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POLITIKAI HETILAP
FELELŐS SZERKESZTŐ: DR-ELEK HUGÓ

II parlamenti szerénység
A helyettes miniszterelnök úr 

nénteki beszédének kétségtelenül ki
emelkedő retorikai szépségéi vol
tak. Hangjának modulációja, gcsz- 
meninak rutinos kerekdedsege s Hán a külső miliő céltudatos 
megválasztása nagy 8ikerét , két
ségtelenné tették. Sajnálattal es bi
zonyos fájdalommal kell azonban 
megállapítanunk, hogy a belső tar
talmat illetően nem minőimben 
érthetünk egyet filozófiai okfejté
seinek következtetesciben kénytele
nek vagyunk megállapítani a döcö
gőst, a sántikálást, a biztos „vonal- 
vozetés44-nck olyan kisiklásait, ami
lyeneket nem szívesen hallgattunk 
se a helyettes miniszterelnöktől, se 
Vass József'dr. pápai prelátustól.

Nem is tudjuk, sőt alig hisszük, 
hogy a magyar kormány elnöke. 
— még ha helyettesi minőségben 
is — beszélt s inkább akarnék 
hinni, hogy azok a politikai téve
dések, amelyeknek Vass József dr. 
az indemnitási vita végén hangot, 
adott, nem a miniszter, még ke
vésbé a helyettes miniszterelnök té
vedései, hanem Vass József dr. 
egyéni eltévelyedése.

Mert nem tudjuk elképzelhi, hogy 
egy alkotmányos állam miniszter
elnöke milyen jogon, minő alapon 
merészeli osztályozni a szuverén 
nemzetgyűlés képviselőit, hogy eme
zeknek több joguk vau a kritikára, 

.míg amazoktól több szerénységet 
követel. Nem tudjuk elképzelni, 
hogy egy alkotmányos miniszter
elnök milyen jogon és minő alapon 
talál vagy keres mentséget egy ol
dalon a bűnösökre, amikor más ol
dalon ugyanazon bűnökért anathe- 
mát kiált.

Ha a szociáldemokrata képviselők 
Közül bárki is olyan bűnök részese, 
amelyek nnatt méltatlan arra, hogy 
a törvényhozás tagjai közt helyet 
foglaljon, akkor módjában állott 
a kormányhatalomnak preventíve 
meggátolni, hogy ilyen ember tör
vényhozóvá választassák. De ha ez 
nem történi meg. akkor minden 
fms szocialista képviselő a vá
lasztok bizalmának megnyilvánulá
sból mindenesetre ül olyan abszo
lút jogon a törvényhozók házában. 
itiint akár a helyettes miniszter
elnök ur.
,\rm látjuk, nem érezzük a szük- 

annak, hogy a választók bl
ama hol megválasztott szocialista 
Képviselőknek miért kell szerényéb
en viselkedniük, mint, azoknak ni 
Képviselőknek, kiknek megválasztó-' 

an a szavazók bizalmát olykor: 
naptersuges eszközökkel is alá- 

’aniasztották, sőt pótol iák.
mondjuk, csak aláírjuk, 

pJ!-ii a k°rmáuyt támogató párt 
; >K oszlopa mondott: hogv még 

?nü?GR^rthpt?n'-k tartjuk a kom- 
u/0™, vérbosszú egyes jelensó- 

rolni ° i ’^élni és meg kell to* 
aiPü'„-.azn^a< a gyilkosságokat és 

sokat. ameiyek a „hazafias 
kíir?Z^ii as-i sz'imláján már nem 
konyvelhetők el 
a7Íni?lelypJJeí‘ miniszterelnök úr 
m'ndi." éles szavakkal
2™? : nyilt“"'. haUaatáaávnl ezt 
tir^L1"1-’,nu \ viliiéi felett, azon a 

'eibpií nyíltan, hallgatáséval azt
■ hol'\, ? kemmün utáni 

hallflnri/ ••!sa3naJ«to8 eseményeket4* «Ujin elkönyvelni f<‘"”5WÍnW’‘'

Ismételjük, hogy a helyettes mi
niszterelnök úr pénteki beszédét 
hajlandók vagyunk nem a kormány, 
hanem a kormányt támogató Zi- 
chy—Ernszt—Wolff-párt megnyilat
kozásaként elkönyvelni és várjuk,

hivatalos kormány , álláspontjáról
tájékoztatni az ország közvélemé- szüntetni, a megold! 
nyét azokban a kérdésekben, ame- fcat pedig erkölcsi 

KozuyuKein eiKvnjmui varjún, lyek a helyettes miniszterelnök úr 
hogy Bethlen István gróf aktív mi- szavai szerint is „azt a kötelezettsé-

Káilay péozogyminiszter 
megálHtia a korona esését

!rt
Tibor 11

Bethlen István gróf miniszter gjpénzügyminiszter nyomban megér- 
elnök hétfőn érkezik Budapest 
Párizsból. Vele jön Káilay 
pénzügyminiszter is.

Mint a Hétfői Napló jól 
máit helyről értesül, Káilay

infor- 
Tibor

Cegléd piacán
Lendvai a szocialisták törvényen kiviSI való helyezését 
követelte — UlalH családi körben rontott a bankoknak 
ás a keménynek — Prönay a rendőrtiszt 
letétére atofcehsWia a beszédét — Héjjas mindenért 

vállalja a felelősséget
— A Hétfői Napló tudósítójától. —

Cegléd, január 27. I így azután Ulain kénytelen volt 
* p • .....ín. városházán tervezett beszédét ké-A fajvédők nemzetgyűlési eső- a városházi tervezett beszédét ké- 

„■Ha kormá.nvbirálatának szánké- *Hbb. délután, szukebb korben el-portja kormánybiráíatának színhe
lyéül szívásén választja az utóbbi 
időben a ceglédi piacot. Mint isme
retes innen indultak ki az ingyen- 
kérvényekről szóló támadások és 
most, hogy Ulain Ferenc kiszaba
dult a pestvidéki ügyészségi fog
házból, a fajvédők elérkezettnek lát
ták az időt a vidéki'szimpátiák fel; 
keltésére. Lendvai István ceglédi 
beszámolójára levitték magukkal 
Ulain Ferencet is. A beszámoló 
megtartása előtt azonban kínos 
meglepetés érte a fajvédőket.

A rendőrség nem engedélyezte a 
beszámolónak a nyílt piactéren 
való megtartását azzal az inda; 
kolássál, hogy nem áll elegendő 
rendőri készenlét rendelkezésre.
így hát Lendvai István a város

háza nagytermében volt kénytelen 
beszédét elmondani, aminél maga a 
város rendőrkapitánya Hűl in Ist
ván rendőrkapitány asszisztált több 
rendőrtisztviselővel, akik a szóno
kok beszédeit gyorsírással .legyez
ték.

Másik' meglepetést, is tartogatott 
a ceglédi rendőrség a fajvédők 
számára. Ugy^iris a városházán, a 
beszámoló színhelyén, amikor az 
Összes képviselők már elmondottak 
beszédeiket,

Ulain Ferenc is fel akar! szó
lalni, de a jelenlevő rendőrkapi
tány a felszólalást-nem engedte 
meg, mert Ulain felszólalása 

| előzetesen nem szerepelt a be* 
I jelentett tárgysorozatban.

niszterelnök külföldi útjáról való I róják a kabinetre, bőgj’ objek- 
hazafétéso után módot fog találni a tíven mérlegelje s ahol hibát lát,

'kezese után el fogja rendelni a 
megfelelő intézkedéseket, hogy meg
akadályozza a korona esését, illetve 
a koronát arra a nívóra emelje, 
melyen a külföldi kölesönt meg-

mondani.
A beszámolóról az alábbiakban 

számolunk be részletesen:
Törvényen kívül kell 
helyezni a sxcciallötálcal

Lendvai István vasárnap reggel 
érkezett Ceglédre s útjára elkísérte 
Gömbös Gyula és Friedrich István 
kivételével az egész parlamenti faj
védő-csoport, 'amelyhez még Kádár 
Lehel. Héjjas Iván és Prónay Pál 
is csatlakozóit. Lendvai délelőtt U 
órakor tartotta meg beszámolóját 
a túlnyomórészt földművesek és kis
gazdákból álló választói döfi.

Beszéde elején Vass József mi
niszterelnök-helyettes legutóbbi meg 
állapításaira reflektált. Örömmel 
látta, hogy a miniszterelnök-helyet
tes lerántotta a leplet a szocialis
táknak a Károlyi-forradalom és a 
kommunizmus alatt elkövetett, bű
neiről. O is megmondotta már en
nek a nemzetgyűlésnek, hogy hűt
len gyermeke a forradalomnak. 
Azt kérdezi, megengedte volna-e- a 
szovjet kormány, hogy tanácsukba 
21 fehér szegfű jöjjön, mint ahogy 
megengedte a Bethlen-kormány, 
hogy 24 vörös szegfű üljön a. mi 
parlamentünkben. Vass Józsefnek 
azt válaszolja hogy

a szociáldemokratáknak nem* 
hogy szerényeknek kell lenniük, 
de egyáltalán nem szabadna 

lenniük.
A kolera ellen hatóságilag kötelező 
a védekezés, miért nem kötelező az 
a vörös bacillus ellen isT 

kutassa ki, hogy lehet ezt meg
szüntetni, a megoldható problémá- 

i kötelességénél 
fogva kísérelje megoldani.** 

elfizü belföldi kölcsön felépül. Aí 
pénzügyi kormány azon az állás- 
ponton van, hogy a belföldi köl
csönnek hetek előtt megállapított 
előfeltételein változtatni nem sza
bad.

Felelőssége tudatában hangoz
tatja, hogy a kormánynak* 
amely az ellenforradalom jóvol
tából szerezte meg hatalmát, 
az első pillanatban iörvénywft 
kívül kellett volna helyeznie a 

szociáldemokratákat.
A zsidóság és a miniszteri 
szókéit ellen

Vass József miniszter a lelki bé
kéről beszélt. Ezt a békét ő is han
goztatja, de hogvan képzeljük el 
ezt a lelki békét, amikor itt egy ide
gen megszállás dühöng: a zsidói 
uralom. Amikor bejön ide az or* 
szánba egy szászországi kommu
nista, pénzt szerez, hatalmat kap, 
csak azért, hogy egy becsületes ma
gyar politikust a börtönbe juttas
son, akkor senki sem beszélhet a 
lelkek békéjéről. Hol van a minisz
teri felelősség?

falain Ferenc közbeszól: A bau« 
kok trezorjában!

Lendvai István: A becsületnek 
nincs politikája Budapesten és az 
ország csak akkor lesz megint rend
ben, ha majd az lösz a helyzet, 
hogy

senkinek sem szabad a minisz
teri székből gazdagabban ki* 
jönnie, mint ahogy oda ment.

Azt látja, hogy a zsidóság soka 
még olyan mértékben nem dőzsölt, 
mint ma. Megemlíti, hogy ha a.sze- 
dáni csata után egv francia minisz
ter elment volna ünnepelni a néme
teket, mintahogy a magyar külügy
miniszter tette cseh követség! látó* 
gatásakor, a franciák bizonyára az 
első oázlámpára akasztották volna 
föl.

Nem vállalja a felelősséget azért, 
hogy ilyen kis külföldi, kölcsönért 
elzálogosítsák az országot. A kül
földi kölcsön azt' jelenti, hogy jogot 
bitorlunk ahoz, hogy unokáink va
gyonát eltékozoljuk.

Lendvai után Eckhardt Tibor 
szólalt föl. majd Kiss Menyhért és 
Zsirfoay János gazdasági kérdéseket 
fejtegettek.

Kinek vannak különítményei I

P rónai Pál: Itt Cegléden alakult 
meg az a leiken társaság, amely
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istállót. Ebböi a csatából ugyan 
martépáuva nem kerültünk kt. mert 
a ráralmak leháTnlottak róbiijk. 4 
rzeaedi magyarság magról kijlöHit- 
imétwekuek nyerték el. Kijelenti, 
bojry az ö zászlóaljában sohasem 
voltak olyanok, akik mesterséfieseu 
csináltak volna hűvösöket. Nem 
akar a mai rendszerről bírálatot 
mondani, mert azt a jelenlévő rend
őri közegek amúgy Hrni engednék 
meg. Csak amivit mond, hogy

neki sok* külöaífatócyei nem 
voltak, ellenbe* Igen is vannak

Héjjá* vállalj* 
a Felelősséget 

fífjjoK Iván: 1"7J-Ij'h GaUifct tá- 
b&r-ak 14 exer koa»nunbtrít végez
tetett ki s ezért vállalta a fel-ös- 
"éfet.

Kijelenti, he<y ő is adott ki pa
rancsokat a ezekért a párán- 
esnkért, éppúry, mint Gallifet 
tábornak, vállalja a felelősséget.

Öt »»e< lehet ölni, börtönbe lehet 
zárni, de sárba tiporni soha sem 
enjredi mariit

Ufain aam beszélhet 
.* nyílt ^yUlésen

Btufán Ulain P'árcnc dr. akart 
. ’J érté- 

v..^.yz..v.., ’^nj a gyűlésen yent.
naiJélusettesne a néóviokot a szűkéé szólalhat' fel, mert neve nem szere- 
fles keretek betartására, Prónay/ gél a tárgynorűZTtban. Erre a faj- 
Pál látva et bfavatlror.'íst, wf/wakt- védő képviselők elvonulitik a helyi 
tetta beszédét én átadta a szót gazdakörbe.

Prtaayi
PrŐM«w P4I e umh*' Hull* dr.\ ---------- —............

rnuiórkanitfíny odestilt a. fitiülés rtóM, de a rendőrt hit vhe’.ö 
elnSMkn. Kardon Mikóluhos, kngn "éré adta, kenu

UIbIb s pBrérai 
és a zskfé feHmkekrácIáróB

Délutáu « fajvédők a Mídakörbea 
gyűltek íiiíSKe, ahol evük családi körben, 
alig 8A—to gazda jelenlétében, Vlaln is 
beszédet mondott;

— Ha a kormányzati read.izer (ísatc- 
lotélmn következetes akarnék lenni — 
mondotta — aszal kellene kaedenem, 
hagy: detektívek, fel a kezei: kel! Azon 
a tárrralásón, melyet ellenem lefolytat
tak, a közönaéf kétharmadréaze detek- 
tivakból állott. Ez u tárgyald* késs ko- 
anddla vett. Az úgynevezett Ulain-tigy- 
ről azonban felevlegea sokat beszélni, 
inért az csak a kezdete rolt főbb elkii 
vetkezendő hasonló iigjinek. kz a rend
szer, amely mtijdnem letartóztatta Héj 
itts Ivánt m rendőrség akciója miatt., 
«em végezhetett w.ég ezzel az első rá- 
fabBazáai esettel.

Ami a fajvédőknek a zsidókhoz való 
viszonyát illeti, kijelenti, hogy a nsaita 
részéről mellékesnek tartja a zsidóságot. 
Nem n faji szempontok veretik, hanem 
nr ország gazdasági preblémúi.

•— Magyarországán egésren sajátságe- 
aan 'ketd kialakulni egy új oligarchia ■ 
» bankok ollgarelilája.

_ Nem uz fontos, ho*y én miképpen 
érzek a zsidókról, csak a/ a fontot;, 
hogy az Isten gondolkodó koponyával 
áldott »neg » ebes a koponyához méltó 
kÖTetkcrteté’cket fogok levonni.

Ma az arlmUkrata Maládek
tartják keeükbsa Naryxrenzásot. 

h*aeM aékéay bank.
— Nekünk atm ■ zsidó. miit öíjmu 
kellemetlen, ha urnái ez a baakremb 

aaer, amely fejteratja a nemzetet.
Bethlen István '*• koronás búzaár 

mellett vette át a hntaliBst, ma pedig 
láő.ÖÖO korona a búza. Bethlen István 
kormányralépéeeker elír «»y milliárd 
vált a bankhitel, ni» pedig jnaghaladjw 
a hatszor tnilliárdol. Bégebben Bethlen 
Istvánnak még becsületes stdndókai 
Voltuk, de im« Ui imm « daw/i'O/iftfreAta, 
amefj/ mindig jobban <• avarodon o 
nyaka. köré, ügyhogy mn <'•/ sem 
tud szabadulni tőle.

így fejezte beszédéi:

Kfrater Lehal 
az Uialn»Ügyr6l

Kádár Lehel Is felszólalt:
- Amikor Fiain ( börtönbe vetették ■— 

mondotta -- már ekkor párhuzamot 
v ontom az Vlain-Ügy és a Désy-pör kö
zött. — Kérdi, micsoda erkölcsi züllés 
ez, amely okúr csuk tíz percig is a he
lyén marasetal olyan rendőri főtiszt vi- 
srtőt, akit hazug ed goit fogtak rajta.

Eckharei! nz Italmérések 
revfzfófftrá!

