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A miniszterelnök felesége
a hódmezővásárhelyi protestáns 

matinén
Hódmezővásárhely, nov. 16.

A Magyar Protestáns Irodalmi Tár
saság a protestáns szellemi ólet fejlesz
tve érdekében ez év őszétől kezdve az 
ország nagyobb kálvinista centrumai
ban irodalmi előadásokat rendszeresí
tett Ennek az előadássorozatnak kere
tében ma, vasárnap, Hódmezővásárhe
lyen volt irodalmi matiné, amelyen a 
társatág felkérésére Bethlen Margit 
grófnő, a miniszterelnök felesége, tar
tott felolvasást. A közönség szeretettel 
fogadta a grófnőt Az állomáson na
gyobb küldöttség várakozott az előkelő 
vendég érkezésére, aki háromnegyed ki
lenc órakor érkezett meg Szeged fdől. 
A város közönségének üdvözletét Soós 
István dr., polgármester, a hölgyközön- 
fíég hódolatát pedig Soós lstvánné, a i 
polgármester foleségo tolmácsolta.

Az irodalmi matiné d. e. 11 órakor 
kezdődött a Fekete Sas-szálló nagytor- I 
mében Hódmezővásárhely társadalmi 
notabilitásainak és értelmiségének rész
vételével. — Imre Sándor dr. volt; 
államtitkár arról szólott, hogy milyen 
leladatot lát maga előtt a Magyar Pro-; 
testáns Irodalmi Társaság a nemzet uj- • 
jáépjtésébon. Bethlen Margit grófnő lé- , 
pett cíutun az emelvényre, ak. már j 
megjelent munkái közül három novellát | 
olvasott fel. Amint a második elbeszé- ! 
Jós bofojozó íéhoz ért, előlépett a füg- j 
göny mögül dr. Gonersieh Antal egye- I 
térni magántanár kisleánya, Ella, és ha- | 
talmas virágcsokrot nyújtott út a; 
prófnónsk. A grófnő megcsókolta a le
ánykát és kedves mosollyal köszöntő 
meg a hallgatóság figyelmét. Amikor 
a felolvasás befejeztévl helyéről fel- 
Kdt és, távozni akart, a közönség hosz- 
.szantí’rtó lelkes ünnopléso visszatartotta 
és ekkor még elmondotta az „Ctthon és 
Haza" c. költeményét. A műsor kereté
ben városi dalárda ós az iparos da
lárda szerepelt még énekszámaival. Az 
ünnep a Himnusz eléneklésóvel ért vé
get. A grófnő az ünnepség után ismét 
vmatért a városházára te itt az ipa
ros dalárdát fogadta, amoly ezután szó- . 
renádot adott a grófnőnek. Délután 
órakor a Fekete Sas-szálló különtermé
ben társasebéd volt az előkelő vendég 
tiszteletére, amelynek során Aignor Ká
roly dr., főispán a kormányzóra mon
dott felköszöntőt. Gróf Bethlen István- 
nét Pap Imre református lelkész köszön
tötte fel.

IMIM fegyvereket 
í Krupp gyárban

Rréiyes német éfolat a Times 
hírére

Berlin, november 16.
Hivatalosan crélyoseu megcáfolják a 

limes berlini külön tudósítójának azt 
a Jelentését, amely Németországnak a 
’örsailloai szerződés leszerelési rendel
kezéseivel ellenkező magatartásáról 
Mól. a cáfolat szerint Drcz Iában 
®hidös8ze 2ü, teljesen használhatatlan 
“tónál nyerget, 10 rozsdás karabélyt 

15 gépfegyvor csövet találtak, a 
^“PP-gy árban nőm gyártanak pusku*  
cw,v kot és az ellenőrző-bizottság csak- 
íPr ’ant^7' látogatása során moggyő- 
‘ödött arról, hogy a rémet fegy veres 
rluít,t Oíry darabbal sincs több felsze
relése, mint amennyit a Versailles! 
^erződés engedélyez.

