nak eredtek és a Lajos neea S. számú boton tárgyalta a bftntotd tanrényszéken 
házba menekültek, ahol a renddr e«ak j Mar", István dr. kárlal bíró tanáM. 
hosszas küzdelem után tudta ártalmat- A
tanná tenni ókot. A vakmerő tolvajokat fogházbüntetésre Ítélte. Az ítélet végre- 
megbilincselve szállították a fókani- >’;Jt<taát azonhnu háromévi Időtartamra 
tánysúgra. Letartóztatták ókét. I fölfüggesztette.

Tömeges feljelentések
n Roih 2s Tsa bankház ellen

A bűncselekményeket e bank 
tlszviselöi követték el

Ma megjelent a főkapitányságon Roth 
Ármin bankár és a Roth és Társa bank
ház ellen tett feljelentésekkel kapcsolat
ban kijolontette, hogy bécsi tartózko
dása alatt fölkereste őt egy budapesti 
bankház vezetője és figyelmeztette, hogy 
Roth bankházában a tisztviselői bűnős 
manipulációt folytatnak.

E hír védőiékor Roth Ármin azonnal 
Budapestre utazott, utána nézett az ügy
nek éa megállapította, hogy az említett 
manipulációk valóban megtörténtek. 
Még ped’g oly módon, hogy a tisztvise
lők valamelyiko a bankháznak koszt- 
pénzfedezetro átndott papírokat kiadta 
harmadik személyeknek és ezzel a papí
rokkal nem tud elszámolni a Rólh-bank- 
ház. Róth Ármin ismeretlen tettesek ellen 
hűtlen kezelés miatt feljelentést lőtt, 
de a leginkább gyanúsítható Kormos 
Géz-a. a bankház tisztviselője, eltűnt 
Budapestről.

A Rófh-bankház ollen a főkapitány
ságon másfél milliárda menő fel- 
lent/seket tettek. így Málnási Tiva
dar tőzsdebizományoB kétszdzmiUiő, 
Roót Jenő egymillifirdkétszcízmilUó, Eri 
goi Géza dr. ügyvéd százmillió, Márton 
Arnold dr. bankbizományos podig het- 
venmillió koronát kövotel.

A rendőrség megindította a legerélye 
sebb nyomozást és a bankház tisztviee 
lőinek lakásán házkutatást, tartott.

Egy viti’iolos szerelmi dráma 
a Düntetőjárásbiróság előtt

, Felmentették a merénylő leányt
I A Hétfői Napló tudósítójától. —.

j A múlt évben nagy feltűnést keltett 
1 az a sulyoc kimenetelű családi dráma, 
1 amelynek szenvedő hőse Dániel Jenő 
kereskedő lett. A fiatalember beleszere
tett egy Deuísch Ilona novü leányba » 
csakhamar bizalmas, intim •viszony fej
lődött ki közöttük. A jóbarátságnak 
azonban néhány hónap múlva vége szá- 

j kadt. A fiatalember faképnél hagyta s 
i leányt, aki azonban ebbe sehogysem tu- 
dott belenyugodni. Kérte, térjen vissza 

! hozzá, maja fenyegetődzött, de amikor 
' látta, hogy hiábavaló minden igyeke- 
zote, csalás büntette címén följelentést 

| tett ellene. Panaszában, amelyet a rend
őrségen adott be, azt állította, hogy Dá
niel házasságot ígért neki s hozományá
ból előlegképpen lassanklnt 235.000 ko
ronát vett fel tőle, amelyet — m«1. 
hogy fakópnél hagyta — nem akar viez- 
szafizetni.

A följelentés tárgyában megejtették * 
nyomozást « az ügyészség azon a címen, 
hogy a fhitalembor és a leány köpött 
loti elszámolások voltak, de mog azért 
is, mert Dániol .Tonő a 235.000 koronát 
bírói letétbe helyezte — az ügyben 
megszüntette az eljárást. Az ügyész 
ség megszüntető végzésének kikézbesí 
tóse után Deutsch Ilona moglesto vala 
h^gy volt ndvnrl6J.it és vitriolt öntőit 
az arcéba, úgyhogy Dániel súlyos sérü
lést szenvedett. A leány ellen emiatt 
eljárás indult meg súlyos testi nértés 
bűntette címén, amelyben még nincs 
jogerős ítélet. De eljárás indult meg a 
lány ellen hatóság előtti rágalmazás 
mi ott is, — amelyet Dániel Indított 
volt, menyasszonya ellen azért a bün
tető följelentésért, amelyben a csalá« 

j vádját megszüntették ellene.
| Ezt az ügyet a héten tárgyalta Rád 
! dr. hűn tető járásbíró, aki a tárgyalás 
sorún iemnrfetto a rendőri nyomozás 
adatait. Eszerint több tann vallotta, 
hogy Dániel nekik menyasszonya gya
nánt mutatta be Denfsch Ilonát. 8 lát
ták, amikor ez többfrben pénzt adott 
neki. A felolvasott iratok szerint azon
ban az is kiderült, hogy Dániol vagyo
nos ember, mert több millió korona 
értékű vagyona van.

A bíró a hatóság előtti rágalmazás 
vádja alól Doutaoh Ilonát fölmentette 
azon a címen, hogy bár vádja nem bi
zonyult valónak, de feljelentéeo csak 
téves jogi következtetések alapján ada
tott be a így tudatos rágalmazást nem 
követett el.

] Fehérbiitorok.’kanyha, előszoba,
uálöMuja, ctakii •l>éren<lt«k, ••■lesek. Maira*

I csk alkalMi •nűcea
m, KrJarl ••■• l. ■«•■. TelatSs: Jeserf *»-7í

ndvnrl6J.it
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1 milliárdon jóval felüli összegbe 
került ez Egyhnszeses lény - Egy dol
lár cimQ megfilmesített Jókai-regény 
Ünnepi bematató & Mozgókép-Otthonban 
— Notahllltások, újságírók. művészek a 
bemutatón — I’wa Jens Krafft legjobb 

filmje — A magyar Mary Plrkford
A napokban kinn voltam a C'orvin- 

Mlmgyár zuglói telepen ók élénk figye
lemmel kísértem Jókai F.gyhuszasos 
lány — Egy dollár című megfilmesített 
rogényo utolsó felvonásának u fölvéte
leit A fáradhatatlan munkáskezek vas
akarattal dolgoztak és így csakhamar 
elkészült a teljes film, amely csütörtö
kön, illetve pénteken pergett le előkelő 
közönség előtt, óriási tetszésnyilvánítá
sok kíséretében a Mozgókép-Otthonban. 
Horthy Miklós kormányzó és neje, Jó- 
zrcf Ferenc főherceg, Auguszta herceg
nő és számos előkelőség fejezte ki ma
gas megelégedését a látottak felett a 
gyár vezérigazgatójának: Barna Károly
iak és főrendezőjének: Uwe Jcns 
Krafftnak. De dicséretet kaptak a je
lenlevő szereplők is.

A magyar filmgyártás ezen a napon 
érte meg igazi diadalát és most tudtuk 
c«ak meg, hogy Barna Károly egy som
miből, tejjel-mézzel folyó Kánaánt léte
sített és ezon alkalomból meleg készorí- 
tással tartozunk a vasenergiáju vezér
nek, akinek ez a merész vállalkozása 
norn vallott kudarcot.