Az öBsr.ejövetelen Lénával István, Kis 
Menyhért. Zslrkay János felszólalása 
után Fckhart Tibor is beszólt, aki rá
mutatott arra, hegy az ébredők egyesü
let* egészen új szervezkedési programot, 
(lolrnrott ki, melynek alapját n vidék 
kénr.-j. Az új organizáció revízió alá 
fogja venni a zsidó italmérési is patika- 
engedélyeket, valamint a zsidók percen- 
tuátin elhelyezkedési viszonyait gazdá
vá gf téren.

CegUdröi Kecskéméire
A fujvédő csoport tagjai este még 

elutaztak Kecskemétre, ahová a város 
közönsége hívta tneg őket abból a cél
ból, hogy alkalmat adjanak Héjjas 
Iránnak az alföldi-brigáddal kapcsolat- 
bán <it ért támadásokra, való válaszra.

A Hétföl Napló munkatársa kérdést 
intézett Héjjas Ivánhoz ez ügyben, aki 
.1 következőket; mondotta:

— Cegléden nem beszéltem hosszasan. 
Kecskeméten sem szándé.kszom részletes 
beszédbe bocsátkozni. Est nem is tehe
tem, kiesen az alföldi brigád ügyében 
folyik e vizsgálat, amelynek egy szóval 
sem akarok elébe vágni.

Kiterjesztik a vizsgálatot 
a korora-HNriás Ogyében 
K«t kueebonk «s tmjHelmrt^yiaetőiat beldfiztők

— .1 Hétfői Xuplű tudósító jótól.
A körömi rend** üg.vábrn a rumi- 

frri vizsláim újabb fordulatot ka
pott. Ar ir«CTáirtiiyin1nisBÍ*r inteti- 
kedésére és az ü’/sorBbirósár rom
lott működé üarréwé* megkeresé- 
séra a reudérsag’ újabb nyomozási 
kezdett. Ennek értelmében

a vlinrótatvl kltorJoMflk a«ok« 
ra a ba* krémekre é* tőzrde- 
hltománymmkm, akiknek a mil
liárdos keraaaesemFészéFben ak- 

tiv i Partik volt,
Muriban még rddir nem került sor

r kiB«llf*tásukr«.
A r.rnnusftoftoknak << detektívek 

t?<nav Idézést kézbesítettek ki és 
az Illetőket hétfőn délelőttre idéz
ték be Kdllfili detektivfőfeliigyclö 
szobáié bt.

Értesüléidink szerint a ffyanusí- 
totük körött

két középbanknak és több kis* 
bankaak ar kamatúja szerepel.
A korona rontás ügyének a hóvfől 

nap folyamán- érdekes újabb fejle
ményei lesznek.

Csak a hét végén kerül sor fö dreform tárgyalásán
Vaus József dr. helyettes miniszterel

nök pénteken, az indemnitási vita vé
geztével u kormány nevében mondott 
expozéja az egyetlen érdeklődést keltő 
eseményo a közvetlen politikai életnek. 
Általában nemcsak az ellenzék, soraiban, 
da uz egységes párt mcrsékel-cbb elemei 
közt is nz a hangulat uralkodik, hogy a 
helyettes miniszterelnök beszéde a leg
kevésbé sem szolgálta azt a párt közi bé
kéi, amelyre a leien körülmények közöl: 
szükség van, eilenkezőleg még jobban 
elmérgesitette a helyzetet.

Egytúgespárti oldalról azt az infor
mációt kaptuk, hogy Bethlen István 
gróf hazaérkezése után

az egységes párt liberális színezetű 
tagjai összeköttetést keresnek e mi
niszterelnökkel, Informálni fogják a 
helyzetről s egyenesen felkérik öt 
arra, hogy Vasa József dr. beszédé
nek mellőzésével keressen alkalmat 
a miniszterelnök arra, hogy a köl- 
esöntnrgyalúsok Informálása mellett, 
kitérjen azokra az aktuális politikai 
ktrdésekre is, amelyek az indemnl- 

tásl vita során felmerültök.
Az egységes párt mérsékeltebb tagjai 

erőteljesen hangsúlyozták, hogy ők 
igenis egyetértőnek abban az ellenzék
kel. hogy a folyton fölbukkanó kilengé
seket nem hajlandók a „hazafias felbuz
dulás' számlájára elkönyvelni, hanem, 
sürgetik a bármely oldalról történő, fele
lőtlen kilengisek letörését. Azt. is vallják 
az egységes párt ezen frakciójában, 
hogy a kormány e téren eredményes 
munkát csak akkor végezhet, lm múlt 
tekintetében tiszta helyzetet teremt s

egyformán megtorol minden bűntet
tet s egyformán oszt kegyelmet, ahol 

annak szükségét látja.
Hangsúlyozzák politikai körökben, 

hogy éppen azok a fontos és a nemzet 
életére kiható javaslatok, amelyek a kö
zeljövőben n nemzetgyűlés elé kerülnek, 
megkívánják, hogy azok tárgyalnsáiiai 
a nemzet-gyűlés akarata a külföld felé 
is imponáló egységességben nyilvánuljon 
meg. Ez azonban cl sem képzelhető ab
ban sr. atmoszférában, amelyet éppen u 
helyettes miniszterelnök legutóbbi be
stédet teremtett.

Az ellenzék köreiben a miniszterel
nök-helyettes beszéde határozottan vlsz- 
szatetszést szült. El vannak készülve 
arra, hogy legközelebb tiltakozást jelen
tenek be, hogy felelős helyről olyan nyi
latkozat hangozzék ol, mely különbséget 
tesz a nemzetgyűlés tagjai közt. Azt 
mondják ellenzéki oldalon, hogy a he
lyettes miniszterelnök beszéde csak arra 
volt alkalmas, 
lenzóket újból 
össze.

Különösen a 
mérgesítette el 
nők beszéde. Értsülésünk szerint a szo
cialista párt parlamenti frakciója még 
az indemnitási vita fblyamáu módot ke- 
r«s arra, hogy a zárszó Jogán felszólaló 
képviselők egyike — lehetőleg Farkas 
István — határozottan visszautasítsa a 
miniszterelnök-helyettes megállapításait 
és következtetéseit.

Hangsúlyozzák a szocialisták, hogy 
ők nem a kormány kegyéből, hano ii 
a választók bizalmából ülnek a tör- 

hoxáfi házában.
léhát semmi okuk sincs arra, hogy w 
éljenek akár a legerősebb kritika jogú
val a kormányzás politikáját illetően.

Rámutatnak arra a szocialista olda
lon, hogy kritikájuk és követeléseik 
egyáltalán nem lépték túl a parlamenta
rizmus kereteit s mikor az atrocUdsok 
megtorlását követelik, nem dtsztingvd’- 
nuk jobb- és balolduH gyilkosságok közt, 
hanem az ország egyetemes érdekében

mindennemű kilengés letörését <\ «> 
tortánál sürgetik.

Munkatársunknak alkalma volt 
désbon a szociáldemokrata e ke • 

párt egyp..................   ■uvaiaia pari f,.^ 
vezetői apjával beszélgetést folytat!,.,' ? .•iláhHI ín Znréníótalábbi inforációt, kaptuk:

-- A bolyettes-ininiszterclnök in
nak látta" felelős helyről támadna 
tezni a czociáldemokrala pan n«v 
menti frakciójának működé,-,.-* ellen. \ 
! H tállal Itásc ■- k )V( : - • >’<
helytállók s csodálkozuunk kell. ho~- 4 
hclyottes-minisztorplnök ur tipikus’ d* 
niagógiával hadakozott ellonünk

— Viasza utasítjuk azt a vádr,. hv*-- 
a mi követeléseink akadálya a kon&;J 
dáoiónak. Minden időben kövelrttiik \ 
követelni fogjuk, az egyenlő elbánást s 
/lein ismerünk, első- és nidsodositci,,.. 
állampolgárokat. Követeljük ozuta: 
még fokozottabban a gyilkosságok ni > 
lorlú.-át. Addig nem. lehet rend és nyu
galom az országbein, amíg mjineítjcn 
m;nden veszély nélkül követhetny- 
gyilkosságokoi, inig mások a tegkisebb 
nyavnokok alapján évekig börtönben 
ülnek, vagy internáltainak.

— Nőni ismerjük cl a helyettos-mlsisz- 
terelnök urnák azt a jogát sem hogy a 
nemzetgyűlés tagjai közt osztályozzon. 
Minket a választók wzázezrei küldtek a 
helyünkre u nemzetgyűlés házába a tör
vény alapján. Nincs joga tehát senkinek 
arra, hogy munkánk elé, melyet lelkiis
meretűnk szerint végzünk, — bárki Is 
akadályokat gördítsen. Nem látjuk be, 
miért kelljen nekünk szerényebben ri- 
nelkednünk, akiket a választók bizalma 
küldött a parlamentbe, mint azoknak, 
kikel ráerőszakoltuk a választók bizal
mára.

— Az iudomnitási vitában a párt több 
tagja fog élni még a zárszó jogával s 
ezekben a beszédekben igenis szóvátesz- 
Gzük a helyettes-miniszterelnök ur meg
állapításait s visszautasítjuk a méltat 
lunul ért dakat.

Értesülésüuk szerint""’ nz ‘"Ih^ejnnitási 
javaslatnak még lesz néhány viharom 
napja s u foldrcform-novelln folytatóla
gos tárgyul sárii aligha kerülhet sor a 
b.ét vége előtt.

hogy a már széthúzó el
egy táborba boronái,ja

szocialisták hangulatát 
a helyottos mlnlszterel-
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«»g».| ^íygn afaftutorona
...fafaskentt adői tervez a iswmánn 

íAiom«i h«SB46seaiSan®fc is SEswélfisil proíjrsswiwí vAs*1*- 
ftaji >aí»oz — MArciusbau Siarüicaw a u»«iaa!syBiés síé 

a kíM<s£n)ava<J*t«k
Bethlen Tstvún gróf minlsr.-1 __ A* vloő ......ó,

terelnök — mint a .eguto só tercluök úr hazaérkezése .......  -
Pirirsból érkezett iá órát V- kát és féléves moratórium, idejére a 
lenti — < francia fővárosból köilségvelés összeállítása. E célból 
hazautazott. A miniaaterelnök' pjőrclúthatóíin február elején Buda- 
Párimban azért szakította . pestre érkezik a nemzetek szövetsé- 
mrg útját, hogy a Jávát teli yenek ae a bizottsága, mely a ma- _ ...... ............ , - > a

aKOf®naeséii
B“s4u' " í‘eviz»kazi>ont 

, ,..v bécsi újságíró előtt nyilatko
2’auuss;'- kun®® UJ“W) Mé3érfll- 

Aí botegws: után esők m<»t
jl a Devizaaöspout vczetoaól, 

ÍÁtteklnlhown tahit « holrzotet 
az. h»W H

■ ' ír,..«.>évét, m-lr kétüKteionul
p ' jeientkozik. És Itt elsősorban

ó/.' é, Bndaprst közti arbitraísfo-- 
" . mndolok. Volt ma alkalmam 
^ O-lrálr Xrm’.rD l’ank igazgatójával. 
o-’-™.T Gusztávval tritonon beszólni, 
ifi-' ■ , V e^csr-ségi Állapotom nem cn- 

bon- ón utazzam Bécsbe, felkor- 
krkáuer iirar-satót., fáradjon ö ol 

’rl, Bmlapratre, hojtv rwuttMen 
,] óijük. illetve megtaláljuk a 

m.Jiót, amivel chőfiorban n felizgatott, 
kulóivcket megnyugtatni ós a folkorbá- 
csolt hnllániokat elsimítani lehetne.

■ Vrn n kérdésre, hogy mint történhe- 
tc ‘ i.ic?- hogy a kölcsöntárgyalásokróli 
kcdvc.’.ő"hírek darám a magyar korona 
bizonyos fokú bizalmatlanság kapott 
lábra' Tubakovics így felelt:
_ Ezt a bizalmatlanságot épp úgy 

áonm.'ö jcll-ffilnAc tartom, mint a pil- 
Isnatnyilag beállt koronaesú.it. A ma- 
jvy.nr ko>na mostani alacsony árfolya
ma remmiképpen sem felel mog péu- 
zü'n;- vrmá'•lóerejének. Számos külföldi, 
akilin'-!: ma (mar pénzMézA éknél csei:- 
koAójuk volt, pénzüket effektiv korá
ban vet1 ék föl. a koronákat külföldre 
csewmsá'Üc és ezzel az államj-gyeket 
Bécsbcw Prágában leszorították. En
nek tcrmcsxcteson kihatá-aal kellet lem- 
nle a korona illegitim kurzusára is Ami 
a dollár árfolyamának ugrásszerű emel
kedés ;t illeti e jelenségnek okit egy 
sajátságos gyakorlatban kell keresni. 
Sok kereskedő az utóbbi időben köles'-.s, 
utján dollárokat szerzett be es eladta 
Ifoionákért, hory ilyen módon olcsóbban 
meíliesso üzletét. Szokatlanul erős Ké
rőiét indult inog dollárok után, de a kí
nálat nagyon csekély volt A dollár te
hát abnormális magasságra emelkedett. 
Ismétlem, a korona mostani esése átme
neti jellegű és a spekuláció előbb, mint 
izeretné, rá fog eszmélni arra, hogy cl- 
í’ámito.ta magát.

AláirSák 
az Qlasi-fsawalá^ 

szerzést
Hóma, január 27. (Stcfani.) Az olasz- 

jugoszláv szerződést ma aláírták.
Belgrdd, január 26. A félhivatalo* 

Samouprava az olasz-szerb mogegye- 
tésrol írva rámutat arra az új holy- 
cctre, amelyet a nagybritanniai válasz
tások hoztak létre és ezzel kaposolato- 

arra a lehetőségre, hogy a nagy
antant szétbomlik. Többek között a kö
veik két írja:

— A Pasics-kormány, melynek politi
kája a nagyantantra támaszkodott, fel
ismerte a helyset komolyságát óa meg
értette annak a sziiksé ^ességét, hogy 
Olaszországgal való viszonyát barátsá
gossá kell tennie. A nagyantant felbom
lása oly zavarokat idézne elő, ame'yck- 
»ek következményei beláthatatlan ok len
nének. Szerbiának Franciaország iránt 
érzett barátsága azt követeli, hogy en
nek a lehetőségnek lehetőleg megerősö
dött helyzetben nézzünk elébe.

Olaszországot hasonló érzelmek irá
nyítják, mivel éppúgy ki van tévő bi
zonyos visszahaláaoknak abban az csői
ben. ha a nagyantant teljesen felosz
tanék.

Mussolini és Tasién ennek folytán azt 
találták, hogy kölcsönös érdekeik a 
megegyezés politikáját követelik, amely
ben országaik érdekei a másodrendű ér
dek'két háttérbe szorították.

A római megegyezőn ebben a légkör
ben született óh azt annál nagyobb 
örömmel üdvözöljük, mivel reméljük, 
bogy a két ország közötti viszonyban új 
korszakot fog kezdeni és ki fogja kii- 
■•zöhölni a két ország közötti ellen tétok- 
nek minden eaíráját az együttes boldo
gulás érdekében.

I .
jaz uj műsor bemutató]* 
ta Pásti Kabaréban

Ma

f"yar kormánnyal egye’éri qon 
ö 11 í égv e. tést megá 11 api tj a.

A költségvetésnek elaőaorben a 
jaorrJbüis eddig' deficitet 
eltüntetiiic a kiadások radikális 
csökkentése és a bevételek le

hető fokozása árán.
— ‘Ebből a célból előreláthatóan 

újabb tisztviselői létsz-íms edtilcciók 
válnak szükségessé, sőt ízó van bi
zonyos nélkülözhető hivatalik teljes 
megszűnteié érői is. Főleg a MÁV 
üzem mentőében várhatók igen je
lentős vállozásrk, mely eddig a 
kgnrgycbb deücitet produkálta.

— Ezenfelül a bevételek szán 
tása az egyik legfőbb feladat, 
eddigi tervek szerint az a 
zettség áll elő, hogy az 
majdnem a békepárt fásra 

..................  „„„„ A helyzet noanis,,”..
beavatott illeték** helyről b® „ben
as alábbi információt kapta:

A magyar kölcsön szempontjá
ból a legutolsó fórum a Párizsban . 
szék'lő ióyálélrli bizottság. A. jóvá-1 
télcli bizottság v gcredméoyben 
nem is kölcsönről tárgyal, hanem 
az eddigi tárgyalások alapján arról 
dönt, hogy

falóidba tók-e azok & zálogok, 
amelyeket a trianoni békesser- 
ződén a jóvátétel céljaira le

kötött.
A jóvátételi bizottság tehát már 
csupán arra vonatkozóan vizsgálja 
meg a kölesön-íiryet, hogy vajj m 
a zálogjogok felfüggesztése nem ve
szélyez! eti-c. a jóváté e'f, amelyet 
Magyarországnak fizetnie kell. Beth
len István gróf miniszterelnöknek 
az utolsó napokban éppen ebben a 
kérdétben sikerült tiszta helyzetet 
teremteni s meggyőzni a jóvátételi 
bizottság delegátusait, hogy

a R9MnáláBÍ nrogram nem érinti, 
még kevérbé vcwélyezteti Ma- 
gyarersrág jóvátétel 1 kötelezett

ségét
Azt természetszerűen előre rém le
het tudni, hogy a jóvátételi bizott
ság végső döntését mikor hozza 
meg. Ez azonban ezek után már 
nem is fontos, mert a jóvá lét éli 
bizottság e'vbcv nem kifogásőlh tja 
a magyar kölcsönt.

A kölcsön gyalrorlnti m*r- 
valóeítú*ái*ík mik 1 «/.’•'k • 
további eljárésai -- lerícr 
lük.

Bizotls. g esetleges döntésé', 
mely & kölcsön elvi elintéz/--1 

-Mének ntol*ó etappe-ja. mog- 
várja. Frfrü-H tárgyat női fo- I 
b/omrftt a miniszterelnöknek ' 
azonban sikerült az utolsó 
nehézségeket is eloszlatni és 
a kérdést olyan dHanoiba 
notni, hogy a kölcsön elé a 
Jóvátétel! Bit ott Ságban w ,r 
'cmmiféle ekadóly nem yó'r 
dűlhet s ifij ö nyugodtan ha- 
zatérhelett.

A kölcsön elvi része tehát 
befejezetnek tekóűhrlé. Ami 
áru ián köTctkozik. nz inkább 
a gyakorlati kivitelhez tarto
zik.

Mind orré, valamint a kül
földi kölcsönnek gf»z> Ijv? gi 
életünkre gyakorlamló hatá
rairól /nunkntársnnk teljesen 1

Értesítés
A goudo. h<Mo.<.oHV P tkávil mák meolfithrtl* 'fg- 

ntl lóidról. Kfrfrn Irkái mindig mák rálát gyárunkban, 
netnrMell etMrtaggUWrWl <h oukorripából Wrzi'rM

BzílstJcorofiA!, BOO-as és JOOO-cs bankót nem csórna- 
gólunk ■ pólk<tv<ho., a «S M ut gonslotlkoaö 

ft-i taso^-nv maja, fit'm 
mlnHaéaénaH lovdiór . l.hJtnak COaimk 

fimnove Mrtooítifi a ' eln ■ attak kifogó,, 
fala, mlntfoagaarí, kló* nokilnk Is el,lf- 

oonau apdelMnk, fiogv kitűnt! minőségű 
pűnkűtek vO-lítavcrakalnkot sUónp PÓt- 
Ukkal tsűan és sulnkttn n. Pontsuk.

Meinl Gvula

— Az első teendő most a rninisz- 
? után n

szapori- 
' ... Az 

köt-’lc- 
adókat 

cw-jék. 
,mw,....... . .. hogy míg

_____ adóbevételek majdnem 
60 aranykoronát tettek ki fejen- 

i ként, addig most , alig 27 arany
korona jut fejenként.

Két ás félév alatt fokozatos 
emeléMie’ Ő0 aranykorona fejen" 
kénti adáf, akar az állam el

ére’.
— Lényeges em< lés . várható

azért, sont, mert icg esuou nrutc-if 
rl^.i'n a külföldikölcsönre előír (irt

_  ,   a 
földadó ' köriű is s firklnü-.tben m 

:■ asrrúrérdekel tóiígre k n 1 doaatkészsege- 
re joKíral számít az , ...

— Mindezekről a kérdésekre 1 mar 
február hó folyamán a felbetalma- 
zúbí javaslattal pgyide.iu*r tör
vény javaslatok kerülnek a nemzet- 
gyűlés elé.

A kölcsön effsktlv folyósí
tásának elhúzódása nem fog
ja-© hátráltntni • s szanálás 
lehetőségeit t

— Legkevésbé sora. Egyrészt 
azért, són;, m('rl lfg esőbb március 
elsej n a külf' l'V kőlezönre előleget 
helyeztek 7. .másrészt ezzel
egyidejűiéit a belföldi kölcsön is 
raofrvalósítást nyer. A kormárvnak 
tehát a szanálás megindulásának 
pillanatában rendelkezésére fognak 
állani mindazok, az eszközök, ame
lyekkel terveit zökkenés nélkül 
mrgvalósi! h'1 tja.

Lcasnck © mindjárt, kezdet
ben érezhető konkrét eredmé
nyei a kölcsönnek és a 
náláai terv végrehajtásának 
— kérdeztük.

1 — Kéteékleknül. Mindenekelőtt
sUbilitálódlk a koron, s ennek ko; 
vetkezuiéuye l*sz. hogy ffnz.iasaíri 
életünk is stabil alapokra epul. A 

Jegybank felállítása, mely vele
járója a .stabil koronának, bele
kapcsol óclást jelent a nemzetközi 
gazdaságba is. f A hiteléletben, a 
mezőgazdasági és ipari termelésben 
és a munkabérviszonyokban a Béke
idők ne-rmál'.s viszonyai fognak be
köszönte ni. A 
ménye lesz a 
visszatérése, a 
vonulása vállalkozásainkba stb.

Általában a stabil korona, 
mely a külföldi kölcsönnel együtt 
jön, remélhetően ugyanazokat az ál
dásos eredményeket fogja meg
teremteni, mint amelyeket Ausztria 
(setében látunk.

stabil korona ered- 
külföld bizalmának 
külföldi tőke be-

JzeZ/egyze/e^r
A hörcsök és a gőzmozdony me

séjét is elmondta a helyettes mi
niszterelnök indemnitási beszédé
ben. Épületes mese és főleg tanul
ságos. Az a nőin tje. hogy a gőz
mozdony lehenoerli a hörcsököt. 
Ami tanulságot a helyettes minisz
terelnök vont le, azt már sokszor 
hallottuk. A kormány a gőzmoz
dony s a felelőtlen kilengések a 
hörcsök. A mi esetünkben azonban 
a. gőzmozdony óvatosan kikerüli a 
hőre tököl. Ez vem is keltett érdek
lődést már.

A helyettes miniszterelnök azon
ban közvetlenül ezután azt a ke
vésbé évűiétes kir uiiatkozlatá t tet
te, hogy a magyar demokrácia 
szerinte nem kapcsolódhat be a 
nyugati demokráciába s ekkor azt 

! is megkockáztatta egy közbeszóld s- 
j ra. hogy a-, új angol miniszterel

nöknek. már mint fíamsay Macda- 
; naldnak, a maga dolga, hogy mi
lyen demokráciát csinál, és Magyar
országnak ahoz semmi közé.

Ez valahogy mégis úgy hangzik, 
mint a. helyettes miniszterelnök úr, 
meséjében a hörcsök beszéde, 
amelyben megfenyegette a gőznioz- 
aonyt. lobi) óvatosságot helyettes 
miniszterelnök úr. hogy a jeleit 
r-^tb^v a hörcsök mégsem a brit- 
birodalom miniszterelnökc.

A diszkre ditáít ébredö-gundolat. 
A helyettes miniszterelnök arra 
kérte az ébredőket, hogy ne diszkre- 
(litölják az ébredő gondolatatMl U 
mondta: Az Istenre kérem... Szív
ből jött a fohász és szívhez akart 
szólni, de valahogyan célt tévesz
tett, mert TAndvai min gyárt 'bele
szólt: Tessék ezt csak ránk bízni.

Az érdekes fordulat azonban ak
kor következett be. amikor a helyet
tes miniszter elnök úr maga konsta
tálta, hogy az ébredők ‘úgynevezett 
társadalmi egyesülete nem. fejt ki 
tevékenységet a nemi betegségek, a 
tüdőbaj leküzdésére, sőt egyáltalán 
társadalmi téren funkciót nem vé
gez, ellenben — és ezt a miniszterei- 
nökhelyettcs mondta — „tudtuk, 
hogy valahányszor bomba, robban, 
az ébredők éltéin fordul a vád."

Valahogyan úgy látszik, hogy a, 
helyettes miniszterelnök űr későn 
aaresszálta a fohászt az ébredők
höz. A diszkreditál ásnak hosszú 
stációi vannak a Club-kávéháztól 
Csongrádig.

A macska és az egerek. Ez nem 
mese s ezt nem is a .helyettes mi
niszterelnök úr mondotta. Ez a régi 
magyar közmondás első fele, 
amelynek bizarrságáf a miniszterei- 
nők hely elles úr legfeljebb magán is 
érezte.

Az egeységes párt, egy része 
ugyanis felhasználva a miniszter
elnök távoUélct, elérkezettnek látta 
az időt, hogy egy kicsit megtépázza 

l azt az egys ges frontról szóló hír1. 
i melyei a miniszterelnök mögötti tá

borról hivatalos kommünikék hir
detnek.

Azé. t nem történ! semmi baj. Az 
egységes párt csak tapsolt egyik 
napon Lendv inak s a másik na
pon nem akadt egyetlen férfi az 
egységes párton, aki meg véd le. vol
na a kormányt Eckhardt támadá
saival szemben.

Nem is volt rá szükség, igaz, mert 
Vass József mint férfi is. mint he
lyettes kormányelnök is helyén ál
lolt. De a helyzet Pointje abban 
van. hogy Vass József helyettes 
kormányéinak szavára nem ütődött 
össze anniii egvségespárli tenyér, 
mint Lcndvainak... t . t tf ,

És ez érdekes. I adni kell, hogy 
Bethlen István gróf ezeken a napo
kon a ködös Albinéban fáradt? rob- 
i.„h r.-i.f'n’riü. r-u maradása Art 
/Srróf M eszünkbe, amit monda- 

i vak, ha nincs itthon a macska.

koronaes%25c3%25ba.it
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c haiaron
Vulutacsempészós miatt

— A Hétfői Napló tudósítójától. — 
A főkapisyátangán nem nennnm 
A főkapitányságnak — mint is

meretes — tudomására iu*ott, hogy 
az országból jelentékeny értékű ér
tékpapírokat és valutákat csem
pésznek ki. A rendőrségre érkéz-tt 
bizalmas jelentések szerint a csem
pészéssel különösen tőzsdebizomá
nyos cégek és magánbankoknak a 
megbízottai foglalkoznak.

Megállapítást nyert az is. hogy 
az idegen valutákat és értékpapíro
kat Becsen keresztül viszik ki az 
országból.

A főkapitányság azért vasárnap 
délelőtt megkereste a határmenti 
városokat, hogv a Becs fele utazó 
gyanús utasokat vegyék alapos 
személyes motozás alá.

Ma este a soproni rendőrség táv
iratilag értesítette a budapesti fő
kapitányságot, hogy a határrondör- 
ség

négy utast föltartóztatott, 
akiknél nagvobbmennyiségü érték
papírt találtak és ezenkívül vala
mennyinél a megengedettnél na
gyobb összegű idegen valuta volt. 
A főkanitányság intézkedésére eze
ket még az éjszaka Budapestre 
szállitótták és solnap fogiák részle
tesen kihallgatni.

Káilay Tibor pénz’" erymin'szter min
den köri.lmények közt távozik

A közeli napokban Vass József 
helyettes miniszterelnök erőteljes 
cáfolatban ingatta meg a belügyi 
tárca körüli személyi változások 
hírét. Ezzel szemben politikai kö
rökben erősen tartja magút a hír, 
hogy Rakovrzky Iván távozik a 
helyéről. Úgy tudják politikai kö
rökben, hogy a belügyminisztérium 
hatáskörébe eső események azok, 
amelyek elkedvetlenítették a bel
ügyminisztert, aki már jóformán 
csak a legszükségesebb esetekben 
,lá- be hivatalába.

Rakovszky Iván utóda Ugrón 
Gábor lesz. Ugronnak hír szerint 
komoly kikötései voltak. Ezeket a 
feltételeket most is fentaríja, de 
politikai körökben úgy tudjuk. hog> 
Bethlen István gróf Ugrón Gábor 
feltételeit honorálni, kívánja, mert 
tudja, hogy Ugrón úgyis mint köz
igazgatási férfi, úgyis mint meg
ingathatatlan akaraterő határozott 
n vereséget jelent Bethlen kabinet
jének.

Értesülésünk szerint a kab'net 
személyi változásai gróf
legelső teendői közé tartoznak, mert 
az a célja, hogy a rekonstruált ka
binet terjessze elő azokat a javasla
tokat, amelyek a kölcsön-üggyel 
kapcsolatosan aktuálisak s az or
szág érdekében életbevágónk.

71 szilává irányzat 
amely az elmúlt héten kezdődött, vasárnap sem veszített erejéből 
Áru egész szórványosan jelentkezett és ez is csak a szombati árakon 
[ólul. .Lot£s ,alicr ^ött létre és így áraink csak taxaclósak: Szén 
8350—400, Salgó 775, Rima 165, Alt. Takarék 270, Hazai Takarék 5009— 
5103, h et eskedelmi Bank 1675 700. Ingatlanbank 410, Magyar Hitel 
755-760, Bszírák Hitel 125, Leszámítoló Bank 132-35, Földhitelbank 
450, Ganz-Danubius 5200-300, Magyar-Amerikai Bank új 27.5—28 G«or- 
Fia í5AAJr£anV.1100’ Budapesti Gőzmalom 122, Ált. Bank 21.500, Mer
kúr 27.009, Lloyd 21.

N^y uiost tartóztüiiaK fel A külügyi-, belügyi-, kultusz- és pénzügyi! 
tárcáknál lesznek személyi változások
A népjóléti és közélelmezési minisztériumok megszűnnek

A Hé'fói Napló néhány héttel 
ezelőtt- illetékes és beavatott hely
ről szerzett információ alapján meg
írta, hogy Bethlen István gróf mi- 
niszterelnok londoni tárgyalásai 
után okvetlenül -or kerül a kor
mány rekonstrukciójára, sőt akkor 
konkrétm megírtuk, hogy a kül
ügyi, beli gyi ás pénzügyi tárcák 
fognak, minden bizonnyal gazdát 
cserélni, de szó van más tárcák kö
rében beálló változásokról is. 

Azóta több irányból állandó cá
folatok hangzottak el, míg most a 
miniszterelnöknek hazatérése újólag 
aktuálissá tette a kérdést.

I Hír szerint minden cáfolattal 
szemben fennáll az a terv, hogy a 

I külügyi, belügyi, pénzügyi és köz 
oktatásügyi tárcák keretén belül a 
közel jövőben személyi változások 

.lesznek. Daruváry Géza külügy
iminiszter maga kérte egészségi ál
lapotára való tekintettel felmenté
sét. Az eddigi tervek szerint Daru
váry örökébe Klebclrbevg Kunó 
gróf kultuszminiszter lépne, akinek 
visz nt némelyek szerint Vass Jó
zsef venné á4 az öiökfégót. Ezzel 
szemben ilh'ékes helyen nkkén' in
formáltak bennünket, hogy Vass 
József tényleg megválik a nép
jóléti minisztériumtól, de ezzel po
litikai pályafutásának is búcsút 
mond s a közel jövőben a kalocs-i 
egyházmegye élén helyettesít Zi
chy Gyula grófot, ki tudvalévőén 

Kótwiíiütiwn mlllifili^- “tKVáIni a péosl cerhúz’ HCIjÍUÍUIVKIÍ illmiub A kultusztárcára több nevetem- 
... ... . . . legelnek, de e tekintetben értcs"’lé-

sikkasztott egy Kis tözsdebízo- j?1* ™r,nJ, elh'i,?ioz,5s. n’é- 
múnyos cég főnöke és pénztárosa len’ Tstván gróf miniszterelnök

Mindketten külföldre szöktek éléről

—• A Hétfői Napló tudósítójától. —
A rendőrség ma ismét egy tőzsde

bizományos cég ellen indította meg 
a vizsgálatot. Tegnap késő éjszaka 
gyors egymásutánban ugyanis hét 
károsult jelent meg a főkapitány
ságon és tett följelentést a Dcs- 
sewfíy uccában lévő Szalai Zoltán 
tőzsdebizományos cég ellen, amely 
m$r napok óta halogatja ügyfelei 
kielégítését és tegnap este pénztá
rosa útján közölte a komitcns Ekei, 
hogy kötelezettségeinek nem tud 
eleget tenni. A károsultak természe
tesen azonnal a rendőrségre siettek. 
A följelentések jegyzőkönyvbevéte
lénél megállapítást nyert, hogy a 
cég hét ügyfelét több mint kétszáz
ötven millió korona erejéig káro
sította meg.

A följelentések alapján ma haj
nalban detektívek mentek ki a cég 
irodájába és Szalai Zoltán Szondy , 
Jiccai lakására. Az irodát és a la- | 
kast is zárva találták. Fölnyitották 
az iroda helyiségeit is. Itt átvizs
gálták a könyveket, amel vekből 
megállapítást nyert, hogy Szalai 
Zoltán üzletét nem a bessz vagy 
koRztpénzüzlet tette tönkre, hanem 
a fiatal tőzsdés egyszerűen elsik
kasztotta az ügyfelek által rábízott 
pénzt és értékpapírt. A könyvvizs
gálatnál kiderült az is, hogy az 
utóbbi időben a cégnél könyveket 
egyáltalán nem vezettek és ezért, a 
hivatalnokoknak tudni kellett a fő
nökük űzőiméiről.