A szinóazok emberfeletti munkát vé
geztek napokon keresztül és munkájukat 
a siker koronázta. Lóth Ila, a magyar 
„Mary Pickford'*, u neki írott szerepé
ben pajzán, bájos, közvetlen csitri volt. 
Ez a kiváló fllmdiva méltán megér
demli, hogy neve a filmművészetben 
Ölökké ragyogjon, úgyszintén Rétben 
Lajosé is, akinek uzsorása klasszikus 
alakítás. E sorok Írójának szerény véle
ménye, hogy mindegyik szereplő kima
gaslott kis és nagy szerepéből, de leg
inkább Lóth Ila és Héthey Lajos azok, 
akik külön kiemelondűk. A többiek: Jíoj- 

Lukács, Vendrei, Mattyasovszki, 
Ilona, Bárdi, Kürti Teréz, Szeré mi. Lá
nyi Irma és a kél gyormekszinész: Szé
nái Ferkó és Lázár Gida igen jók voltak 
hálás szei epeikbeu.

A film kásáitól és elsősorban Uwe Jen* 
Krafft kérheti jogosan rendezői sik- rét. 
Uwe Krafftnak nz Érj- dollár a legjobb 
filmje ós büszke lehet alkotmányára én 
úgy, mint sogitőfársai: Kiben István és 
Alfréd Hangén operatőrök, Sehmidt Ottó, 
Polik István, Rcibcr Llpót és a filmfel- 
irat, készítője: Kiss Jenő, aki mint min
dig, ezúttal is tetszetős feliratukkal látta 
el a filmet.

Barna Károly megfeszített munkájá
nak — melyben Ennél Fülein igazgató
nak is nagy része van — eredményeként 
lunlitihotjiik ma elsőnek a Corv in-márkájú 
magyar filmeket. Hisszük, hogy a so 
roii következő újdonságok is hasonló si
kerrel lesznek elkészítve ás örökké fog
nak erre díszbemutatóra emlékezni mind
azok. akik egy semmiből — nagyot 
mjklálatosat, feltűnőt készítettek.

Dr. Hoddszy Béla (Uránia), Bécsi 
Gyula (Mozgókép-Otthon), dr. fíaycr 
Elemér (Omnia) igazgatókat megkérdez
tem. mit várnak a filmtől. Azt felelték 
általánosan: sikert, győzelmet, diadalt. 
íme, a jóslatuk bevált és most ők a 
irgboldogabhak, természetesen a közön
ség is, mert pompás csemegét kapott, 

Még csak annyit, hogy a Corvin vez* 
tőségének ilyen nagysikerfi fltmbeinuta 
fókát kívánunk. Hisszük, hogy n Pakolt 
című film, amely követi ar, Egy dollárt, 
Imsunlú sikerrel kerül bemutatóra, mert 
hn az egyik fele a munkának már slke 
rült, sikerülni fog a másiknak ■— a „Fié 
nők a fele" - - ih. __________________

Az embernek 
legnagyabb e fenségei 

n szabad szemmel nem latható ba- 
n legtöbb ragályos beteg

ségnek elóidóról. Ezek ellen küzdünk a 

fertőt! enitéssel
Ismeretes, hogy számtalan forgalom 
bán levő fertőtlenítő szer közül a lég. 
megbízhatóbb vs legkelendőbb n 

UfSQFORM 
mely u égési világon elterjedt és 
minden gyOgytárlmn de drogériában 
kapható

Kettős öngyilkosság Ho1 táncolunk- - - az idén?
Karnevál herceg üzent. Vár,int 

jókedvvel, borral és nótával. I™ 
-z i ...

arsauj 

fütyül, mi meg táncoljunk. Fele,], 
jük el a gondot, a kísértő besszt a 
robbanó bombákat, melyek előszó 
tettel hullanak a tánctermek köze, 
pere, feledjünk mindent — mert el 
jön a Hamvazószerda.

Mit. Cuftac® 

a F>csii Kabaréban

a Fiume szállóban
9i*v*9t**A Átlátó szerelmi tragédiája

— A Hétfői Napló tudósitójától. —
Szombaton este a Lánchíd ucca 

12. szám alatt levő Fiume-szállóbam 
inexjelent egy elegánsan öltözött 
fiatalember, aki Gönczi Miklós or
vostanhallgató néven jelentette be 

; magát Elmondotta, hogy a nővére 
I íh vele van, aki most érkezett meg 
I vidékről és a nővére részére külön 
szobát nyittatott.

| A fiatalember késő este visszatért 
| állítólagos nővérével a szállóba. 
: Vasárnap délelőtt amikor a taka- 

végi gjárta a szobákat a 
üresen találta. A 

-..... -3 volt zárva.
Ízben bezörgclctt, azonban 

Rosszat , gya- 

a II. emeleti szoba ajtaját és 
szobába lépve látták, hogy
a fiú és a leány egymást át
karolva feküdtek az ágyban, az 
éjjeli acekrényen egy morfin
mos üveget és egy pravarz- 

fecskendőt találtak.

i rí tó nő
(leány szobáját ..........
i fiú szobája pedig be
Több '

, nem kapott választ. _______
: nítva, a szálló személyzete fölfeszí-
i tette a II. emeleti szoba ajtaját és 
a

Vle ÉfMiMAalta Vi, Kívav-uica 18. azi KIS KOmMIfl Ttfefonsum: 14-22.
Vt*i»Mvrmv«>f*p«Sve|i At éifel portja. Per Zfecher und tteiit Sohn. Kez<Jefel-kor,

nincsen cselátihlánv
— A Hétfői Napló tudósítójától. —
A pesti háziasszonyok örökös problé

májának. b csolédmizériának szentel
jük az alanti sorokat. Annak problémá
nak, amely probléma marad békén és 
háborún, olcsósági hullámon és drága- 

i láyon, ho&szon ás besszen át is.
I Megkérdeztük egy cseléd el helyező in- 
I tézet „vezetőjét", hogy miként i« áll ma 
a pesti cselédkérdé.% A „vezető" úr ott 

; állott a komornál, szárazdadát, mosónőt, 
. inindenont hirdető piros, kék. sárga koc
kás boltablak homályában. Mellre 
„slukkolta" egy Magyar-cigaretta füst
jét és szinte mélabúsan mondotta: 

( — Tessék nézni! Ebből látni a legjob
ban. Azelőtt ..Király"-nál olcsóbban nem 

Ls adtam. Mert legalább „Kiráiy“-lyai 
trakfáltuk a cselédek, meg a nagyságák 
is. MaT Még a borravalót, is sajnálják 
főlom. Rosszul megy nekünk. Már alig 
vagyunk páran férfiak, akik a bransban 
dolgozunk.

— A lányok! Mit mondjak kérem? 
Semmi sem tetszik nekik. Cselédszoba 
nélküli hely nem kell. Nem vikszclnek, 
nagy lakást, nem takarítanak. Egyiknek 

[kevés a kimenő, másiknak sok a kis
gyerek. Mert ez a kettő o legfőbb. Min
den éjszaka kimenő kell. Viszont gyere
kektől nem hagyja magát szekírozni. 
A nagyságák? Mit is tehetnek mást? 
Mind panaszkodnak.

Felsóhajt és inég busábban folytatja:
— Kikopunk már a mesterségből. A 

nagyságák inkább újságban hirdetnek. 
Az olcsóbb, mint a cselédelhelyező. Ná
lunk a lány is fizet, a nagysága is fizol. 
Aztán, hn a belépés után nem felel meg 
a ..hely", újat, meg megint újat hozunk 
..díjmentesen." De erre ráun a nagy
sága és másik szerzőhöz megy. Ott. újra 
kell fizetni. Azért van az. hogy inkább 
az újságban hirdetnek. Elég baj ez, 
kérem.