A Szalai tőzsdebizományos cég
nek összesen három alkalmazottja 
volt. Boros Karoly pénz-áros, egy 
gépíróno és egv 16 éves gyakor
nok. A detektívek kimentek Boros 
József uccnl lakására, ahol kiderült, 
hogy a pénztáros szintén megszö- 
k< a ’ővn o- ból

Beidézték ma délelőtt a főkapi
tánya'sri a a fiatal gynknrn . <
a rénfról Anyt is. Mindkettőjüket 
azonban rövid kihallgatás után el
bocsátották, mert kiderült, hogy 
alárendelt munkabeosztásukban 
nem tudhattak főnökük és a pénz
táros manipulációiról. Sőt ebben a 
hónapban mág fizetést sem kaptak, 
mert Szalai azzal h’tegette őket, 
hogy fizetésüket rendezi és lényege
sen emelni fogja

A r<TÓnr-'égon most állít’ák öss-*e 
Szalai és Boros pontos személyin’- 
rását, ar -1 • ’,rl 1- n: ' ............................... ............. _ .
két megszökött sikkasztó körözését. , zoltattak, a házakban pedig a tö-

M vasalok országom 
biT’hn'zú verseny e*

A VatasOK mai birkózóversenví. 
re? nem latot nagyszámú kóz '.n ős 
jel. nlétóbcn zajl >tt le a rígj kén 

I virelőhazban. Birkózóink mai ered 
menyeik alapjan kitűnő formában 
vannak s reménytézgel indulhat. 

| mint tórcápéiküH m'ni«zter kizáró'- ”ek1ó“ ^"'"tn'é^'eten01'’a AZna^’ 

, Pénzügyek, élór Val .6 Lajos keres- íXát Milyet 'a k&R m'l’k 
kedelnn miniszter tölti be kinek várt. A flata, birkózó 14 
helyet Búd János jelenlegi kozelel- alott dühta ellenfelét s már elsóPS 
mezest miniszter foglalja el, mert gfisávol megszerezte a győzelmet ‘ 4

ÁtClmr'í,eí'•m,in’sz eVum ugyan ' -fí^enstein mé“kőzé “ hüS 
Jí?1 illetve beleolvad a percig tartott, úgylátszik méltó el
földművelésügyi minisztériumba. nuk vur vil ítrhninni

A köZfli nnnnkhnn Vám .Tn^of ' “ t ' Ha?baJn91i"n a me kózésen olyan do
log történt, amilyen magyar bír- 
u /.óv, rtn nym még nem fordult 
elő. A közönség — Kozenstein hívei 
— élénken tüntetett Varga ellen 
mert ujjfogásaiban tiltott fogásokat 
látott. A nyugtalanság csak akkor 
ült el, amikor az ügyeletes renaor- 
tisztviselő kivezetéssel fenyegette 
meg a zajongókat.

A kisközépsúlyban Szalag eldön
tetlenül mérkőzött Zxfczíőttaj. A 

, légsúljban Magyar Ármin 3—4 perc 
'alatt végzett testié-ével, Róbert tel. 
, Sándorffy egy perc alatt dobta 

í, ]rC;Zrr Inasabb mérkőzés 
Keresztes és Tihanyi találkozása 

i* g . ■ rü küzdelem 
után a hatodik percben vállra fek
te nv n un nyit.

I
I

A Maír.var-Cseh Iparhank R.-T. 
tisztviscltíkara mélyen lesújtva 
és gyászoló szívvel tudatja, 
hogy szeretett alelnökük

Konn Albert Bódog 
ur

e hó 25-ikén jobblétro szenderült.
Atyai jóakarónkat, melegszívű 

vezérünket gyászoljuk a Meg
boldogultban; határtalan mun
kaszeretete. megértő lénye és 
nemes gondolkodása minta
képünk marad; áldott emlékét 
soha meg nem szűnő szeretettel 
és kegyelettel fogjuk ápolni.

Budapest, 1924 január 25.

Mélyen megrendülve jelent
jük, hogy

MegtiszfBláh
a Fersncvárosf a Kétes 

elemektől
Három napon keresztül tartottak 

a razziák

— A Hétfői Napló tudósítójától. —■
Az utóbbi időben a Ferencváros

ban rendkívül elszaporodtak a tol
vajok, betörők, gyanús férfiak és 
nők, akik egyre-másra rendezték a 
véres verekedéseket és bicskázáso
kat az egyébként Is sötét ferencvá
rosi uccákban. Nap-nap után han
gosak voltak az uccák a botrányok
tól. Ezeknek az állapotoknak Ber
kes Vilmos dr. rendőrfőtanácsos, a 
IX. kerületi kapitányság vezetője 
véget rkar vetni és elrendelte, h gy 
az egész kerületben napokon ke
res* ni. különböző időben, általá
nos razziát tartsanak.

A razziák vezetésével a főtana- 
esőn Alvinezy Róland dr. rendőrfo
galmazót bízta meg, aki Hajnal 
Éneire detcklívfőfolügy lő esop «r já-, 
val és egy szakasz rendőrrel csütör
tökön megkezdte a sorozatos raz
zia zást.

Csütörtökön reggel 8 órakor in
dultak el kisebH csoportokba oszol
va a Ferenc téri kapitányságról.1 
l./ri s voiték a Tompa, Angyal, Gyep , 

Szvetenay. Gát. Ferenc. T ’linrn. Pá- 
1 va. Rnnolder és Márton nccáknt. 
Minden bárba, kocsmába, vendég- 
’K’*, kávéházba, kávémé ’ésbe és 
pálinkámé. é.*hr bement k A ’ 1

' en mh’d-n egyes embert Iga-

I

I

Konn KM Bídog ur, alefaShtink
és alapittatásunk óta igazgató
sági tagunk, ma hosszas szonve- 
dés után elhunyt, és hogy e hó 
27-íkén d. n. G4 órakor fogjuk 
a kerepes! temetőben 
jára kísérni.

Istenben boldogult 
két, ki intézetünket 
tudásúval, nagy 
val és soha nem ernyedő köte- 
lességórzettel vezette, ki rend
kívüli munkaszeretetét és pél
dátlan energiáját egészen no 
künk szentelte, mélységes gyász
szál gyászoljuk és emlékét a leg
nagyobb kegyelettel minden
koron megőrizzük.

Budapest, 1924 január 2l>.
A Magyar Cseh Iparbank R.-T. 

igazgatósága és felügyelő
bizottsága.

meglakásokat keresték föl.
Mindjárt az első razzia szép ered

ménnyel járt. Előállítottak 32 férfit 
és 7" nőt. A férfiak közül 7 ellen kö
rözőlevél van kibocsátva, a többi ; 
foglalkozásnélküli csavargó, köztük 
több fiatalkorú is van, A nők szin- ' 
tén olyanok, akik semmi állást, fog- , 
lalkozást sem tudtak igazolni.

A második razzia délelőtt tizen
egy órakor indult el. Ekkorra már 
visszaszáll ngó ztak azok, akiknek az 
első razzia elől sikerült elmenekülni 
és most biztonságban érezték magú- t 
kát, nem is számítva arra a lehető- i 
ségre, hogv ugyanazokon a helye
ken a rendőrség néhány óra múlva 
Ismét megjelenjen. Az eredmény 
délben is k’elé<rítŐ volt. Ekkor ke
rült hurokra többek között Takács 
Márton régen keresett, híres fal
bontó betörő.

Valóságos pánikot keltett a Fe
rencvárosban, mikor este tíz óra 
után Ismét lecsapott a razzia. Egyes 
helyeken hanyat-homlok menekü
lésbe kaptak az emberek. Persze 
hiába, mert akármerre is menekül
tek, mindenütt a rendőrkordonba 
ütköztek, Az esti razzián 45 férfit és 
22 nőt állítottak elő a kerületi kapi
tányságra. Ezek között is számos 
körözött tolvnj akadt, a nők közölt 
volt Rakodik Mária, aki a nemré
gen elfogott Hochsinger Rózsi be
törőnő bűntársa.

Pénteken és szombaton ’s folytat
ták n razziát és ekkor is sikerült 
több közveszélyes embert elfogni.

A körözött embereket a fökapl- 
' 'nyr 'grn v’ ’vk- • ec' ’• ‘
dig a toloncháznnk adták át. A nő
ket az erk”J ^rendészeti kapitány- 
-•/.rro ;'u iák további elbánt
©óljából.

utolsó ut-

alelnökün- 
széleskörü 

tapasztalatai-

A Mezőgazdasági és Ipari Gép
kereskedelmi R.-T. igazgató
sága, felügyelőbizottsága és tisz
tikara mélyen lesújtva jolenti, 
hogy

I

F

ur, elnöKe
ma elhunyt.

A megboldogult bölcs taná
csaival és gazdag tapasztalatai
val állott vállalatunk élén. A 
lognnu.vobb báléval és szeretet
tel fogjuk emlékét mindig gon
dozni.

Budapest, 1924 január 25.
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'hírek | Tanítói bank igazgatóinak
legyártását ináKuányozh az ügyészség

Apsai János éhezik s nem tud fizetni ügyvédének 
Vasek Ernő volt főispán több milliós folyószámlája

— A Hétfői Napló tudósítójától. —

Fcrdérc kanyarodott 
vándorai, uresbelü 

elbicsal.lott álmok , 
A rátám ívok, a. 

Mind. A 
ehivatalnok. a tltjcos ; 

i. az azsánnrovoka- i 
hé-zcl. telidet- ‘

_ Karrier.

soé.C« 'íovini^nl.-. 
kőim* ' , z.-,7,,r

r:lí/,jZ)1á ÍVfi/edl tel,elet-
m «««lel- összecsiliornatott foerial

" 5 u szenei. ® ° s*an“zíw
léte, homáluu uccákon le- 

kíilM feiid rohanva vrémes. var- 
assrMiviokra aondolm. nősz- 

vésszel álmodni elérheted- 
£l mesés városokról cs mindia 
S, százszor és százszor erezni azt. 
komi,.nekem 'llnc,s ■, Vl'!ior , tek 
Scmlett a sok keserűsén akkor 
hindui a ferdére tavosott covosa- 
,01; a roitosszéhi kézelő, a kétna- 
„, í„n. a boroti’álatlau szakáll „s 
naoamöaött eo’i-kettőre min
dent Mert tíz körömmel vá.ua ma- 

az élei húsába, belecsimvaszko- 
dili a lehetősén kétes tisztásáéin sál- 
komiba is. behúzza mánál min
ién szűk niiiláson. a iólakottan is 
resiedelmes kóbor csikasz, az élósdi 
[éred l's eljön az autó, a tenaer- 
sok 'bankó, a varfömös asszony, a 
iarkacsikos nyakkendő, a burberru rendőréé:

I
VII. kerület, Rákóczi út 6

A megbukott Tanítói Bank milliárdos 
bűnügyében a rendőrség szombaton dél
után átszállította az ügyészség markó- 
uecai fogházába Jpsai János vezérigaz
gatót, dr. Fase/c Ernő, volt főispánt, a 
bank alelnökét, lovag Schiiszler Károly 
tisztviselőt, Fac/as Mihály Márton és! 
Kiss István igazgatósági tagokat. Az öt [ 
emboi't külön-külön cellákba helyezték 
el. így Apsainak a IV. emeleti 12, 
Schüszlernek a III. emeleti 5. dr. Va- ( 
Beknek a III. emeleti 23, Vadasnak az. 
ugyanezen emelet 6 és Kiss Istvánnak a ; 
IV. emelet 23. számú cella jutott lakó- I 
helyül. j

A foglyok közül kétségkívül Apsay 
János van a legvígasztalanabb helyzet
ben, mert nemcsak hogy 

saját élelmezésére nincs pénze, 
de védőjének sem tud honoráriumot 
fizetni.

A letartóztatott foglyokkal együtt a 
5g átküldte az ügyészségre a 

bűnügy nyomozati iratait is. Eezek kö
zött van Gyalokay Artúr törvényszéki 
könyvszakértő ideiglenes jelentése is, 
amely igen érdekes képet nyújt a Taní
tói Bank igazgatásának machinációiról. 
A szakértő elsősorban azzal a kéidéssel 
foglalkozik, hogy a bank igazgatóinak 
és igazgatósági tagjainak folyószámlá
ján milyen összegek szerepelnek? Meg
állapítása így szól:

Dr. Gcrentrér István volt nemzetgyű
lési képviselő, tanítóképezdei főigazgató 
2 millió 47.605 korona.

Dr. Vasek Ernő volt főispán, a Keresz
tény Városházi Párt tagja 42 millió 
39.000 korona.

Apsai János 123 millió 621.000 korona. 
. Apsai és dr. Vasok közös számlája 152 
I millió korona.
I Kiss Iván 34 millió korona.
I Lovag Schüszlernek nincs folyószám
lája.

Vadas Mihály 9 millió 604.000 korona. 
Szóval hét ig izgatósági tag úgyszól

ván minden rizikó nélkül több mint 365. 
nillió nyereségre tett szert, ellenben a 
veszteséggel zárult tőzsdei iizletekot — a 

1 bank által fizettették meg. 
| Kicrjeskedik a könyvszakértő a bank 
megalakítása és a részvény tőke jegyzése 
körül tapasztalt visszás dolgokra is.

A bank 60 millió korona alaptőkével 
I indult, amelyből azonban 20 millió ko- 
1 róna elsőbbségi részvény volt. Hogy 
I mennyit fizettek be a jegyzett részvé- 
I nyékből a részvényesek, azt a felülete

sen vezetett könyvekből nem lehetett 
megállapítani.

I A nagyobb részvényjegyzések, ame
lyek a levelezés szerint „átengedtettek" 
az illetőknek, a következők:

Drf Győrffy István 9650 drb.
Vasek Ernőné 9650 „
Vasek Ernő 7500 „
Apsai János 7500 „
Haller István 300 „
Slengi Pál 10000 „

Leltárjgyezekef egyáltalán nem készl- 
, tettek.
! A könyvszakértő utólag megállapi- 
j tóttá, hogy Vasek Ernő számlájának fe- ' 

dezésóro 50 millió 625.006 K értékű, az 
; Apsai és Vasek közös számla feledeze- 
1 téül 62 millió értékű értékpapírokat tett 

le a bank pénztárába, de ezek a papírok 
{túlzottan magasan vannak értékelve és 
még az sincs tisztázva. hr-gy tényleg ott 
vannak-e még a bankban.

. Az iratok áttanulmányozása után dr. 
'WM/öZdj/ Ele.mér soros ügyész indítványt 

terjesztett elő a vizsgáló bírónak, amely
ben mind

; I az öt ember előzetes leartóz^atrísónak 
fentartását javasolta

■ A soros vizsgálóbíró holnap hallgatja 
ki a foglyokat és ugyanakkor hirdeti ki 

[ Győrffy István 2 millió 910.000 korona, előttük majd végzéséti s.

— Villamos szerencsétlenség. Wein-1 — Elfogott gyári tolvaj ég orgazda,
gartnor József. 25 éves lakatos fel igrott, Újpesten elfogták Tóth Ernő 33 éves 
ogy 15 ös villamoskocsira, azonban aj munkást, aki beismerte, hogy alkalmaz 

■ felugrás nem sikerült és a pótkocsi alá tat.'si helyéről, a Hoflierr-Schrantz gyár
került, melynek kerekei bal lábát szét- ; ból egy év óta rendszeresen lop küiön- 

.................... u”rB 's szcj’számokat.
! A lopott árut Fenyvesi Adolf festékko- 
reskedő segítségével értékesítette. Őri
zetbe vették őket.

I

ruha, az új ház. Aztán a megái mo- 
doft cél. a karrier tetőfokán a vé
letlenjén — mrlv ott ólálkodik min
den karrier bölcsőjénél — elfutja 
az egész mén nem alapozott Bábel- 
tornyot. fis ion az nt második fele, 
a parabola lefelé Ívelése. Mikor a 
milliárdos szerető, a nehezen snea- 
szerzett és mén nehezebben ment ár
tott álmok Csimborasszőja is csak 
obian tehertétel lesz a bünlistdn. 
mint a lopott pénzen vett, szenvea. 
vagy az ezer vár selyem-harisnya. 
Ez a „karrier" véne. A rótárminnk 
véne. Nem kalandorhősök ők. nem 
rablólova a ok. Nem a karrier Tton 
Kizsótjai, csak a karrier bohócai.

— Pas'cs a pápánál. Rómából je
lentik, hogy Pasics szerb minisz/er- 
elnököt hétfőn 11 és 12 óra közt kü
lön kihallgatáson fogadja a pápa. 
A római katolikus lapok naev je
lentőséget tulajdonítanak az auden- 
eiának és kiemelik, hoscv a szent
szék és Szerbia között méj? 1914 ben 
jött lérte egy konkordátum, ame
lyet Vatikán -4915-ben. ratifikált 
ugyan, (le a háború következtében 
nem került végrehajtásra. A mai 
helyzet folytán azonban egy újabb — a Hökns-körhézba^lzö^kray^kat és

Fekete, tartós férficipó

Barna,var rótt férficipő

10S.000
Tartósságáért szavatolunk 

ííestíkabarí 
■8 Erzsébet-körui 49. (A Royal szálló épületében) 
• lg izgató jváiy Ferenc

Január 24-án. hétfőn és mindennap

ui műsor!
Dávid klruly párbajpöra

Dr. Sza'ay ó ser bohózata
Sekszpir cirkusz 

Kóv'rv Gyuia b rettje 
Liptai Imre vigiátékal

A Bolyuk v
líajn.i Alice (a Vígszínház tagja) vendégfelléptével 

Török R zsö komédiája
Virrasztás

Dajbukát Ilona és Bársony .stván i Belvárost Lzmh.iz tagjai) vendégfellépte
Lakatos László trélája 

Párls íontra Velence 
Harasztliy Mici telieptével

Harmati) Imre tréfája 
Körsé a a fészekben

PártosG.(a vígszínház tagia) vendég.cl'éptével 
KA LUA

Táncos móka Be’egh r ér..— Dr. Erdélyi Géza 
L fir.. pszódla 
Har iph l.nre duettje

ellépnek: Antal Erzsi, Luk cs > ári. Faragó Sári, 
azekas Erzsi, Krajnik Mária, Krúdy Ilona. Fe- 

rcnczy Károly Kovin Gyula, Viragh Jenó es Várnav Vilmos
Kezdete 3A9 órakor

j szállították.
| •— Megfagyott részeg. 
, napszámos ma éjjel 
bán tért haza líévizi-úti 
bán. az ajtó előtt összeesett és reggelre 
megfagyott. Holttestét a Törvényszi'ki 
Orvostani Intézetbe szállítói tűk.

— Magyar repülőgép Szófiában. 
Szófiai .icl'‘ntés szerint a háború 
után ma érkezett Szófiába az első 
magyar repülőgép, amelyet Újvári 
pilóta vezetett. A gépen érk.z-f az 
egyik budapesti napilap tudósítója 
is. A rossz időjárás miatt Ferdi- 
nandovoban íövid időre le kellett 
szálíniok. Szófiában a hatóságok és 
a közönség a légszívói vese bbcn fo
gadták őket A repülőgép holnap 
Konstantinápolyon át Angorába 

I repül.
Betörésak. Vasárnap délután ismeret- 

— mw.w. VV..C Mcndel klór Do
hány ucca 48. szám alatti lakásura és 
mintegy hatvanmillió korona értékű ék- 
szert és fehérneműt elraboltak. -- Wcisz 
Sándornó piaci árus Rózsa ucca 37. sz.

Wiksésressé.
— A Nemzeti 

tórnap délelőtt ______ ____________
izinó rendes közgyűlését, melyen Cseko- 
«ics Iván gróf elnökölt. A felolvasott 
titkári jeleutés szerint a múlt cvhen 791 
tagja volt, a könyvtár 31.035 kötet könyv
ből állott. Majd a Kaszinó épületén tör
tént átalakít..sokról számolt be az évi 
jelentés. Ugyancsak vasárnap tartotta 
közgyűlését az Országos Nemzeti Kaszi
nó gróf Teleki Pál elnöklésével.
r-“.Az ^(les(‘a,hi ékszerek bűnügye a 
kúria előtt. 11)22 júliusi ban a kir. tör
vényszék itt'etet hozott az ismeretlen 
nelyon tartózkodó lienkö István és túr- 
Ny bűnügyében a vádlottak azért ültek a 
Vúdlottek padján, meit 1919 áprilisában 
a herceg Odescalhi-család ékszereit rész- 
Mmi"?litík'Arés”í“" mlnt orKazdúk 6r‘i Betörésük. Vasára: 
TínvS6?' ^“nakl'1»i*n s királyi tör- Jen tettesük betörtek
énjszek 1 er.ké Istvánná született Fatn- 

nj/í Kató és Fabinyi Margit vád’otfakat 
íün!e,éne.k vádja alól fölmen- 

tnér Bn/f'CS • Nándor, A éld- sandornó piaci árus LCuzsa ucca ai. sz.
ság lakását feltörték és a szekrényeket

kifosztották. A kár tizenötmillió korona.
— Gázol az autó. Vasárnap, a déli 

órákban a Délivasútnál Jakab Istvánná 
hirlapárusnöt elgázolta egy autó. A szó- 
rencsétleu asszony súlyos sérülést szen
vedett. — í .. ...................

Kaszinó közgyűlése. Va- 
tartotta a Nemzeti Ka

Hanoit József 
ittas állnpot- 
lakására, azon- — Csaló magánhivatalnokok. Roszival 

István pozsonyi lakostól Neumann Jenő 
26 éves magánhivatalnok egy hamisí
tott üzleti megbízó-levél segítségével ki- 
csa’t kilencven vég vásznat és enn k ér 
lékét saját céljaira fordította. Roszival 
István ma egy körúti kávéházban felis
merte jVcumnnn Jenőt és a t;' rsnsrgában 
levő Gonda-Goldstein Ödön 25 éves ma
gánhivatalnokot. Neumannt tettestársá
val együtt előállították a rendőrségre, 
ahol mindkettőjüket őrizetbe vették.

— Bankcsaló, aki grófnak adja ki ma
gát. A Pesti Hazai Takarékpénztárban 
— mint köztudomású — nagyobbarányú 
csalásra jöttek rá. A rendőrség többek 
között Heusler Károly banktisztviselőt 
gyanúsította a csalással, akit azonban 
bizonyítékok hiányában szabadon bo
csátottak. Vasárnap délután jelentkezett 
a főkapitányságon Reiner Adolf hordár 
és bejo’ontette, hosy januán 13-án. te
hát a csalás elkövetésének napján, meg
hízta őt egy magát S. J. grófnak nevező 
magas, bárnál?ajuszos férfi, hogy egy 
áfrdott pénztári hívójeggyel vegyen fel 
a Pesti Hazai Takarékpénztárban hu- 

________  asszony smyos sora.esc llz"4Lk?r0”^ ,e) ,n 
vedelt. - A Kőbányai úton ugyancsak Kvóhazba. A hordár te jes-
autó gázolta cl Bulla Ignác gápkovéesot. I ,etle • mcgblzazt. a hamis pénztár hl- 
Az olgázolások után mindkét autó te-1 r’^yel felvette a huKon négy milliót 
vibb robogott. A rendőrség megindította ? Pelvurosl koraházban átadta meg- 
« nyomozást a softörök kézrekeritése | 
iránt.

— Forró szurokba esett egy munkás. 
A vasgyáruccai kátrány gyárban Bodor 
János 71 éves munkás egy két méter ma
gas állványról egy forró szurokkal telt 

ppfi. . . kádba zuhant és súlyos égési sebeket
f/r t k-°Ky ,,u,ctbe f*nyes nappal, •zenvedott. Az agg munkást haldokolva

. en „...A. szállították a Szent István kórházba. . • •t; - ---------
— Letartóztatott festőművész. A dob- millió korona

,, i . . peuitf uigazua-
- « bűntettének vád ja alól mentette fel, 
intfí / ^ór haitenstcin Mór vád- 
ounknt orgazdaság vétségében mon 
“0” ki bűnösnek. A királyi Ítélőtábla 

.SÜÍ0ku biróság ítéletét a vádloltak 
• f- ''se részében megváltoztatta, föl- 

Iíim'a * az orva7daság vádja alól, az 
SJ’észseg a fölmentés miatt svinmiségi 

Panaszt jelentett be, amelvet később a 
nnnKyeSZSe!í- viss3avont. A semmisé tí 
VofiT, V“vádlő képviselője ar.y .. v In"anvauio képviselője ur.

Anta) teljes egészében lenntar- 
riih' S0nim’sé>sri pnnnsz fol-tán ke- 
anu.i > 87 ügy a királyi Kúriához,
fohrnz » 2 Kúria harmadik tanácsú 

án 6-ati tartja meg a tárgyalást.

i
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A MOZGÓKÉP
OTTHON
nagy amerikai műsora:

asszonyEW
Egy asszony, akt megbünhödött

Regéi.y 2 rész' en, 10 fel
vonásban. - Főszerepben 
LEATkICE |OY ME GHAM

(jtjázedelmes ifM
7 felvonásban. Főszere--bői Marion Dávls, a híres amerikai szépség

Angol híradó!
Előadások 4,6,8,10

Lakására lövök .""'iíííí-j 
ruhet, fehérnemű-cí' 8*, 8tb. i-nadner, I 
Raklc 8>ilárd-n»ci 22. HL 19. le-Ion Jó*-* S9.4SJ

merwésrífátfíeiz

| ján előállította Heusler Károlyt, akiben 
úgy a hordár, mint a kávéház egyik 
pincére és kenyeres!’ánya felismerték p 
magát 8. J. grófnak nevező egyént. A 
rendőrség e súlyos gyanúok alapján 
őrizetbe vette Heuslor Károlyt Tekin
tettel arra, hogy az ügy még mindig 
nem tisztázódott, a károsult bank öt 

putalmat tűzött ki a
ffomír t - y "zlptbe fényes nappal.
117’1,“, . nö »rér«uti tü.ze-kercskedö
m‘r lí™ tsr.yes nrippai betört 1.. J. — ,Jvlnrl.,,ln,u„ <■>....
h"'"li»k,iMk inr ' újtön hé-' rrrrnLidrí'lyl" üits, í s"Tltaí’ körözött J nyomravezetőnek., ho^r

“e'iiyitvi- Simon iiichl.ro 23 íve, ícbíviuŰ.ó.s*. rr„™..««.x iu.n
, "‘'."•"löt í, rEy k ílkoc.ln ar nrazúj területéről ki van tiltva a In-

Ur "rul A t.rrér.rn Jelt HSIve, Ml,merték és le-’*»ge míg lumoitUen. Itartóstalték.

•nyoS nappal betört-k. A vak-| peíMnüiron
iin'olfftv 7 rovarra nyiló „w- xvvr,„ . ..... ......
Iák * l’llröl M nyitót- Simon Rlchnrd 23 íve, festőművészt, nkl 1 " csalással gyanúsított Waranpoetí Olga

M W k zlkoesln mr.í.t területiről ki van tiltva a In- | banktisztviselőnél szerepe teUnen Hsa- 
Lt _ » ' g 11 árut. *?■-/ Ili Intfol. A . a. . ... . , .’l,—./.« la I tóuvuví, vn I. -~~w* — ---S'"

' Bcninii köze sínes.
tázódott ás k Merült, hogy * csaláshoz

v%25c3%25a1.ua
iiichl.ro


6 HÉTFŐI JV7SPÉÓ ButlapeM, 19:4. hétfő. Jan„ar ,8
— Olcsó és szavatolt 'minőségű férfi

cipők Hungárla-óruházbíin, Rákóczi út 
G. szú m.

Szélháuios bizfohitohi’ '/.'. ti tisztvi
selő. Három héttel ezelőtt a'zendőho'--.- 
ő-izetbo vette CHC,. /,,..S / Gyulát, 
aki egy budapesti bizto.ntóintézct vezÉr- 
titkárn volt <■« aki emellett a lofurfan- 
gosabban kieszelt azéiháinoss.'igokat kö- 
vetle el. Okmányukat hanlsitott, ame
lyeknek egyike szerint huszárönkéntos, 
másika Bzerint miniszteri tanácsos, vé
gül pedig gazdasági felügyelőként sze
repelt. Mint gazdasági felügyc'ö n.’ > • 
gyeket is nyomatott és több nagy ura
dalomban inlézőiiek vétett- fe. ina,; it. , 
A biztosító vállalatnál, ahol n 1-t ve. I 
zéríilkár alkalmazva volt körülbelül 1 
egymillió koronát sikkasztott. Többrend
beli okiralhamisi’ás, csalás, :u •••'■■ n lak 
bórtés büntette, sikkasztás és testi fiértcs 
címén induJt meg az iigyészs'gou ?r- 
reuez József Gyula ellen az eljárás. A 
HZélháinos az ügyészség fogházába ke
rült és dr Schullz Gyula királyi ii.gye.s7 
most készítette e’ elleim vizsgálati in
dítványát.

— Finn korcsolyázó lett az első baj
nok Chamonlxban. A párizsi* olirnui ii 1 
torna első győztese Thunncr liijn kor
csolyázó, aki ma Chamojiixhan az, 5000 
métert H p. 39 mp. alatt futotta hu. i

z

Hogy leiig ne megakadályozni 
a sok hísDaok és kő wiirs 

„bonküzlor*
Windisch Mernsann nyííatkozaia
A Tdiillúi Jlank és n Róth „bank

ház" bukása ismét eklatáns példája 
itnnuk .Tf <‘rk' ...elen szel emnek, 
nmel.v c téren nz utóbbi esztendők
ben tért hódit. Egymásután alakul
tak a Jeg-cifrább nevű bankiizletek, 
amólyek óriási reklámmal és sok
szor politikai jelszavak hangoztátá- 
sával iparkodtak maguknak vevő
kört szerezni. Föles* kosztüzletekben 
tűntek ki ezek az új alakulatok, 
amelyeknél az első percekben r.z 
volt a'fő. gond, hogy szépen beren
dezett irodái lefD/eue'á a különböző 
ifiazíjatóknal.

Egy-egy bankbukás esetén az
után megszólalnak az összes illeté
kesek és erősbn kifakadnak azpk 
ellen, akik visszaélnek a kisembe
rek bízni mával és elherdálják, azok 
keservesen összokuporgalott pén
zecskéit. A • Tanílóbank óh egy éb 
hasonló zsánerű bank bukása után 
a Pénzintézeti Központ nyomban 
megkezdi a. revíziót, és ezek során 
jönnek rá. a lenkéntelevebb vissza
élésekre.. Most, hogy a Pénzintézeti 
Központ megejtette a Tanítóbank 
vizsgálatát a Héttői Napló munka- 1 
iarsn megkérdezte IVivdisch Her
máim igazgatót, mi módon lehelne 
n jövőben az ellen védekezni, hogy 
a közönségei hasonló katasztrófák
tól mrfjkiméljék. Kérdésünkre ll in- 
disch Ilermann a következőket vála
szolta: i

— A megalakulás körülményeire 
a P. K. nincs befolyással, mi csak 
a megclakulás után tervbe veti 
idapióKeeiml.'.-iekcí bíráljuk felül, 
.izokal megengedjük vagy n.i<’ *ta- 
gadjuk. Az első akadály, az/ hi
szem. legföljebb a cégkivatal it- 
het. ahol a cégbo.ii'gyzés megtör
ténik. 1 )e még itt sem akadályoz
hatják meg egy' (-ég be jegy z* ét, 
ha az a köle'cző törvényes for
máknak megfelel. Vlega’cidályoz- 
ni az ilyen keles^zinü válhll;<'za■ 
sokat álkor lehet, amikor a 
tő vállalat részére az 
dél.yt kikérik. Ez lehet 
egyedüli fórum, a mely 
akadályozni a vem 
„péti zi idézetek" megáld hidd sót.

BRILLlANSOXAT■riittnm.KI..1 1.1 1 .• —X_

. ille- 
warenae- 
csak, az 

meg tud ná 
ki “(íHaton

KVöagyőkct. réglső'’ekct min ’enklnél drágibl an veszek Srihaiy Erriil, fflvt-lt•- «<ccat .1/ 
(Tereztcmplommal »z tnben)

OrE-n ára tál flzaiek
niitkcrl. u/ • nelnin*lVuil,, stünve ;>'i t Hl i n*n- 
cld üzlet, Vili, uor . Ncpsz-n láz uccí 21. uxiiti 
Hívmrii liV.ii.iz i.p •k. - r(.|etöu 22-4'

"4»«H

Egyetem uccrnAl liármncmleL'S birlűr, 
nó.gyszubús első'. nn 1 ’i In l''d'.’;4.h lő^ ’n 

gél, G00 millió.
Széna térnél főúri vilin, 2 lukésoi 1X1 
és'1X3 szobit ’:>k'iR<’kknl, nr. cg *z azon 

jm) el foglalható. W0 millió.