Árián a fizetésről érdeklődünk.
— Az még elég tűrhető — nmndja —. 

A mindenéé nyolcvan, a mindenessza- 
kácsnő száz-szár,húsz, a szakácsnő száz
ötvenezer koronát kap havonta. Ez nőm 
sok. Nem is pénz manapság. Nőm igaz?

Igazat adunk neki. De kérdés, hogy 
miként vélekednek erről a pesti nagysá
gák, akik tudják, hogy mibe kerül ma 
az egyhavi ellátás tv. tudják, hogy mit 
ér az a sok használt ruhanemű, ami 
ajándék formájában vándorol a csoléd- 
azob*.*

Megtudtuk még, hogy a szó szoros ér
telmében oaelédhiány nincsen. Csak fel
tűnteti .ok a hely változás. Csj ódét lehvt 
kapni, de ritkaságszámba megy az a 
háztartás, ahol egy két hónapnál tovább 
maradna egy cseléd.

Hogy mi ennek az oka?
Erre talán egyedül a „Magyar*'-ciga- 

rettás vezető úr tud okosan felenl. Bú
csúzóban ezt mondotta:

— Csclédkérdés mindig lösz kérem, 
amíg cselédek éa nagyságák lesznek.

Azonnal orvost hívtak, a fiatal
emberen azonban már nem lehetett 
segíteni. Meghalt. A leányt eszmé
letlen állapotban vitték a Rókns- 
kórházba. ahol a halállal vivődik.

Kz öngyilkos fiatalember zsebében 
talált írásokból megállapították, 
hogy tényleg Gönczi Miklósnak 
hívják, orvostanhallgató és szülei
nek a Várfok ucca 8. számú laká
sán lakott. A Irány azonban nem a 
nővére, hanem Frank Máriának 
hívják. A helyszínen kiszállott 
rendőri bizottság egy levelet ta
lált. amelyet a fiatalember az ön
gyilkosság előtt írt:

„Nagyon szerettük egymást, de 
nem lehettünk egymáséi. Ezért 
közös elhatározással mentünk a 

halálba.

A kettős öngyilkosság ügyében 
rendőrség megindította a i ’ 
latoí’ lesz január 31-én a Riport el-bál. Új

trükkökben, sok ötletben természc- 
(tesen nem lösz itt hiány, hiszen a 
i rendezők között látjuk a legjobb 
[humoristákat és legfürgébb rendőri 
riportereinket.
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A KACAGÁS VILÁGSLÁGERE, 
melyet Amerikában a bemutató nagy 
mozgók hónapokig játszottak DU1M) 
előadásban s amelyet a lapok kritikái 
egyhangúlag

A vígjátékok vígjáték a 
epitotonnal illettek. A „Saylor made 
mán", mely magyar átdolgozásban

A TENGERI MEDVE
cimcTi kerül közönségünk elé, valóságos 
fogalom a burleszkek világában. Indiába 
külön expedíció utazott a fölvételekre, 
úgyhogy fantasztikus összegbe került 
ez az

ÖTFELVONÁSOS VÍGJÁTÉK, 
melynek állandó helyzetkomikuma mel
lett csodaszép ytiszflkus fölvételei van
nak. A legnépszerűbb amerikai fllmko- 
mikus ma a

főszereplő; harold lloyd, 
ki tagyszerü színészi kvalitásaival 
messze túlszárnyalja a burleszk-komiku- 
sok clownszorü alakítását.. A kacagás 
zúg majd, mint az orkán a

K ÉT NAGYMOZGÓBAN.
mely még a héten műsorára tűzi Az ün
nepélyes bemutatója a meghívott előke
lőségek. a sajtó cs a szakemberek előtt 
szerdán délelőtt lesz, a nagyközönség 
január 28-töl a CORVIN-SZINHÁZBAN 
a legnagyobb és legelőbb pesti mozgó
ké pszinházhan és

Január 25-től a TIVOLIBAN,
a nagymczőuccai flnomnivóju, Andrássy 
út környéki mozgóban

KERÜL SZÍNRE,
még pedig Amerika, után, a nyugati vi
lágvárosokat megelőzve, Európában elő- 
nzör. A közönség kényelmére a

JEGYEK ELŐVÉTELBEN!
mórig kaphatók. Az érdeklődőknek je
gyekről jó lesz előre gondoskodni, mert 
„A tengori medve" iránt a szakkörökből 
kiszivárgott hírek alapján máris

ÓRIÁSI AZ ÉRDEKLŐDÉS!

MAGYAR FALU
• ,6*Ar®« feg‘’«g7«bb MHrmn.Erzsébet körút 27. m. Telefón: József 111 —és.

ÚJRA MEGNYÍLT
Januári •liiar-mflaor. Reggelig niefeg konyha

Záróra reggel fT-kor
iCerhaly-lavaa. Réaavény^ér.
Minden vaeírnaa két aleaMa WF délután négy és este nyolc órakor

I

zodjon pénzért futkosó lábunk" 
musba és járjuk a táncot a farsj 
nagyhercege, Karnevál úr előtt.

A szezón legérdekesebb báljai ter
mészetesen azok, amelyekben a jó
kedv és a humor párosul az előkelő- 
seggel és a szépséggel. Nem fog el.
TH'/radni az idén se a Színész-s övei, 
ség nagy bálja, melyet a. farsang 

| végére tartogatnak. Viszont a far- 
a sang egyik legelső és legérdekesebb 

vizsga- és a szezón egyetlen álarcos bálja

A Vigadó és a Gellért szállóban 
egymást érik a nagy hálok. Csak 
egy-kettőt ragadunk ki. Január 

eu sülte 23-án a Közgazdasági-bá\, mig 27-én 
............ i már a Zsidó főiskolai hallgatók 

I bálja lesz. Február 1-én lesz az 
[ egyik legelőkelőbb mágnás-bálunk, 
a Szécnenyi-bál.

Radó — Virágh
síólóziK a Pesti Kabaréban!

\ Geller t-szállóban egy osornó 
Fchérrózsa-\yé\, majd a Ztaros-bál 
január 26-án. A Balatoni Yachb 
Klub-bálja február közepén lesz.