A szegedi eg^e&em 
tetessél 

eanbarcíás kis-rletévaB vád©0a 
az (isn-ésxség

i Hor.jer Rcta-iá agyát h .tfSn tvts’graUa a toísósóg
A biintclőtörvénysz.ókpn dr. Fehér úgy kbzleték őt — mint egy tolvajt. Szo- 

Arpád Ítélőtáblái bíró farác-ai fi-e-rl- 1 ..................
c -7 ik Ígérkezel Ir’ügyo*, 1ár.,*yal bot
ion. Két évvel ezelőtt tövtZ-üt. hogy ltw- 

i ger Antal dr. egyqt. lanárt a sezgedi 
jcyjoíem német iiloló ini tanszékére ne

vezték ki A kinevezé.-.í. a iinár családja 
nagy idege: kod 'acél fo-adta El ke'!e:t. 1 
volna ha'fyniok szépen berendezett bu- ! 
dapesti lakásukat s mert S"Cged'n is i 
nagy a Jnkácinség, biztosra vet k hogy i 
I osüzu ideig hónapos szobában kell maja 
kikniok Ezen a kérdjen azután úgy 
í'..- : ekiilön’ ö ölt a házaspár, hogy napi
renden lett közötiük a elvakodús. A férj | 
ídőkö'b.en lcutazoft Sze.-.cdrc és elfog-i 

t lalta állá át egybon pedig me I tolla ‘ 
a válópert felesége ellen azon az alapon, I 
ho ry tíz asszony nem akarja őt kövem. I 
See a férjnek, rém n feleségnek -cm ez. 
volt fir, cl-ő házasára A f'rj is vcg>- t 
ember volt miikor megházasodott s a j 
felesége is ö’.vegy volt

A válóper, lassan folydo^éilf. A tanár ( 
J922. óv öklében havában el akarta vi-[ 
tetni a lakásból első felesége megmaradt 
ruhaneműit do Horgerné r.-t. üzente ne- 
v’i. hogy ezek nincsenek 
valaki ellopta azokat. A 
moretlcn lolvaj ellen mc 
! cn a följe'entést s a-, 
fék és kilm’l'-a't 'k a fele* 

1922. év november 15 én 
ismét mer.’c’cnt a lakául’ 
feloség( 
a rondő-tégro idéztette — ahol szerinte
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már meg. mert 
férj erre nz is
tette a rendőr
ügyben beidAz- 

‘ ót Is
dr. Horger 

an amikor is 
dühösen ö~ ^e-.zidta azért hogy

?!?

— A Hétfői Napló tv dósitőjának jelentése —
több Bzápmüi'ó koronáig káro

sította meJr a feleit,
akikkel tőzsdei ügyletekből kifolyó
lag nem tudott elszámolni.

A cég főnökét szombat este nyolc 
órától tizenegy óráig hallgatták ki 
és vasárnap folytatták a kihallga- 

i tá.sát, A rendőrségen még nem tud
ták pontosan megállapítani, hogy 
Clrünék' sikkasztást, csalást vagy 
hűtlen kezelést követtek-e el. A vég
leges döntést errevonatkozólag ma 
délelőtt fogják meghozni a főkapi
tányságon.

A foknyilá.nyliánon síomoat éj-' 
fczaka óta nagyarányú lózsdci biin- | 
ügyben nyomoz: ik. Az ügyet. Kiss 
Isi ván dr. rendőr főt ap/.i sós, az in- 
tellekfuel osztály vezetője Polonkay 
rendőrkapitánynak .osztotta ki, aki 
még szombaton éjszaka a rendőr
ié;gro előállittatta a gyanúsította
kat.

A detektívek szombaton este ide 
zéií kézb-f ítéllek a Griin Testvérek 
és Fia cég egyik főnökének, aki 
nyomban meg is jelent kihallgatás 
végett. A följelentések srerint a 
cég

' elmaradása csak a kevésbbé előkelő 
fodrászoknál érezhető, l’edig kéremaiás- 
san, hogy őszinte legyek, mi is megórez- 
ziik. Észre vesszük, mikor megkérdezzük; 
tetszik kölnivíz) — a vendég hanyagul 
legyint a ke.-ével. Nem mondja, hogy 
nem. De mi már megértjük. Ez az üz
leti tapintat. Sajnálja az ezer koronát I 
Pedig nem sok. Do ha vesszük, igaza 
van a vendégnek. Még annak is igaza 
van, aki mindennap helyett csak két 
vagy háromnaponként jön borotvál
kozni. Süt hogy egész őszinte legyek,

Igaz, hogy ogy párszor ösazevagdalja 
niag.it do a végón mégis megtanul bo- 
rotvá’ko.:nl.

Egy kisebb külvárosi borbélyüzlet- j 
ben ma. a a mester is ol van keseredve ' 
a drá aság miatt.

— Nem lehet e®t kibírni. Most nálunk j 
a másodosztályú műhelyekben ezer ko-1 
róna r borotválkozás. Kérem — monja 
—mikor én megnyitottam a míiho ye- 1 
met, az egész nem ért meg többet, mint ' 
amennyiért ma egyszer halat vágok i« • 
borotválok. Nem ér ez r mesterség egy ■ 
vnsat se. A bevételből húsz százalék a' 
segédé, mi n.*; nd hát nekem. Ugyan a1

, Aki csak lucB, •'*? -döi bor©!- 
válkosik”

— A Hétfői Napló tudósítójálől. —
Két napja annak hogy a borbélyok 

érdemes túrsu'ata úgyis, mint az. Ár- ,..^vu mo u-iuick,
vizsgáló J’i 'ott ág olcsóság elleni ölő- ‘ unnak ;s igaza van, aki önborotvát, vesz. 
őrse, újra fö emelte a borotvú'kozás és 
hajvúgás árát, a jámbor pesti polgár
nak — aki még arra is liaj’andó volt, 
hogy n Tán Hóban kbn vigye ,.kosztolni" 
a pénzét, hogy egy kis jövedelemhez 
ju són —- tehetetlenül kell tűrni a bor
bélyok drágítását, ha csak egy-egy ösz- 
B7e«-n: dalt arc árén meg nem tanul 
egyedül borotválkozni.

Me 'k'időztük néhány borbélylitleti en. 
hogy miként fogadta r közönség a leg
utóbbi borbély tar.la oi rc.k 'dóst.

A Nagykörút egyik föd. ász na gyű re
mélőn c*'t moi d- tta az üzlet. o-ctő:

— Általában kéreinalássan azt mond- ___  .... ... ___ ____ .
ják. hogy a drá ulás miatt a vendégek segédnek is elég szomorú a helyz te. A 1

I

' ‘sszentmlhályon nó..jhú-;, minden 1 
komfortos vili -., 120Ű öl j f i.i tyíiiníd 
esi sel, vlrca J ln#ld szíunó a’, szivmy 
tyus és Pzí imotorval. istállóval 160 mil-

i lló.
Khpcatftt kisebb • .••gy’obb h’r’k rendkí
vül nngy választékban 39-300 millióig.’,

ianfap^almi ipottífa, Qudlapes
IV.. gróf K 'iolyl palota, E/yetom ucca G, I. emelet. Telefón.’xám: József él 3'' én 

, KAtyaeaf, Kisfaludy u. 63. 4C-es villamossal Templom téren lesz.Állni. Tel. Ki»<■*’

szót k"-vetrtt s az a. ~.ony arcul ütötte 
az urát, aki erre bepmarkolt felesége 
hajába i> föllretepcrte. Nagynohezcn 
w/'.választották őket. A férj ki akart 
mér menni a lakásból, do Horgerné re
volvert rántott elő s kétszer rálőtt az 
urára. Kr egyik golyó célt tévesztvo n 

i kályhába fúródott, a más’k azonha 
j Hcrgrr balkarját találta, do nem oko- 
' zott komolyabb sérülést, mert a seb 20 

napon belül meggyógyult.
I A férj az eset utén nyomban a rend- 
1 őrségre sietett, ahol szándékos ember

ölés 1 {Intettének kísérlete címén följe- 
\ lentette feleségét), akit elő is állítottak, 
I de kihallgatása után szabadlábra he- 
i Inrzt 'k. Az ügyészség szándékos emher- 

,r ö’ós biirtettének kísérlete óimén adott 
vádiratot dr. Horgomé ellen, akit a 
▼éd'anúcs u"’*an’i”rn minősítés alapján 
véd alá is helyezett.

Az eljárás során Horgomé azzal vé- ; 
dekezett hogy női becsületében sulyo- 
•an érintette az, hogy férje lopással vá
dolta meg e ezen az a’apon idéztette őt 
he a rendő-sérre. Egyébként is az ura I 
fil'n^dóan fáúékenyséri jeleneseket rög
tönzött s ő rom bírta vo’na már el so- j 
b”r c-t az idegölő állapotot, amiben 
élteik. Tagadja, hogy meg akarta ölni az ' 
urát s azt niov’!a, hoay maga sem tud 
ja. mikép került kezébe a revolver.

A tárgyaiéc-on a k:>zv'dat d”. Fclföldy , 
FJem^r kírálvi ügyész kénviseli.

sosborszeszböl
lKispa’ad!ára.... 1
1 közép palack ára. 3.70® K
1 nagy palack ára .. 7.40 ® K

Jelenlegi szorzószám: 3700
S8»S3»SS;;i

Kornya János „Glóbus*1 nyomozávé'. 
hinta, Erzsébet-kürut 15. M? .Figyel in 
firmái, nyomoz, h lyben, vidéken. Tele’ 
fin: József 19—SS.

Kis Komédia

rt£íí4f,jii(íiru,’i, duiiij'.tí, diu.sijiu, 

e».kl. .l.SronWsk, soí|oa,)!t 
uk *Ilí.tlini arar.mi í-reiler asdalosniüteraél
\ Hl. ’• r l*lv; neen ' p

O IS: w Í.1T fé[finillál<at, egyemuhák j “ MtíflV.jae M v lakoson veszec. 
epszjnüaz ucca 18. szám, le'efón: Jozs i 4>—79

fiiakat ^izéiéit
viselt
'■V-rt- .i -i>r ’ir. zi.-fiv J8Bí i. >'{ T-bf-in 1 ■’

Frakk es szmük^g 
öltönyök kölcaönzéae, keve ei használt 
iértiruhak leCaia«4l»B>an kaphatók. 
nórmHyen ftrfiruhá.iaft állandóan ve zek. Fr.«at A. L^jos, VI., 
S«<.veea«M-utC4n 47. Telefon 203-2Ö

Rgsf®^mez-Q§ésl
A Bóth-Banknek alulírott vezetősége 

— a sajnálatos névcseréből keletkezhető 
tévedések elkerülése végett — újólag ér
tesítjük a t. közönséget, hogy az 19W. 
évbon alapított bankunk az V. kér., Jó* 
zsef-tér 7 alatt működött Roth és Társa 
nemzotközi tőzsdei céggel nem azonos. 
Idő s tova 2 évtizede fennálló és legjobb 
hírnévnek örvendő bankunk e most em
lített komolytalan, irreális, sibor-alaku- 
lattól teljesen távol áll s azzal soha sora 
üzleti, sem más vonatkozásban nem ál
lottunk. Örömmel ragadjuk mog ez al
kalmat is arra, hogy kifejezzük ozutoi 
őszinte hálás k (özönétünket minden 
egyes t. ügyfelünknek a bankunk irá
nyában tanúsított bizalomért Ó3 bizto
sítjuk arról, hogy miként az elmúlt ÍR 
éven át, úgy ezentúl is akaratunk leijei 
odaadásával és legjobb tudásunkkal le
szünk azon, hogy pénzügyi érdekeiket 
hükilsmeretos munkásságunkkal minden
ben megvédjük és előmozdítsuk Buda
pesten, 1924 január 26-án.

RÓTH BANK Róth s. k.
■

Főszereplő:
HAROLD LLOYD

niag.it


1HÉTFŐI JVnPEÓBudapest. 1924. hétfő, január «■

SZJ^HÁZB HÉT

aar.. öMOkinr

hol az új télikabátod? Lukács hl- 
mczelt-húmozott. hogy így meg úgy, 
a télikabálot még nem vehette meg. 
Szerémy ebben aztán meg is nyu
godott. Teltek-múltak a napok, az 
w.i télikabát nem jelentkezett, végre 
Szerémy megsokalta a dolgot és' egy 
gyönyörű télikabátlal lepte meg 
Palit. A téli kabáthoz egy levél volt 
mellékelve: „Kedves Palikám. Na
gyon jól tudom, hogy a nevemre 
felvett másfélmilliót, a Margitszige
teit egy vidám muri keretében pezs-

!

van a Vígszínház—Palás thy-

Kés:! Mehet!
_ Könnyű maginak elindítani a gökre és miegyebekre elköltötted, 

pletykák kocsiját. De gondolja csak; Nincs szívem azonban nézni, hogy 
el, milyen nehéz helyzetben vagyok 
ért, amikor legalább egy felára' 
hosszai kell magával beszélgetnem,] 
azután szaladok, ki a nyugati pálya
udvarra. ahonnan ma este utazik el 
az orient-expresszen az aranyos Pé-' 
chv Erzsi. Alighogy hazajött, máris 
elutazik? — akarja maga úgy-e kér] 

beteg volt a. szegény Erzsi. — Ami-1 
óta Becsből hazajött, nem hagyta 
el az ágyat, csak most pár napja. 
Pfaby az olasz tengerpartra megy 
Cdülni és itt határozza majd el, 
hogy clfogadja-e a berlini opera- 
síbMz fényes a^'Uát. apulii száz „vcmlí.,i nprl„s 
sorozatos előadásra Beihnoc hit,ja, jJozvit j Vígszínház erre naueisur- 
hoovehatssza Lehár Ferenc „írás- lríliaBit PafásthyMk. amclu-
”ííf0„í!!"'I . ben arrn kéri.- huny ménje,, bele az:
Pét. Péchyt eouebken' a bécsi P'f orcrelt előadásának, újabb elhalaszt 
lyaudvaroncny maya,. ^zoLe ur fisába. Palásthy már vissza is sür-

régi télikabátban jársz. Ezért bátor 
voltam szabódnál számládra, egy té
likabátot rendelni, amely most el- 
készült és amelyet imc, cl is küldök 
neked. Egyébként ölel Zoltán bá
tyád."

— Ml
dezni, mert nem tud ja. hagy milyen ( üggyel? (

— Azt. tudja, úgy-e, hogy Palásthy 
Irén a Vígszínházzal szemben a

* Stílig színre nem hozása miatt, tnep-1
' nyert egy másfélmilliós pert, ame-. tóTH LÁSZLÓNAK, 

/yen kívül, a bíróság még arra is' 
kötelezte a Vígszínházát, hogy az 
operettet, ^április 1-ig szívre kell 

íz erre kábelzűr-
quiia“ című operettjemek címszere- ben arra kérte hogy menjen bele az

fogja várni, aki. autón, m'g pedig 
fűthető autón viszi tovább a nap
sugarat olasz föld felé. Olaszor
szágban üdül különben Tanay Frici 
is, aki négyheti szabadságot kapott 
a Vígszínháztól. Olaszor 
i:..: ::::........ .. .......
házak környékén, mer' nemsokára 
a Szabőky Zsigmond Rvfael-bau el
fáradt Fenyvesi Emil is útnak in
dul Itália felé.

— Ifi van még?
w Ncm látta Lukács Pali ragyogó 

új télikabátját? Ha nem láita vol
na, hogy valamit mégis tudjon, el
mondom. legalább a történetét, de 
jól figyeljen ide. Lukács Palinak el
lopták gyönyörű bundáját valame
lyik kavéházban. Szegény Lukács 
szomorúan bandukolt régi télika
bát jóban a főváros uccáiu, amikor 
a Vígszínház előtt összetalálkozott 
az öreg Szerémy Zoltánnal. Lukács 
nagy örömmel közeledett Szerémy 
felé és elmondta neki, hogy milyen 
szörnyű szerencsétlenség érte. 
Öreg Szeréin ynek vajból van a 
ve, ezt mondta Lukácsnak:

— Édes Palikám, ez rettenetes 
eset, de maid cn segítek rajtad.

gönyzött és azt üzente vissza, hogy ] 
nem engedi elhalasztani az opercl-. 
let. Ha per, úgymond, hadd légyen 
per. s a nagy ver most újra kezdő- 

L’-. 1' ,dik. De ez a Palásthy-ügy, úgyldi-
...... Vh, , 1 s~íkn fílumenthaln'ik már örök adója ként nagy divatba .ott most a szín- j mert, hiszen most színre kell 

LJ”1’ ........... . hozni Lehár ..Clo-clo“-ját. azután
Jacobinak egyik Posthumus-operett- 

\jét, majd pedig Fali Leó „Dér 
süsse Kavalier" című operettjét.

1 Ezek az operettek olyan jók. hogy 
a Sallyra sohasem, fog sor kerülni 
és így Blumenthal minden észten-] 
döben lefizetheti Palásthynak a] 
maga adóját. Szerencse, hogy van 
miből, mert Blumenthalék mindkét 
színháza pompásan, beütött. De ga
vallérok is a direktorok, mert, vcl- 
dául Billcr Irén négy szobás lakás
berendezésén kívül Halmay is meg
kapta már a maga kis lakását, 
Kompőthy meg frakkot ' . "., 
amelyet egy féléven belül nem sza-,------ —■ ■; - ' rN.,pArpnc
bad elkoptafnia, mert ezalatt az idő az anyag áldozat, am t

1, aiall Kompőthy Gyuszi megházaso- \ u Pesti Kabaré igazgatója hoz z, uj mu 
ríik cs a lakodolomra kell majd a sor órdekóbou. A fővára, legelőkelőbb 

Xtnok nem jót tesz a házasodáz. J W

— Fan síívc még valamit mondani? | uonk^ percnczy Károly, Kövdry Gyula, 
- Van hát! Miért ne volnál Azt. firdgl. Jeud dr. Erdélyi Géza A vendé- 

'is elmondom, hogy Törzs Jenő u gek koziil: Rajna Alice éa Pattos Gusz 
i Mfhrilytné két lánya főpróbáján Mv. a VIgszinház, .n^nh‘;
'meajelent jövendőbeli színházának.'Bársony István, n Boiváro.l Srinháa 
a Belvárosi Színháznak színpadán, művészei. A ragyog* műsort, melynek 

'ahol nayy örömmel foyadtiík az új minden száma a ^arélrodalom gyón- 
zi9 iirlvnílö heszédeí ncmJ gye: Liptai Imre, Lakatos László, tiar- 

télikabátjában, n- { i^rr' "fCltéj. Bársonu István math Imre, Török Rezső, dr. Svakig Jó- 
a színház nénszc-.^t Mihály Xs^nHtJk. A^zeneszá- 

f............................ .

Áz 
SZÍ-

egy 
............    AV-i 
kém jár a Vígszínháztól másfélmil
lió korona túl f öllcpi idij, nieni főt] 
a direktorhoz, kérd el és vegyél. ma-\ 
gadnak azon egy új télikabátot. Lu- ( 
krícs fölrohant Wister igazgatóhoz,] 
aki természetesen ki is utalta, a 
másfélmillió koronát. EHolt egy 
nap. Lukács nem jelentke-zett. a má
sodik napon régi —
búnak eresztett fejtei bandukolt, a 
körúton. Ki jön vele szembe? Sze
rémy Zoltán. — Mi az, Palikám? ~ 
kérdezi Szerémy meglepetten, — kát

monaotta, nanem a szmnvi -- ---- Alhprf
Kabos Gyula. Azt ts mok Hetényi Heiaelbeig Albert es 

elmondom mén mayával.-. hogy a i Budán szerzeményei. Amint u jelok mu- /Xeőb o’perottSo-ai^- l^ö- !attVm£<>Mi1!ertaXlhaUnkraU'<>r4nalt 
kébb primadonnája rövidesen tér)-'is hatalmas sikert jósolhatunk 
hez mc'iv. de persze csuk izzat a Kt- • a Vígszínház hetének irodalmi és 
i í i .. fér, n kíl!!- ■ mtlvócvl naomAnvA A leláncolt emberkötéssel. hoav n leendő térj a köz- ■ művészi eoemtoye A leldnmtt tmtíwr 
ieayáö elölt írási ad. amelyben \ keddi bemutatója lem. A műsor külön- 
meaenaedi. liony a kis szőke vrima- ben így alakul: 
donna továbbra is fölléphessen I —■ 
színházban. Ai is nafiy újság még,\ 
hogy a másik operettszinhaz komi-. 
ku*g. nemsokára megházasodik es • 
nőül veszi elvált feleségét, akt t»í-

\ neont. a harmadik dalosszinház P\i-\ 
\madonája. Ember legyen a ía nőn,
ajíci kiismeri magát, ebben

Minden 
{•lövigyúzatoR tífizta ember 
hoírx a FnrtŐfcnítéa milyen 
váiró , fontossá<ru. mintán 

a

Hétfő: Kabaré-ost.
Kedd: A leláncolt ember (először). 
Szerda: A lelúucolt embur. 
Csütörtök d. u.: HÜbcle Balázs.

„ este: A lelánoolt ember. 
Péntek: Szabóky Zsigmond Rafael. 
Szombat d. u.: A király.

I ^.'^íz^ ^jdéiféMiét-] vazőznap't «.<>»* <Vio-

le- tem mayának meamondani, hnya iRiuo).
-............... '.örmebundaja. amiről
a műit neicnHint, mcakc.rillt Detektívek felku- 

\ látták a tetteseket. .7- ■:
bilniik jutalmául lét százalékos jo- kilenckor.

\yyet kaptak jövő vasárnapra az t 
Elssler Fannii délutánt <''/,adV,l‘^l'a 
A kabáttól vájok lapunk zártdio 
méy nem döntöttek. hoa.u a bdnUW- 

, törvénykönyvben előirt büntetést.
vállalják-e. vanv a utáni színházat. - ,El>vébMntazt

I mondhatom mayának.Hona az Andrásiyuti Sclnhas mu 
sorának ú) o perelj lében oO/a"

■ ' mínuszéra, hona '‘ közöméi, a szom 
bat esti bemutatón ’ 'J'JO*

tudja,
c- - »v....v.vnjwu életűd

vátró fontossá stu. mintán ezáltal 
jneffnkndályozzn a járványok 
••pte^ógek torjedpaét. Szükséges

és 
te-

hál, hogy a. gondos 

liíiztartúsáhnn állandóan kéznél
gyen ogy teljesen megbízható de- Vaály Ilona szó..—--• 
7infjolkus. A ma forgalomban levő n múlt héten elmondtam....... Ulii ivinummuu.. — 
szerek közül kétségtelenül a

Lvsoformát
tekintjük a logtttkélef esőbbnek,1
mert erős, biztos bakterlcid hatású. 
Jisztitó kellemes illntií. teljesen 
veszólyteV.p, ncm mérgező anyag. 
Minden jól ápolt nő teste gondo
zása érdekében állandóan lyso- 
jonjj-üblitést

használ
megóvja családját la az influen- ------- .
rs más ragályos betegségek fér- bat esti w-- 

w veszélyétől. neki tapsolni.

RÖVID HÍREK
WEIKGARTNET1

a bécsi Volksopor-társnlatá- 
val spanyolországi' körútja 
után Budapestre jön és a Vá-1 
rosi Színházban fog vendég- 
szerepelni.

NAPLOPÓ"
Marton Géza én Drégely Gábor | 
operettje lesz a Királyszínház leg
közelebbi újdonsága.

MOISSI,
aki most — mint ismeretes —1 
Pesten volt, azt mondta, hogy 
a pesti közönség hamar lelke
sedik, de nehezen kezd tapsba. 
Éppen fordítva, mint a ber
lini, amelyet nagyon nehéz 
lelkesíteni s csak úgy szokás
ból tapsol.

JACKIE COOGAN
mint egy elhagyott fiú — aki 
hegedűiével járja be a sze
génység küzdelmes útját a 
nagyváros embervadonában — 
mutatkozik bo legközelebbi 
filmjében, a Dady címűben a 
C oi- v in - S z í n h á z b a n.

,A

l

szer
ei fo- 
Tóth

a Nemzeti Újság felelős 
kesztőjének új darabját 
gadta a Nemzeti Színház. 
László népies tárgyú színmüvet 
írt, amely még ebben a szezón- 
ban színre kerül.

BÉKE GALAMBJAI
a címe a Ha megfiijják a trombi
tát című szkeccs folytatásának, 
amelynek főszerepeit Szálkái La
jos, Surányi Andor és Mattya- 
sovszki Terus játsszák.

FERENCZY KÁROLY,
akit, mint, ismeretes, a zsidókór- 
házban mogoporáltak, felgyógyult 
betegségéből és néhány nap múlva 
már elhagyja a kórházat.

FI-FIT
színrehozzák Pozsonyban. A férfi 
főszerepet Gálét la Ferenc fogja 
játszani.

A

• Premier a Pesti Kabaréban! Buda
pest egyetlen asztal melletti kabaréja 
ma, hétfőn esto mutatja be a szozón ne- 

______ _ gyedik műsorát, mely úgy gazdagság, 
A'önöfL I mint nívó tekintetében nem fog elina- 

----- ’radni az eddigiek mögött Példátlan az

Vasárnap d. u.: Kabaré. 
„ este: A leláncolt ember.

ív..— . Az esti előadások félnyolckor kezdM- 
ofctfc MÖrn.VM nők, csak a Kabaré-ostéicet kezdik tél-

• A Város! Színház opera-estéi. Ked- 
don este Környei Bélával a 
és n e 
ját, n 
és dr.. 
Aqulia-Aálcr 
mén, péuivkvu • 7
után Tonóa van műsoron, vasárnap

• A Búzakalász minden este színre 
kerül ezen a héten a fícnai sánc ■ Szín- 
házban. Móricz Zsigmond uj darabjának 
minden egyes előadását zsúfolt házak 
lolkes tapsai kiérték s olyan hatalmas 
arányokban nylhánult meg a közönség 
érdeklődése a pompás darab előadása 
iránt, hogy a színház igazgatósága u 
jövő hét mind a hét napjára müsorru 
tűzte. A siker főrészesei: Simonéi Má
ria, Tdray Ferenc, Somogyi ffrzsébet, 
Bórczy Ernő, Mouldry Zoltán, Batsányi 
Paula, Réth Máriáimé, Várnai és Sugár. 
Szombaton. Gyertyaszentelő napján, dél
után először szerepel a műsoron mérsé
kelt helyárakka! a „Farkasok az éjbcif* 
című pompás vígjáték: TÖrzszs^l, Simo- 
nyi Máriával, Tőkés Annával, Harsá- 
nyival és Sugárral, a főszerepekben, míg 
vasárnap Szén Ernő „Lila akadc,'-út is
métlik.

• A „Mézeskalács" előadásai minden 
oste megújuló sikerrel fo'ynak a Ki
rály-színházban. Ernőd Tamás—Szirmai 
Albert daljátéka jövő héten is min
den este színrekerül Petráss Sárival, 
Ilonthy Hannával, T. Halmy Margittal, 
Sünön Marosával, Kiss Ferenccel, Gó- 
zonnal. Rátkaival, Latubúrral, ld. Ihász
szál, Szeghcővel, Kelemennel és Raskó- 
val a főszerepekben. Vasárnap délután 
„János vitéz**, jövő szombaton, Boldog
asszony napján délután „A bajadér" 
kerül színre 8 órakor mérsékelt hely
árakkal.

• A Ponipadour hete lesz a Fővárost 
Operett színház e hete is. Minden osto 
Fali Leó világhírű operetjét adják. 
Szombaton és vasárnap d. u. is adják A 
három gráciát.

u A „noldvlláK". Szenes Béla új 
vígjátéka, moly biztos szemmel meg
látott pesti alakjaival és ötletes dialó
gusaival élénk tetszést váltott ki a kö
zönségből, a jövő héten ötször szeropal 
a Magyar Színház műsorán: hétfőn, 
szerdán, csütörtökön, szombat és vasár
nap este, mindannyiszor Csortossal, 
Tarnayval, Z. Molnárral, ifj. Ihásszal, 
Kertésszel, Pócsi Blankával. Vaszary 
Piroskával, Oláh Böskével a főszerepek
ben. Kedden Hans Müller „Tüzek" című 
szenzációs drámája, pénteken Molnár 
Ferenc „Égi és földi szerelem" című 
színjátéka kerül színre. Vasárnap dél
után a mulatságos „Kis lord", jövő 
szobaton délután Fodor László elmés 
vígjútéka, a „Navarrai Margit** kerül 
színre 3 órakor mérsékelt helyárakkal.

• Századszor adják a Hamburgi meny- 
asszonyt csütörtök esto a Városi Szín
házban, melynek hatalmas terme 2700 
helyével dupla közönséget fogad bo elő
adásonként. A páratlan sikerű, magyar 
oporett címszerepét Kolbay Ildikó, a 
színház uj primadonnája művészi egyé
niségének ezer színével sugározza be. 
Tisza Karola, Palló Imre, az Operaház 
hősbaritonja, Sziklai József és Horti 
Sándor, száz előadáson kipróbált nagy
szerű alakításával áll a fordulatos, re
gényes operett szolgálatában. A csütör
töki századik előadáson kívül hétfőn 06 
szombaton ismétlik a Hamburgi meny
asszonyt.
• A Belvárosi Színház újdonságát. Bús 

Fekete László „Mihályiné két lunya 
című vígjátékát T. Forral Rózsi, Tit
kos Ilona, Tóth Böske, Kabos, Vandory, 
Gárdonyi, Körmendy felléptével a jövő 
héten hétfőn, szerdán, csütörtökön, 
szombat és vasárnap este játsszák. 
Feydeau mulatságos vígjátékát, „Nem 
csalom meg az uramat" kedden és pén
teken ismétlik, ez utóbbi uz elmés víg
játéknak 25-ik olőadása lesz, melynek 
nagysikerű szerepeit minden alkalom- 
mai C.ortos, Z. Molnár, Kabos, Ttkos 
Ilona. Németh Jultako. Tóth Bo,ko 
játsszák. Szombaton délután Titkos es 
Vándory felléptével a „Kékszakall nyol- 
ondik feleségo" kerül színre, jövő vasár
nap délután „A nagy bariton című ko
médiának lesz a 25-ik előadása CsortOH- 
sal a címszerepben, 3 órakor mérsékelt 
hely árakkal.

• Szombaton este mutatta be új mű
sorát az Andrássy úti Színház, mely
ben oporett, vígjáték, tréfa, egcsz sereg 
kitűnő magánszám kerül színre. A be- 
mntató-n.ü.ort a i«vó hét minden e«fé- 
Jén, valamint vnw’rnan. tovébhrt jrtvö 
.rombatou délután moíl.metlik 
órai kezdettel. “érsí’t'lt.• A Blaha Lnjzn-Szinház kitűnő új
donsága, Strauss Oszkár „A balga szűz 
című or érettje a jövő hét ™in<Jcp 
téjén színrokorttl. Somogyi NuíI. H«r-

jgte aorsjm «"«»« • w lón Rozanval Hona, László,színház nagyszabású mimodráiné- math H . o°^,fr. Szirmai, Tihanyi.
, H«l,.t mlj*k nőtt felléptével, ve-
..DolsokiKal te Tarnaumü. Szerdán Botom i.a»« ° m„utMío. ..Róko- 
:a.Adter XdoHm, «llép««I C«r-. várnán déintteNv,4), 

pénteken Trallala, azornbat dél- lány ’’ né , Abonvl Ml‘pl*-
ntan Torna v... ntSaoron. V^ír-n „!« démun Rajn.-Cwbor
újra a Hasis kerül „.Inre. a Paraszt- rob lüya teomon^^^ _Krfpw... ..,,y 
í.erriirt-tel. v»’*rnap tUluttn , ko" laá.'-t adják három órakor

(kell heljrárakkal.

I

\-erii Wen>/n«-';owj/Mboruí ismétlik a 
bemutató kitűnő szereposztásábam



9 HÉTFŐI N.1PLÓ BnJapest, MM. hétre, január 28

Egy kis beszámoló A« értékpapírok lessiülílúaát

Lapunkban mór több ízben megemié- 
kóztfTnk az Egri c>illagolc című, (Jdrdo- 
nyi Géza mcg'llin<*íti>tt történelmi rc- 
gónyénok szakhemutafója óriási sikeré
ről. Ezt az érdekes törbncdml regényt 
inár nopok óta várták n film barátai ós 
h várva-várt beinutató elérkezett, mi
kor is Jíét előkelő mozi: a Ho.k giaph 
(.Józ.yoi körúti és \é/)<■ >nhtíz (Teleki 

tér) mozgók nyilvános előadások kire- i 
télien mulatták be vasárnap a hafl’clvo- 
nioos örökbc-.-iú filmregényt, amely az 
egri bősök vitézaé"é‘t és az ismert d.d- 
íjaikat mutálja, be és túrja elér.k. A fil
met klzáróAagust joggal a fenti két mozi 
muLitju be cgii hétig. Olyan hatalmas 
előj<-gyzések tört- ntek n film elővételi 
pénztárában, amely méltó bizoriyítékánl 
szolgál annak, hogy Gárdonyi nevo 
nemcsak az irodalomban nranyosengó- 
sű, hanem a színház, mozi művészet 
terén is.