árad a valódi

ÉPSÉG 
EGÉSZSÉG

DIANA
sósborszeszböl

1 kis palack ára.... 1.30 0 K
1 közép palack ára. 3.70 O K
1 nagy palack ára. • 7.40 0 K

Jelenlegi szorzószám: 3700

ALrx;?rA‘b.J viselt férfiruhúKért
BIJCK, Nagymező ucca 12. Telefón H7--^

Meinl
meggyésrifiixfazz 

fuúnSuá&ci 
reíMmáronj
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— Hu móri
— Az is van. A minap egy jó

kedvű társaság beiért egy kis budai 
kocsmába. A társaság tagjai a Fé
szekből ruccantak ki a Duna má
sik partjára Vidám poharazás köz
ben Faragó Jenő ragyogóan ötl tes 
dikciót vágott ki, amellyel 
vezért éltette-

A vezér meghatva fel It:
— Édes Jcncikém! Én is

l s azt

nehézsége mellett azért megvan a 
.lő oldala is. A Vígszínház ugyanis 
vendégül '.álja minden ebédre azo
kat a tagjait, akik Bourdet „Lelán
colt ember" című, vig játékában 
játszanak. Ezek az ebédek poisze\ 
nagyon kedélyesek és ma már a' _  i>v*vo
színháznak , majdnem valamennyi jót kívánok neked, 
tagja meghivatja magát ebédre. 4

Beöthy

minden 
kérem

tagja meghivatja magát. ebédre, A tőled, hogy ódáin legyünk ??u k í- 
bemutatot egyébként két hét múlva 1 ten jóban, amíg az „Elssler Fanny"-
tartják meg, de időközben még nak rcprize lesz, 
megkezdik Fodor László ,Jószívű 
asszony" című darabjának próbáit 
is. A jószívű asszony — nem nehéz 
kitalálni — Varsányi Irén lesz. A 
Nemzeti. Színházban mos1 sokáig 
nem lesz bcmu'atő. Az állam első 
színházában nem akarják, úgy
látszik, a Shakespeare.- meg a Hc- 

e,.tnt __  -- - .................. .. vesi-ciklust megzavarni. A Renais-
hfzásából bejárták az erdélyi színi-< sáncé rémé hc.tőcn megalálta első, 
kerületek városkáit, hogy hátha, ta-, igazi darabját, sőt bizonyára a • 
'ólnak a r ide ki színpadokon egy- Belvárosi Színház is. A Blaha' 
'qn jó színészt, akit, azután így fel Lujza-Színház nemsokára próbálni 
lehel hozni Pestre. Hát amin1 így kezd, a Király-színházban szé’- 
bolyonganak az egyik városból a csend van, amit csak az kavar majd I 
másikba, valam lyik kis állomáson fel, amikor „A mézeskalács" egyik 
diszbeöltözött lovasbandérium várja i primadonnája — most az egyszer 
avonatof. ""'Á'
- Itt kiszállunk. — mondja Tapi 

direktor, — hátha találhatunk, olyan 
motívumokat, ami jó lesz ot<hon va
lamelyik színdarabban. Majd cl- 
meséljiik Szabolesnak,

A szavakat min gyárt követte a 
tett. Kiszálltak a vonatból, de alig 
tettek néhány lépést, máris szemben 
találták magukat a bandériummal, 
amelynek tagjai éktelen éljenzésbe 
törtek ki. De alig ocsúdtak fel meg
lepetésükből, amikor már ‘ a kül- 
dötség tagjai is megjelentek színük 
előtt és egy nagy beszédet vágtak 
ki. A gyönyörű felköszöntő elhang
zása. után derült csak ki, hogy a 
jó erdélyiek Tapolczayt meg Nagy 
Jenőt összetévesztették a megye
főnökkel. akit Aradról vártak s 
akinek tiszteletére rendezték á dísz
felvonulást . . No de siettek is 
vissía a vonatra, amikor kisült az ki 
igazság.

— Mi hír van a színházak táján?

színhá«i<nf nifykzeriben sürgős é lettek a próbált, mié fán a dekoratív \^5'l,ce J.e^. .Semmei ingre u.azlk, 
Szabóky Zsigmond Rafael nrm si
került annyiri, amint a szerző \ 
várta. Ma má" mindennap elkezdik; 
a próbát reggel kilenckor és égés-én | 
délután négyig-ötig próbálnak. Ez 
bizony nagyon fárasztó, de a sok

nondja csak, van valami újság?
__ Van ám. még pedig bővlb n.
T)C hogy össze ne zavarja azo

kat, hát szép rendben cl fogom 
mondani, csak, jól hallgasson ide. 
Tanolczau direktor meg Nagy Jenő, 
■f Fővárosi Op< rettszinház tagj t az 
>lniult héten elmének vi ágo* látni. 
Felkereked  lek és a színház meg-

— ifhuöí uz vyyxzvr 
nem Honthy —, mint a hírek 
mondják valóban férjhez megy s 

| akkor a színháznak cl kell öt en
gedni nászúlr'-. Szerepét már ta
nulja is Vaály Ilonka, aki ilyen
formán elesett bécsi vendégszerep
lésétől. De ha már Vaá'ynál tárté'’ 
mingyárt elmondom, hogy milyen 
szerencsétlenség érte szegényt. El
lopták bundáját, amit karácsonyra 
kapott és amit — mint jól értesült 
helyről jelentik, — pontosaji ti
zenkétmillió korona ér! ékre be
csült a kirakat árjclző-táblácskája, 
amíg a tükrök közül ki nem hozták. 
A rendőrség nagy apparátussal ke
resi a bundát.

— Csak nem mondott már cl mindent?
— Dehogy mondtam. Például, még 

arról sem szóltam, hogy a Városi 
Színházban február elsejére tűzték 
’.i a „Bachusmtclit" bomu'afóját, 

1 Lábass Jucival és Környcy Bélá- 
I val a főszerepben. Addig a „Meny- 
I asszonyháború elrepül, mint a sas.

Kövecs 2 a rendőrt 
viseljen Ön is Berson-gumisar* 

hot es gumiféltalpatl MegkBny- 
"yiii a nehéz szolgálatot, hideg és 
ncdvességellen véd,zajtalanul járunk

^úzakalász
□rta: Simonyi STTária

Az elmúlt nyáron vendégség
ben voltam egyik falusi roko
nomnál. Falun mit csinál az 
ember? Olvas, olvas és olvas.

Amikor már minden regényem 
kalendáriumon, régi újságon túl 
voltam, azt mondja a rokonom:

„Gyere ki. Mária (falun rokoni 
körben a magázást nem Ismerik) 
a földekre, jnegmutatom noked 
az isten áldását, a termést/4

Kimentünk. Soha éleimben el 
nem felejtem azt a képet, amit 
a természet a szemem elé fo- 
tografált. Meghatva álltam a 
nagy darab föld közepén, hol 
rengett a búza s a kék búzavirá
gok kíváncsian lestek ki búvó
helyeikről.

Isteni színpompa, a szél mu
zsikájának bűvös melódiája, a 
kalásztenger termő illata egy 
pillanatra megállították bennem 
az időt és e percben nem érez
tem, csak ennyit: Élet.

Mi mást tudnék most ír
ni Móricz Zsogmond „Búza- 
kalász“-áról.

Csak ennyit. Élet

RÖVID HÍREK
PADEREVSZKYT,

a lengyel köztársaság Volt elnö
két, a világhírű zongora-virtuózt 
egy amerikai m’lliárdos mog- 
hívta Newyork melletti palotá
jába. Miután nz amerikai milliár
dos gázsit ajánlott fel a művész
nek. Padcrevszky kereken visz- 
szautasitotla a meghívást azzal a 
megjegyzéssel: Lengyelország még 
nem tart ott, hogy fiai gázsiért 
vendégeskedjenek.

TÖRZS JENŐ 
a jövő héten felvidéki turné
jára indul.

RAJNA ALICE.
a Vígszínház művésznője le- 
-•’^ryődött a Pesti Kabaréhoz.

HERVAY FRIGYES , _ _____  ____
elvállalta a Vh/wínpad dramaturgi lás húz közönsége a bemutató ünnepi 
állását. 1 ....

SÓLYOM JANKA 
szerződését felbontotta a Pesti 
Kabaré igazgatósága.

KOSÁRY és KIRÁLY 
a hónap vége 
nek.

MAKLÁRY ZOLTÁN,
a Renaissanco 
tehetséges fiatal 
kalász bemutatója után 
százalékos fizetésemelést kapott, 
ami a mai viszonyok között meg- , 
említésre méltó. !

JÓKAI-TÉRI
Kamara színház terve ríjból 
fölvetődött. |

[A
i •

* A „Mézeskalács" minden este. A Ki
rály Színházban a jövő héten minden 
este mogismétli Ernőd Tamás—Szirmai 
Albert „Mézeskalács", című daljátékának 
előadását, melynek mindannyiszor táb- 
..... uuuupi
külsőségei között tapsol. Vasárnap dél
után a „János vitéz“-t adják 3 órakor 
mérsukolt holyúrakkal. Most szombaton 
délután a Rákosi Szidi iskola növen
dékei vizsgáznak a „Víg özvegy" című 
operettből. Ez az előadás rendkívül mér
sékelt helyárú.

* „A hamburgi monyasszony"-t, Vin- 
cze és Kulinyi nagysikerű operettjét 
pénteken újítja föl a Városi Színház. 
A címszerepet a színház új primadoD-

; nája, Kolbay Ildikó veszi át. Tisza Ka- 
. róla. Palló Imre, Sziklai József és Horti 
Sándor megtartja sok tapsot aratott 
szerepét. Az előadást, amelyet vasárnap 

•este és következő hétfőn ismételnek. 
Ábrányi .Emil v,ezúpylj. ... 4

* Aqulla-Adler Aiúllua .. Köniyey 
Béla kedden a „Bohémélet"-ben vendég
szerepel a Városi Színházban. Csütörtö
kön „Jloffniann mosói," vasárnap dél-

* Szenes Béla új vígjátéka, a „Hold- után „A zsidónő*' van műsoron Munzlib- 
. ...........1 _ gór József, a varsói nagyopera művészé

nek vondégi’ölléptével.
„A balga szűz" a Blaha Lnjza-Szfn- 

hazban. Strauss Oszkár nagysikerű ope
rettje, „A balga szűz", melynek minden 
előadása zsúfolt nézőtér előtt a legna
gyobb sikerrel folyik a Blaha Lujza- 
Színhúzban, a jövő hét minden estéjén 
ismétlésre kerül. Minden előadáson So
mogyi Nusi, Harmath Hilda, Rozsnyal 
Ilona, László, Szirmai, Dénes Oszkár, 
Tamás, Borosa László és Rótt játsszák 
kitűnő szerepeiket, melyekben olyan 

az idői évad legmolatságosnbb operettje, 
,,A rózsalány" kcriil színre 8 órakor mér
sékelt helyárakkal, Somogyi Nusi, Vaály 
Ilona, Boross Géza és Abonyivul a fősze
repekben.

* T. Forral Rózsi az Andrássyútl Szín
házban. Az Andrúseyúti Színház szom
baton bemutatásra kerülő új műsorában 
T. Forrai Rózái kitűnő szerepben lép föl 
a háborúban elesett kiváló tehetségű fia
tal írónak, Sztrokay Kálmánnak „A ma
ma keze" című kis posthomus bohózatá
ban.

* Jövö szombaton mutatja be az And- 
rássyút’ Színház új műsorát, m*ly vi
dámságával, gazdagságúval nagy sikert 
igér a népszerű kis színháznak. A műsor 
kitűnő darabjait, tréfáit és . magánszá 
mait Karinthy Frigyes, Harsányi Zsolt, 
Sztrokay Kálmán, Egyed Zoltán, Pallos 
Tivadar, Zágou István, Mátray Sándor

feló haza érkéz*

Színház nagyon 
művésze a Búzá

ké t száz-

hogy kipihenje a félszczón fáradal
mait. Sőt arról sem szóltam, hoiy 
Fenyvessy Emil, aki meg a Szabóky 
Zslgmond Rafael közben lett. be
teg. már lábbadozik és mihelyt, tel
jesén jobban lesz, elutazik Badenbe, 
ahol legalább két hónapig pihen, 
majd. A már pihenő Siller pedig 
Abbáziából levelet írt Roböz direk
tornak, amelyben bejeit, nti, hogy 
már eleget pihent és készen áll az 
újabb háromszázas szériára, amit, ..., lL 
amikor hazajön - két hét múlva -| tokon Molnár Ferenc rég nem adott 
azonnal meg is kezd. Kö.b n azon- 'Iramai költeménye, az „Égi es falúi sza
fton míg felszalad Trieszten át felem” körűi fWujltísra Lontl szereplt 
Bécsbe és megnézi a Theater an dér 07 alkalommal Hajnal Márta, a miskolci 
Wien-ben Kálmán Imre „Mórica v«r0«i színház volt drámai primadonná- 
grófnő“-Jének Cíl’lik próbáját, mert w. ? Belvárosi Színház tagja Játssza. 
a jövő évben ezt is id’szanio kell, Vasarnap délután 3 órakor mérsékelt 
addig hát legalább tanulgatja egy helyárakkal a Magyar Színház műsort 
keveset. Somogyi Nini is külföldre nak egyik legsikerültebb vígjátéka, „A 
készül, gerszc csak ha. szabad lesz. ki" 10rd“ kerül színre, a főszerepeket 
A fiatal Verncuil-házastárs meg- Báthory Giza, Forgács Anna, Zala Ka- 
hivta őt néhány Z’ór/zs6n. vola,_ Vágó, Ihász, Stella, Hajnal, Dávid
V crncuttuek ugyanis elküldték a és Vándor játsszák.
Rózsalány pesti kritikáit Párizsba.' E^87 h*‘<m a ..Búzakalász”. Móricz 
amire az udvarias szerző egy szép Zsigmond új vlgjátéka dominálja a Be- 
levélben meghívta a szereplőket naismlco-SzInház műsorát, kivéve ort- 
Párizsi villájába. A színész k közül estét, amikor „Az első hajnal
azonban csak Somogyi Nusi vállal- kerti színre; vasárnap délután a „Lila 
kozott a hosszú útra, aki majd cl-, mérsékelt holyárakka).

világ** a jövő héten ötször szerepel a 
I Magyar Színház műsorán: hétfőn, szer
dán, pénteken, szombaton és jövö va
sárnap este, mindannyiszor Pécsi Blan
ka, Vaszary Piroska, T. Oláh Böske, 
Csortos, Tarnay, Z. Molnár, Ihász Lajos 
felléptével. Kedden a 100 ik előadása 
küszöbén álló Hans Müller „Tüzek*4 o. 
szenzációs drámája kerül színre. CsütÖr-

drámai költeménye, az „Égi és földi sze-

cz alkalommal Hajnal Márta, a miskolci/7H aer v" AAUJIIUI maiwi, a luiuauib, -—avp. InD1, uivty l'ftutu Olyan
ífor/rn városi színház volt drámai primadonná- i nogy sikert arattak. Vasárnap délután

Vasárnap délután 3 órakor mérsékelt

Berson-gumisarkot 
es éuiniféltalpat 

etessen cipészével míg ma lábbeli - 
1 re> soha mást nem fog viselni

kozott a hosszú útra, aki 
viszi a többiek üdvözleté* is.

— Mondja, mister, mikor lesz a 
kodalma . . .?