Az óriási siker • gazolja a szobbnél- 
azebb felvételeket, kitűnő rendezést é* a 
hazai szereplők művészi összjátókát. fő
leg Janlcovszky Mara, Tokát s Ili 
Makldry Zoltán alakításait... vé te
örömmel ragadtuk meg az alkalmat, a tortúrákon 
hogy a halhatatlan nevű költő ismert menni, kénytelenek 
regényének ru< gfilmosítéjiéről, bemutató- eszközökhöz nyu’ni. 
Búról és sikeréről beszámolunk lapunk nem engedett eszközök som vollak olya- 
haaábjnln; a Magyar Rulfúrház Irodai- nők. amelyek kétségtelenné tették volna 
mi és Művészeti Rt. működéfónek tö-ek- a bűntettet, hanem az eddigi viz/gálat 
véső elé nagy várakozással nézünk a is azon a nézeten volt, hogy mindössze 
jövőt illetőleg... kihágás történt a koranakiajánlások te-

• rér. Ezzel az ítélettel egyelőre ler<t~ó-
A Projeetagrapb Film Rt. díszbemuta- lőtt a devizabotrány aktája. A gyanúéi

tól taríotl a mull héten u Corvin szín- tollak már szabadon vannak, a Deposi- 
házban, amikor is a legújabb Hatold t.enbank igazgatói mentették a menthe- 
ZJoj/í/-film: a Tengeri medve, amely töt és így az az akadálv, amely az el- 
tízóp sikerre! fut már a Corvinban, és mWli héten a tőzsde várt hosszmomentu- 
Molnár 1 i ronc éJrdő//-e került, bemuta- mait, letörte, elrímult. 
tóra Gcorg .Irllssal a címszerepben. Ezt a letagadhatatlan tényt már a 
Mindkét film óriási tetszést keltett az szombati magánforgalomban is lehetett 
előkelő közönség körében. Valóságos ka- érezni. A délelőtti órákban jóval a pén 
cagó orkánt fakasztott a Tengeri medve teld zárókurzusok, sőt jóval a prolongált . , , -
Mihály István ötletes feliratai alapján, kurzusok fölölt történtek üzletkötések. e7‘ a ^ona megjatszasa a árfolyamon.
Az Ördög februárban, korül három első- Ezek a momentumok arra engednek kö- 
hetes színházban bemutatóra. Feliratait vetkeztetni,, hogy a most meginduló 
az i tletwi Mihály István, az ismert ka- tőzsdei periódusban 
baréíró, u Projcetograph dramaturgja 
írta. Mindkét film csak dicséri a cég íz- 
lósót es hisszük, hogy további filmjei is 
hasonló sikcrüeknek Ígérkeznek.

Devizabotrány után 
tőzsdei szilárdság 
Szombaton k«rairMk az &«sze> na^yponirokai 
R korona varható áiakutkaa és 3 tűzsdeí helyzet 
devizabotrány ügyét úgy a sajtó, I retes, több rendbeli pénzügyi tranzakció- 

— •• • .... ,(„««_ mennyire fogja
A

do főleg Nagy Emil igazságügyi mihisz-.val fogunk találkozni, mennyire
tor ft'l'újta, do negatív eredménnyel j fte/oí.i/dso/Mt a tőzsdei helyzetet és álla- 
végződött. Ez a negatív eredmény azt lében a gazdasági életet. Egyelőro 
jelenti, hogy szervi bajok voltak az oko- j 
.ói annak, hogy a koronakiajánlást „til
tott** módon kellett lebonyolítani. So
káig, sokszor hihetetlen időig fari, míg | 

és a De vizaközpont bürokratizmusa lehető-;
vé h rzi a jóváírást és minthogy ezeken ' 

sokan nem akarnak át-: 
meg nem engedett- 
Ámde ez. k a meg 1

pénz van bőven a piacon, azonkívül 
a jegyintézet sem korlátozza a hite

leket.

ifi

a régóta esedékes és mindenképpen 
kellően megindokolt hossz valóban 

megindul.

™ ei u-M.«piroK leszállítását a janii/.. 
31-iki kasszára ma délután befejezi^* 

Svájci tőkecsoport vonul lio n Maév. 
Német Búnkba. A Magyar-Német £ , 
lm svájci tőkecsoport kivim bolekao™L 
lóilni. Sulisa Dezső karmúnyfutnniuM 
vezérigazgató ez ügyben ismételt tó? 
gyalusokat folytatott Zürlehbon és 
les-közelebbi napokban újra odantrelk 

|bogy a Myoraatban levő tranzakciót 
l voglogosílse. A svájci csoport boka™™ 
tollasa egyébként szükségessé teszi, hó 
a S)ugs.ii'-.<í.net Bank ninptókéjét föl. 
omnljo. A készülő tranzakcióról kiszivá*
Rótt hírek’ a bank részvényei az 
utóbbi napokban megduplázták urfolv niiiknimukat.

x A Concordia Gőzmalom Rt. igazgató 
sága a január 19-én tartóit rondkivülí 
közgyűléstől kapott fölhatalmazás alán
ján elhatározta, hogy az alaptőke föl 

, emelését 325.000 darab 2000 korona név. 
AvEu-a részvény kibocsátása által 

ijlja. Minden darab rúgj 
drrab, új részvény átvető. 

lo.OOO korona lefizetése ellc- 
részvín-k 1921. évtől koz- 

dődő szelvénnyel vannak ellátva. Az elő
vételi jog január 21 tői január 31-ig bo- 

**”21.er;;L;utó a Hazai Bank 
-.........—* •— .saságnál, Budapesten, V.

— ... ő. sz. délutánonként «*1
p. v« „ vra között, vagy Deutsch Ignáa 
es Fia cégnél, Budapesten, V., Nádor 
ucca 3., délelőttör.ként 9 és 12 óra kö
zött. Az elővételi jog gyakorlásánál be- 
mutati.ndók a régi részvények, amolye. 
kot a fenti két helyen 2000 korona név
értékre fognak ’ felülbélyegezni.

x A Msgynr-Cseh Iparbank Rt. alap. 
. A MaS-var-Csoh Iparbaak

értékű új 
most vég.
részvény
lóro jogo.-.xi, y-“ftn ’ 
nőben; az új részvén

Az infláció biztos lépésben halad azon i . ____ _
az úton, amelyet Kállay pénziigyminisz- 'zárókig "gyakorolható 
tor parlamenti beszédében kijelölt. A ' Részvény társu^...'. 
belső kölcsön tagadhatatlanul nagy tú-'t-'Harmincad ucca G. 
lékben fogja lekötni a tőkét, azonkívül|5 és G ón 
a felemelt vámok, tarifák, illetékok és' 
adók újabb megpróbáltatások elé viszik 
majd az országot. Amíg azonban ehez 
az ctapphoz jövünk,

be fog következni az értékpapírok 
átértékelése.

Már több ízben kifejtettük, hogy ez az ________
ártértékelés toljcson elmaradt, elmaradt: Rt. folyó hó 30-ára rendkívüli közgyü- 
pedig azok miatt a különböző akadályok lést hivott cg^be, melyen javasolni fog
éi álhirok miatt, amelyek a tőzsdei hely- ja ti...-,- ..... .
zct kialakulását kedvezőtlenül befolyó- c~ ..............
tolták. Most ezek az akadályok nagy- gatósági javaslat szerint minden 7 régi 
részt elmúltak, sőt adódott egy új ok .részvény után 2 új részvényre lesz az 
is, amely a tőzsdei javulást elő fogja 'elővételi jog gyakorolható 11.000 koronás 

z...... " ’ "~;J‘ ? , a fenmaradó részvény
ig as kurzusra. mennyiség egyidejű elhelyezése egy kül-

A szombati magán forgalomban főleg a földi csoportnál magasabb árfolyamon 
nehéz bankpapírokat keresték, azonkívül Ibiztosíttatott. Ezen tranzakció végrohaj-

alaptőkéjének 700 millió koronáról 
egymilliárdra való fölemelését. Az igaz-

i

pénz volt főleg szón-, vas- és cukorpapi- tása után az intézet kimutatott saját 
rokra. A malompapirolc iránt is nagy ér- ,tökéi körülbelül harmincöt milliürdot 
deklődés nyilvánult meg és vásárolták fognak kitenni.
kftzcl az bankpapírokat. Hogy aj x Tíl daraI) c(ty kB(ís. A M Ab
nagy papírok foto való grawtál^ maga-jtalánoa Takarékpénztár részvényeiből, a va r.itrriíi ia-n n rözsrinn ioo-vha!f- Vm. . a __... , . . .A korona stóbilizáolója . IM-lM-os i val rauadja-. » tőzsdén jegyeit kis- Cs jt„„,ics határozata értetaSboii,’’ÍmMúÍ 

.................  kotóppapiniknt. egyelőre, ntóa- kérdései. Ilo darab fesz „gy kstóa<
x A Krausz-Moskovits Egyesült Ipar- 

telepek Rt. értesíti a társaság részvé
nyeseit, hogy az 1923 november 30-án 
tartott közgyiilésen elhatározott __
emelésből kifolyólag az elővételi jogo
kat a Magyar Országos Központi Taka
rékpénztárak értékpaplrosztályánál Deúk 

Ferenc ucca 5. február 1-ig bezárólag 
d. u. 3 és 5 óra között gyakorolhatják, 
még pedig 2:1 arányban darabonként 
10.000 korona leflzeétse mellett.

fil-
11/(7, kurzus körül, sajnos,

• Shakespeare Velencei kalmárja 
men rtz l'ránlában mindennap 5, ' 
’/i9 é« 10.10 órakor.

• Óvás a mozlközönséghez! Felhív; 
a mozilátogató közönség figyelmét arra, 
lio'^i' Vhtny mozgó és köztük elsőrangú 
mozgószínház is. a közöl jövőben egy Hogy csak egy példát hozznink, 
h< tfelvonásos „llarold Lloyd" vígjátékot 
ukar műsorára tűzni, melyet húrom ré
gebbi llarold Lloyd két felvond sósból tá- 
koltak össze, ami a közör ség megtévesz
tésé ro irányul, llarold Lloydnak eddig 
eddig mindössze öt darab, l-tol 7 elvo
násig készült vígjátéka, melyek közül 
négyet, u. m.:

Grandma's boy — A nagymama
fiacskája

(a szezónban bemutatták),
Jack dr.

(szakbemutatón színre került).
Safety Last Aki mer, az nyer!

T felvonáson vígjáték (szakbemutatón 
színre került) és
A Saylor Made mán — A tengeri medve 
(most játssza a ('orvin Színház), válla
latunk hoz forgalomba. A Why Worry 
című legújabbra pedig most folytatunk 
tárgyalásokat.

kurzus kiírlil, sajnos, cgurl.lrc meghlu- I kötóppapirokat. egyelőre. inéa. kérdéses. I 
suli. Az élőt az országban tbbb-.zlirlison I Kérdéses pedig azért, mert a spekuláció [ 
megdrágult és bizonyos vonatkozásaiban “ W’ rcaUiúWst csakis a nagy papi- '4,4 megdrágult és bizonyos vonatkozásaiban 

fölülmúlta a béwil drágaságot.

Bécsben a villamos átszálló-jegy 
170? osztrák korona, ami cca 1009 ma
gyar koronának felel meg. Ezzel 
szemben nálunk az átszállójegy teg
naptól kezdve 1499 korona, tehát leg
alább ..................................................
mint

25—39 százalékkal drágább. 
Béesbon. A dollár paritása is 

túllépte a bécsi árt,

I

illetve, ha ebbon a tempóban tart a ko
rona további romlása, akkor eléri u bé
csi osztrák korona-árfolyamot.

Ettől azonban óvjon mog bennünket a 
sors. Azok a táviratok, amelyek London
ból és újabban Párizsból jönnek, biztató 
kilátást nyújtanak a kölesönt illetőleg 
és egyre másra kedvezőbb atmoszféra 
megteremtéséről szólnak. A kölcsön ügyo 
egyébként most már annyira haladt, 
hogy

Projectograph Rt.
• llonny Porton. Harry Lleiltke, IVor- 

ner Krausz — .Shakespeare Velence! Éal. 
mórjának főszereplőt az Urániában. 
Előadások 5, *47, '/a9 és 19.19 órnknr.

• A film kulisszái mögül. A Fővárosi 
Nagymozgóban Fricdmann Lajost, a 
Projcetograph főatyameaterót ünnepel
ték. Az ünnepség végeztével az tinne- 
j.elttel egy kis baj történt, ugyanis 
Markeléin Dezső kisleánya, a pajkos 
Zsuzsika, kiütötte az ünnepelt két fo
gút. Azóta Friedmann Lajos barátom 
mindig szája ólé teszi a kezét, hogy el
takarja a két hiányzó két fogét. Tsuk 
Imrét n napokban öröm érte. A Kama
rában megszólal a telefon: Imre, gyere 
haza azonnal, mert kisleány született. 
Es Tsuk haza rohant, ahol már a pöt
tömnyi Klárika várta a boldog igazga
tót. aki örömében oszztogatja a kedvez
ményi* jegyeket a Kamarába. —■ A mo
zisok ma már m-m panaszkodnak, az üz
letük a nagy kölcsönd jak ellenére Igen 
jól mennek. Nagy áldomást is ittak a 
Filmklubbnn, ahol rázendítettek a Tedd 
rá és Orfeum a pokolban című dalokra, 
melyeknek ifjú szerzője: dr. Hón Kál
mán Irigykedve nézte n tánooló párokat.

csak a végrehajtás marad hátra.
Kérdés már most, hogy a kölcsön vég-n.eroes mar mosi, nogy a aoicson vég- nogy eon 

rehajtása, amelynek során, mint isme-1 volna...

tokban elérhető nyereségekben látja 
biztosítottnak, míg a kevésbé •i,tip*'-szerü 
közép- és kispapírokban ki van tevő an
nak. hogy nagydbb árfolyamok mellett 
vásárolt papirokon nem tud majd ideje
korán túladni.

A szeptemberben megkezdődött és hó
napokig tartott bessz megtanította az 
embereket arra, hogy jobban vigyázza
nak és azok a „Mitláuferek", akik nyá
ron a nagy spekuláció morzsáit fölszed
ték, most már sokkal óvatosabban lép
nek föl és tartózkodnak a kispapíroknál 
elérhető kétséges nyereség miatt.

A föllángolt hossz szemmelláthatólag 
a tőzsdei papírok azon részére indult ki, 
amely a valutáknak a zúgforgalomban 
történt hirtelen emelkedésével szoros 
kapcsolatban és így párhuzamosan átér
tékelést vont maga után a részvénypia
con is..

Mint érdekes megfigyelést föl kell je
gyeznünk azt a tényt, hogy amíg régeb
ben minden tőzsdei áremelkedést a kor
mány idejében megakadályozott, eddig 
most némán tűrte a búza árának 170.000 
koronára való feltörését. Nem hisszük, 
hogy ebben valami különös szándékosság

töke-

Kiadja:
A „Hétfői Napló" lapkiadóvállalat.

Hajftisfta, Dénes csVáras 
bank- éatözsdebizományosok 

Hunyadi-tér 1. sz Telefon: 81-40
Értékpapírok vétele és eladása! 

Kosztpénzflzletek 
előnyöl lebonyolítása

EL1TE
Mazjú

QRIOli
film

Fővárosi
Nagymozgú

Beek Gyula párizsi tárgyalásai. 
A Jelzáloghitelbenk ügyének végle
ges rendezése lekötés előtt áll Pá
rizsban. A tárgyalások a legked
vezőbb stádiumban vannak és úgy
látszik, most végre rövid időn be
lül sikerülni fog báró Madarassy 
Beck Gjulának nyélbeütni a meg
egyezést.

Bevezették a Fahankot. A hétfői 
tőzsdén négy érdeklődés mellett vozették 
be a Fnbank-ot a kotirozott részvény 'k 
közé éa már az első napon egészm £000 
koronáig azökött. föl komoly és erős ko
zok vásárlásaira. A pai irt a keddi, szer
dai és pénteki tőzsdén is nagy tételok- 
,ben váshroltá'k és árfolyama 10.000 koro- 
'nárn emelkedett.
I Helyreigazítás. A Rzaeolláry-cég múlt 
héten megjelent cg} ik cikkünkig vonat 

! kocólag felkért bennünket annak közlé
sére, hogy a cég arbitráaa-yizletekkel 

I nain foglalkozik.

Hvcwttótt u ..UJSAQÜZEM" könyvkiadó é, nyomda r..t körforaósipein. Rökk Szilárd-utca «,

A Magyar-Amerikai Bank — Ame
rikában. Értesülésünk szerint a 
Magyar-Amerikai Bank vozetZJáéffe 
nemsokára engedélyt fog kérni az 
amerikai kormánytól az átutalások 
engedélyezése érdekében, nemkülön
ben arra is, hogy a Magyar-Aino- 
rikal Bank részvényeit Amerikában 
Dlflííszírozhassa

Hétfőn új négynapos üzleti periódus 
kezdődik, amelynek fizetőnapja február 
14-én lesz.

x A Körltebányal Erdőipar Részvény- 
társaság Január 2l-én megtartott rend
ki vüli közgyűlésén gyarmatai Dánt Ba- 

i láza ée dr. dotnouyi Domony Móric az 
igazgatóság tagjaivá megválasztanak. 
A közgyűlés által elhatározott alaptőke- 

| emelés folytán az elővételi jog 1:1 arány- 
i bnn darabonként 2500 koroana lefizetése 

ellenében február hó 2-lg bezárólag a 
társaság pénztáránál (Budapest, IV., 
Váci ucca 86.) gyakorolható naponként 

délután 4—7 óráig.

flfcvák 
a viftarban 
a legjobb mozgóképszínházakban látható 

_________ J 

TÜNDÉÉIKEbETI 
n>zid Plozgö

Budapest VII, Rákóoil út 76. Tel. J. 60-40, J. 135-32
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hát ée birtok ela^sát vállalta és vú'elát közvettl. 
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