— Egy szót se tovább. Már ki is szombaton érkezik első jubileumához.
találtam, miféle lakodalomról van xr“'”’ Pnl,A
szó. Tehát adatik tudtára minden
kinek, akiket illet s akiket nem 
illet, hogy Hcrczeg Géza, az újság
írók „kis Hercegije, aki évek óta 
Bécsben tartózkodik és az olasz 
„Corriere delin Sera" bécsi szerkesz
tője, februárban tartja esküvőjét 
az osztrákok egyik legnagyobb mű
vésznőjével, Leopoldine Konstan
tinnal.

— Péchy? ...
Jól kérdez, éppen Péchy Erzsiről 

akartam beszélni. Képzelje csak, 
szegényke már két hét óta súlyos 
lázban fekszik. Fogtőgyulladásavan 
és nem akar meggyógyulni. Pedig 
a művésznő a Menetjegyirodában 
már vasúti jegyét is megváltotta 
Svájcba, ahová néhány hétre üdülni I 
megy. 1

* Jubilál a Menyasszonyháború. Sas 
la- Ede. és Szabados Béla pompás, mulat

tató daljátéka, a Menyasszony háború,

Nagy Izabella. Kolbay Ildikó, Palló, 
Sziklai, Somló Emma, örley Flóra, 
Horti, Gábor és Sík vitték sikerre aI Iltlll'l, uttuur <5 O1K VJvbtTjL elhulló <1 , J1VUUU1, XJUllUll 13 LA Cili, AVlUirtiy OdUUUl 
regényes, vidám darabot, amely ezer-[és Kortész Mihály írták és T. Forrai 

|dán és szombaton szerepel a Városi'**'
Színház műsorán.

* A Vígszínház jövőheti műsorában, 
vasárnap, hétfőn, csütörtökön, valamint 
jövő vasárnap este Is szerepel a Szabóky 
Zslgmond Rafael, Szomorú Dezső új 
színműve. A többi este a nagysikerű ka
baré-műsort ismétlik. Szombaton délután 
gyermekelőadásul a Hübelc Balázst

1 játsezák, vasárnap délután pedig a K4- 
rályt adják.

• A Pompadour hete lesz a Fővárosi 
Operettszinház jövő hete is. Minden este

i Fali Leó szenzációs operettjét játsszák. 
; Vasárnap délután Lehár páratlanslkerű 
revüoperettjét ismétlik. Jövő vasárnap 
délelőtt 11 órakor a Nyugat folyóirat 
rendezésében: Költők délelőttié.

llózsi, Kökény Ilona, Németh Juliska, 
Berky Lili, Vaály Ilona, Vaszary Piros
ka, Dajbukát Ilona, Gombaszögi Irén, 
Kabos, Vágó, Gőzön, Bánóczy, Mály, 
Abonyl, Ihász Lajos, Fiilöp, Matány, 
Kertész. Szeghő, Székely, Kincses játsz* 
szák, illetve éneklik. Vasárnap délután 
és vasárnap este megismétlik az új mű
sort. A bemutatóig a mostani műsort is
métlik, melynek kedden lesz a 75ötödtk 
előadása.

• T. Forral Rózsi az Andrássv-utl 
Színházban. Az Andrés.iy-nti Színház 
szombaton bemutatásra kerülő új mű
sorában T. Forrai Rózsi kitűnő szere
pében fél fel a kiváló tehetségű fiatal 
írónak. Sztrokay Kálmánnak „A mamu 
keze** című bohózatában.
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* „Mlhalylné két lánya** Ixmdonban. 
Búb Fekete László új vígjátéka, molyot 
jövő pénteken mutat be a Belvárosi 
Színház, Londonban is színrekerül. Er- 
nest. Mayer,' n Copyright Buoró londoni 
igazgatója, Yolland Artúr egy. tanár 
utján, a premiert be sem várva, meg
vásárolta Anglia és Amerika számára. 
A bemutatóig: hétfőn Szenes Béla nép
szerű vígjátéka, „A gazdag lány** T. 
Forrni Rózsi. Bóth Klári és Abonyi fel
léptével, szerdán a „Kékszakáll nyolca
dik felesége" Titkos Ilonával és Vándp- 
ryval, kedden, csütörtökön, vasárnap d. 
u. 3 órakor rendes esti helyárakkal a ki
tűnő Feydeau-vígjáték „Nem csalom meg 
az uramat" kerül színre, a főszerepek
ben Titkos Ilona, Németh Juliska, Tóth 
Böske, Csortos, Z. Molnár, Kabos fellép
tével.

• Vaály Hona az Andrássyútl Színház* 
lan. Az új műsorban, melyet szomabton

• •
UHÍl

KÖZGAZDASÁGA
A kilcslntMtsok eredményétdl fa$$ 

o tlzsíel helyzet
A pénzbőség Is szllárdltölag hathat — Drágultak 

a valuták
A pénteki tőzsdei forgalom hirtelen 

árjavulással végződött, noha az utolsó 
___ _ .... düu.uuuv-h. (ellátási) napon rendszerint kisebb árle- 
mutat be nz Andrássyútl Színház, Vaály morzsolódás szokott bekövetkezni, hogy 
Hona a „Mosódás Böske" című operett- azután a szombati ' * ’
ben lép fel, melyet francia .eszmo után .’ _
Harsány! Zsolt írt s amelyhez Kallós Ti- A. szombati magánforgalom eleinte tény- 
vadar, a színház karnagya komponált szilárdabban indult és csak a déli és 
fülbemúszóan szép zenét. A kiR operett,a ,r°ra délutáni órákban lanyhult el né
telve van mulatságos helyzetekkel és a .............
vendégszereplő Vaály Ilonának igen há
lás feladat jutott a női főszerepben. A 
férfl-főszerepokef Abonyi, Bánóczy, Fü- 
löp és Matány játsszák.

• Vlzsgaclőadás a Magyar Színházban. 
Szombaton. 26-án délután 3 órakor a 
Rákosi-iskola növendékei a Magyar 
Színházban vizsgaelőadást tartanak. Ez 
alkalommal színrokerül Molnár Ferenc 
„Ibolya" című egyfelvonásosa és a „Víg 
özvegy" első és második felvonása. A 
vizsgaolőadást rendkívül mérsékelt hely.. 
áxak mellett tartják mog.

• Páratlan sikere van a Teréz-körúti 
Színpad uj műsorának Medgyaazay Vil
ma, Nagy Endre és Salamon Béla föl
léptével. Teréz-körut 46. Telefon 65—54. 
Kezdete 8 órakor.

magánforgalomban 
annál nagyobb kurzusok alakuljanak ki

mileg az érdeklődés. Ennek az az oka, 
hogy szombaton

| Isinél riasztó hírek voltak forgaloni- 
| bán a londoni kölcsöntárgyalásukról, 
amikorra igen kedvezőtlen jelentések 
érkeztek. A nagybankok vezetői ezekről 
a hírekről a világért sem akarlak saját 
nevükkel nyilatkozni, nehogy, mint egyi
kük igen helyesen kifejtette, a destruk
ció vádjával illessék őket. Az ilyen alkal
makkor, amikor ellenőrizhetetlen hírekre 
kell valamit bazírozni, tényleg vigyázni 
kell, nehogy bárki is jóhiszemiileg a 
gazdasági rémhírterjesztés bűnébe essék. 
Ezek a bizonytalan hírek azután tartóz
kodóvá tették a spekulációt, de a józan 

. tőzsdeközönséget is.
Hogy a közöli napokban miképen fog 

a helyzet kialakulni, azt ebben a pilla
natban nehezen lehet eldönten.i Bajos 
szilárdságot jósolni, noha erre minden 

lalapfölfétol megvan. A papírok alá van
nak értékelve, ez régóta tudott dolog, 

! pénz is rengeteg van a piacon, a közeli

és a külföldi piacokon való bevezetés. 
A bankértékek közül, — mint a Hétfői 
Napló előro jelezte, — a Földhitelbank- 
bán, a Magyar-Amerikai Bankban és 
Leszámitolóban volt nagy spekuláció. 
Utóbbiban különösön nagy játék volt, 
amit igazol a papiros folytonos árugrán- 
dozása 130—110 között. Jólértesült forrás 
szerint a Leszámítoló az alaptőkeemelési 
tilalom ellenére is rövidesen újból föl
emeli az alaptőkéjét. Keresték azonkívül 
kedvező tranzakció hírére is. Az elmúlt 
héten föltűnt a biztosítópapírok áremel
kedése és néhány elhanyagolt malompa
pír kiugrása.

Lehetséges, hogy
a hét elejére tisztázódik majd a lon

doni helyzet Is.
mert hiszen az egész tőzsdei árfolyam
kialakulás a korona helyzetének a ki
alakulásától függ.

UJ u?St~kuzle11. P«rlvdns Indul 
meg hétfőn, amely kedden és szár 
dán folytatódik és pénteken végző, 
dik- ?2.; időszak kasszanapja f(>h 
ruár 7-ike. D

A Metro-Bank megvette a lápét, 
városi Kaszme éttermi helyiségét 
Mint értesülünk, a Metró-Bank ve 
zeriKazgaloja megegyezést kötött » 
Lipótvárosi Kaszinó igazgatóságé 
val a kaszinó kávéházi helyiségei 
nek atvetele tárgyában. Eszerint a 
Metró-Bank 25.000 dollárt tizei 
ezekert a helyiségekért, amelyek
ben a baskírodat, topják elhelyezni

x Az Általános Űvadékbank í-s Hitel. 
Intézőt Rt. núgymintárd korona saját tő 
kével működését új üzlotholyi8ógéh0n' 
Vad ucca 12. sz. (volt Marton-félc üzlet 
földszinti és emeleti helyiségei) ezen . 
hűtőn kezdi meg. Az intézet nz össze, 
bankszerü üzletágak mellett főként áru- 
üzletekkel és árukeroskodolml és ipari 
flnancirozáeokkal foglalkozik. A bank 
vezetésével az igazgatóság az edditd 
igazgatókon: J. Cl. Floddcrus hollandi 
kir, főkonzul és Hajnal Simon Igazgató 
Igazgatósági tagon kívül Déry Jeni 
igazgatósági tagot, a Magyar Leszólni- 
toló és Pénzváltóbank volt igazgatóját 
bízta meg.

CFilm és 9Jlozi
• Dagesztánl Koplnlra a Kamarában 

4, 6, 8, 10 órakor.w w.. t 411 in j . ' \an » piacuu, it kuz.uu
i/T” ~ at ,;rá- ultimé és házbérnegyed sem olyan fe-

w ~ ! nyegető, hogy a miatt a tőzsde helyze-
• . t6boü rosszabbodás álljon bo.

t . ~ Ezzel szemben a lanyhaság okúul fölmelyet a Projectograph Bt. rendez, társa- ho9Msák a töx8de bizonytalanságát,
H/L 6 ^0a>8a?’^C iétB irodai- amely az ott torvozett tőzsdeadófeléme-

J2yíll61<í ItlvalnnaiTul. sajtó és |é„ mia(l keletkezett, do főien a trorona-
,B‘',n”'t“,asra k" ronf'is.,,,1 kapcsolatban előállott ingái-

ipaft. helyzete?, amely bankkörokben,
amint egy másik cikkünkben kifejtünk, 
méltán kelthetott izgalmat.

A nagypapirok közül a héten több igen 
érdekes és régóta várt áremelést ért el.

nlában ~ 5, %í, ’áO és 10.10 órakor.

lyes filmbemutató a Corvln-Sziiiházban,

A kölcsön sorsához van kötve Ma* 
gjarország gazdasági helyzete, a 
kölcsön perfektuálása — remélik — 
éppen olyan gazdasági stabilitást 

fog nálunk eredményezni,
mint ahogy az Ausztriában történt és 
ennek a stabilitásnak lesz az eredménye 
a gazdasági élet teljes niegnyugodása és 
így a tőzsdei forgalom természetesen ár- 
fejlődéso is.

Igen érdekes momentum volt az elmúlt 
héten a valuták magánforgalmi árának 
emelkedése is.

Bánhidy Ilona — Dénes György 1 
vendég a Pesti Kabaréban | 
x A Palágyi tőkeemelése. A Palágyi 

Gyula Rt. már korábban hirdetett alap- 
tőkeemelésére az elővételi jog (ogyro 
egy egyenjogú új részvény 2200 koro
náért) január 21-től január 26-ig Taub- 
ner Vilmos Bankház-nál, V., Vécsey 
ucca 4. gyakorolható.

x Az Újlaki Tégla- és Mészégető Rt., 
amely az Angol-Magyar Bank érdekkö
rébe tartozik, január 22-én rendkívüli 
közgyűlésén 60 millió korona alaptőké
jének felemelésére fog felhatalmazást 
kérni. A társaság legutóbbi tőkeemelését 
15 millióról 60 millió koronára 1913 áp
rilisában hajtotta végre, amikor a rész
vényeknek 1:1 arányban 8000 korona ki
bocsátási árfolyamon biztosították az 
elővételi jogot, míg 5 részvényre ingyon 
adtak egy új részvényt.

rül világhírű írónk Molnár Ferenc dia
dalmas színműve „Az ördög" film Ü fől- 
Vön'ásban az amerikai Pathé-gyár felvé
telében és Karold Lloyd legújabb vígja- I

metipa-I ,,raoKm „ „„„„ va„ art,nBle8l erl ol. 
MLJ föltűnt a tartott iránit közepette

, is az Izzó nagyarányú emelkedése, 
amellyel már túlhaladta a 800.000 K-ás

Illetékesek a Projectograph Rt. irodája- 
bán (Vili., ItóWozl-ót 59.) vohetik át. Hlllv„y01 „,ar lulaa,n,ua „

Huszár Puli a Dagesztánl Kopfnlcs kurzust és kilátás van arra, hogy rövi- 
cimszerepében a kamarában. dcaen „ailióspapirok közé kerüljön. Az

• Mozgókép-Otthon. A Corvin-fllmgyár Izzó áremelkedésével kapcsolatban van 
kiváltságos műve, az „Egy dollár", Jó-; a tervezett és régóta esedékes tőkeemelés 
kai Mór „Egyhuszasos leány" című el
beszélésnek konzseniális filmváltozata, 
zsúfolt házak lelkesedését váltja ki Al-J 
landóan. Uwe Jens Krafft zseniális ren-

A Devizaközpont péntektől kezdve 
egyféle árfolyamon ad ki devizákat 

a beérkezett árukra,
de máris érezhető, hogy a háttérben kezd 
kialakulni egy újabb árfolyam,

a zugforgalml kurzus.
Valószínűleg a bécsi koronarontás és ko- 
ronakont remin eredménye ez az új 
„belföldi" koronakurzus, amely azonban 
sehogysem felel meg a helyzetnek, hiszen 
a Devizaközpont mai valutaárfolyamai 
máris belföldi paritáson állnak. A valu
ták árfolyamemelkedése alkalmasint ser
kentőleg fog hatni a tőzsdei forgalom 
szilérdulására is.

Untat Érni — Betegh Bibi
a Pesti Kabaréban

Érdekközösség a Földhitelbank és 
xvrnut zseniális ren- 5 Magyar-Amerikai Bank között 

dezése, Lóth Ila szonzáclóe művészi ala- Értesülésünk szerint azok a nagy- 
kításu, Mattynsovszky Ilona, Rajnai fontosságú tárgyalások, amelyek, a 
Gábor. Lukács Pál, Réthey Lajos Ven- Földhitelbank es- a Magyar-Ameri- 
drey Ferenc. Szarén v Zoltán, Kürthy kíü Bank között már hetek óta foly- 
Teréz. F. Lányi Inna, Srácai FerkóJ ® két intézet egymással
Lázár Gida ragyogó müvóazi játéka, a erdekkozosseget létesítsen, szómba- 
világkinematográfia nagy eseményévé eredményes befejezést nyertek 
avatják a Corvin-íllnurvár művét. Amc-i azza! aktussal, hogy a vonatkozó 
iri-kai burloszk-vígjáték, Angol híradó — 
egészítik ki a kiváló műsort. (4, 6, 10.)

• A legmulatságosabb kalandorfllm a 
DageRZtáni Koplnlcs.

• Csak a Kamarában látható Pufi, mint 
Dagesztánl Koplnics.

• Kelet-Mozgó. (Baross tér.) Telefon: 
József 142—09. Hétfőtől szerdáig öt
venéves férfi és Világrészen keresztül. 
Csütörtöktől vasárnapig: Castilai véreb

Chaplin a cukrászdában. Előadások 
5, 7, 9, ünnep és vasárnap ?. 5, 7 és 9 
órakor.

4 A« Uránia - új Jókal-filmje - Egy 
dollár — mindennap 5, %7, ¥»9 és 10.10 
órakor.

• A Magyar Filmklub fllmversenyo. A 
Magyar Filmklub és a Ma Esto szerkesz
tősége január 27-én délelőtt 11 órakor 
fllmmatinét rondez. Ebben az Idényben 5 
ilyen matiné lesz, amelyek célja annak 
a megállapítása, hogy amelyik a sze- 
zón legjobb ‘ filmje. A kérdést egy 
zafír! dönti el a közönség részé
ről beadott szavazatok a'apján. Az első 
malii éu Korda Zoltán, A csodagyerek c. 
filmet játsszák, azonkívül több ismert- 
novíi filmszínész, filmrendező és filmíró 
lép föl.

• Er.v dolUr - aa vrdnla Jókal-nim- 
)« - mindennap S, ■/.7. '/.B 6a 10.10 óra- 
kor.

tón eredményes befejezést nyertek

, Rzrződéses megró 11 apód ásókat mind
két fél aláírta. A kct. intézet füg
getlenségét és önálló üzleti működé
sét ez a megállapodás nem érinti 
és mindössze még csak jelentéktelen 
személyi kérdések elintézése vár 
megoldásra, amelynek kedvező befe
jezése szintén biztosítottnak tekint
hető. A Magyar-Amerikai Bank leg
közelebb megtartandó rendkívüli 
közgyűlésén igazgatóságába bevá
lasztja a Földhitelbank delegáltjait. 
A tőzsdén igen kedvezően ítélik 
meg a tranzakciót és ennek a jó 
véleménynek tudható be. 
Amerikai-részvények két 
mintegy száz százalékkal 
tek.

Ax értékpapírok átvételét a 
24-lki kasszára 
kesztlk.

A Goldberger-gyár tisztviselőinek 
fizetési mozgalma. Értesülésünk sze
rint a Golberger-gyár tisztviselői a 
közelmúltban fizetési mozgalmat 
rendeztek. Bár az igazgatóság kiló 
tásbn helyezte a kérelem kedvező 
elintézését, mégis ezidelg ez nem 
történt meg olyan mértÓKben, mint 
ahogy azt a tisztviselők szeretnék.

x A Fabank részvényeit hétfőtől 
kezdve a hivatalos tőzsdei forga
lomban fogják jegyezni.

I hogy az 
hét alatt 
emelked-

január hó 
hétfőn délután here-

A bécsi tőzsde életbeléptette a 
határidőüzletket. A bécsi tőzsde ve
zetősége elhatározta, hogy legköze
lebb életbe fogja léptetni a határ
idő- és úgynevezett stelázsiigyle- 
teket.

A dollár árfolyama a magánforgalom
ban elérte a 41.000 koronát.

A szegedi értéktőzsde hétfőn d. u. 6 
órakor kezdi működését.

A Törekvés Takarékpénztár Rt. közli, 
hogy újabban érdekkörébe vonta a 
Nagybeváaárló és Értékesítő Részvény
társaságot, az ország egyik vezotő szö
vetkezeti központját, amelynek a közel
jövőben a bányamunkásság szövetkeze 
telnek ellátásánál jut irányító szerepe. 
A Nagybevrtsárló havi forgalma 900 
millió korona körül jár és eddig 18 vi
déki városban tart fönn önálló képvi
seletet.

x A Tanítói Bank és Kereskedelmi Rt. 
rendkívüli közgyűlésén alap‘őkéjút 60 
millió koronáról, 410.000 darab 1000 ko
ronás névértékű új részvény kibocsátása 
útján 500 millió koronára emelte föl. A 
közgyűlés határozata szerint a régi rész
vényesek minden régi részvény után 3 
darab új részvényt fognak kapni dara- 
bonkint 1000 koronáért. Az új részvények 
közűi 160.000 darab kerül piacra, amely
nek jegyzése folyamatban von.

x A Kőrösbányai Erdőipar Rt. iga 
gatósága a január 21-éie kltdzMt rend
kívüli közgyűlésnek javasolni fogja az 
alaptőkének 75 millióról 200 millió koro
nára való felemelését. A múlt év októbe
rében végrehajtott tőkeemelésnél a régi 
részvényesek 1:1 arányban, 6000 korona 
kibocsátási árfolyamon gyakorolhatták 
elővételi jogukat.

Elővételi joggyakorlás. E héten a kö
vetkező részvényekben kell elővételi jo
got gyakorolni: Palágyi január 26-ig 
(2200, 1:1), Fábián jan. 23-ig (3000, 2:1), 
Bauxit jan. 31-ig (100.000, 3:1), Transda- 
nubia jan. 25-ig (10.000, 2:1), Hofher
jan. 31-ig (42.000, 3:1), Concordia jan. 
31-ig (15.500, 1:1).

Nyilafhozaf!
Egyes lapok közleményeivel szemben 

nyomatékosan megállapítjuk, hogy a 
Capital Bank Rt. a Róth és Társa cég
nek semmi tekintetben sem jogutódja és 
annak ügyleteihez, kötelezettségeihez 
semmi köze. A Capital Bank Rt. műkö
dését még meg sem kezdette. Minden 
ezzel ellenkező beállítás rosszhiszemű 
és annak terjesztőivel szemben bírói 
oltalmat vagyunk kénytelenek keresni.

Capital Bank
Részv.-Társ.

Frakk és szmoking 
öltönyök kölcsönzéso, keveset 
használt férfiruhák olcsó el
adása. Frost, Szerecsen u. 47

Hajtásba, Dénes ésVános 
bank- 4. tCindnbltamónycnok 
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