Rakovszky Iván 
belügyminiszter nyilatkozik 

a Hétföl Napló-nak
a fővárosi kerületi beosztásról, a Csilléry-féte indít
ván v megszavazásának következményeiről, a kedden 

várható házszabályvitáról

R fővárosi javaslatot visszaküldik a köz
igazgatási bizottságnak

Ellenzéki körökben keddre éles 
harcra készülődnek a fővárosi kerü
leti beosztás kérdésében pénteken 
történt szavazás miatt. Zsitvay Ti
bor alelnök ugyanis, amikor a Ház 
többsége Szabó Zoltán 22 kerületet 
indítványát elfogadta, nem jelen
tette ki elejtettnek a Csilléry 
András által beterjesztett „kiegé- 
szitő“ inditvnyát, hanem azt módo
sításnak deklarálta, külön szava
zásra tette föl és a többséggel elfo
gadtatta. A liberális ellenzék, amely 
az egységes párttal együtt szavazta 
meg a Szabó Zol tán féle indítványt, 
vagyis a Tisza-féle kerületi beosz-; 
fást, a sza-’aRás zűrzavarában —; 
ami pénteken példátlanul nagy volt ■ 
-— csak akkor vette észre, hogy a 
Tisza-féle beosztás lényeges változ
tatást szervedéit, amikor Zsitvay 
Tibor a Csilléry-féle indítványt el
fogadottnak jelen.ette ki. A polgári 
ellenzék a liberális elemek ellen irá
nyuló manővernek tekinti ezt a 
döntést.

Vázsonyi Vilmcs
ez ügyben a következőket mondotta 
a Hétfői Napló munkatársának:

— A Csilléry-iele indítvány meg- 
szavaztatása házszabályaik nes volt. 
Az elnöklő Zsitvay Tibor lielytele- 
.nül járt el, mert a Csilléry András 
indítványát, mint a Szabó Zoltáné
val ellentéteset, el kellett vetnie. 
Ezt a hibát feltétlenül ki kell korri
gálni. A Ház keddi ülésén a házsza
bályokhoz szót kérünk én repará
lást követelünk. A jobboldali urak
nak kár volt örülniök, mert ez a be
osztás három szocialista mandafuni- 
többletet jelent. t

Munkatársunk vasárnap délelőtt 
felkereste Rakovszky Iván belügy
minisztert és közölte vele, hogy az 
ellenzék kedden házszabály vitát 
provokál és az elnökséget felelős
ségre akarja vonni a házszabály
ellenes szavazás miatt.

Rakovszky Iván belügy
miniszter

ez ügyben a következőket mondotta 
a Hétfői Napló munkatársának:

— A házszabályvitát illetően 
nincs mondani valóm. Ez a kérdés 
kizárólag a nemzetgyűlés elnöksé
gét érdekli. Kedden az ülés megnyi
tása előtt érintkezésbe fogok lepni 
a Ház elnökségével, de most pre.iu- 
dikálás volna, ha a házszabály- 
vitára vonatkozóan nyilatk 'znrÁ.

Munkatársunk ezután uzt kérdezte a 
belügym’nlsztcrtől, hogy mi az egyéni 
véloménye a pénteki szavazásról is an
nak eredményéről? Nem tertja-o ellen 
tétcsnek a Tisza-féle kerületi beosz
tást és Csilléry András módosítását.

Rakovszky Iván belügyminiszter erre 
vonatkozóan igy nyilatkozott:

— Nem látok semmi lényeges kü
lönbséget Szabó Zoltán és Csilléry 
András elfogadott indítványa kö
zött. Az a kerületi beosztás, amelyet 
a nemzetgyűlés Csilléry András in
dítványa alapján elfogadott, csak 
annyiban tér el a Szabó Zoltánétól, 
vagyis a régi Tisza-féle beosztástól, 
hogy összhangba hozza a választó
kerületek határait a közigazgatási 
kerülőtök határaival ott, ahol vá
lasztókerületek átterjedtek volna a 
közigazgatási kerületek" határain 
túlra.

A szavazás eredménye tekinte
tében ez az eltolódás egészen je

lentéktelen,
de viszont megvan az az előnye, 
hogy kiküszöböli a választás techni
kai nehézségeit, amik felmerültek 
volna, minthogy a kerületi választ
mányok tagjait a fővárosi bizott
sági tagokkal együtt kell megvá
lasztani.

— Politikai szempontból nincs 
semmi jelentősége ennak a kérdés
nek, nem is helyeztem súlyt rá, igy 
tehát teljesen a Ház tagjainak be
látására bíztam, hogy a Csilléry-fcle 
módosítást elfogadják-e.

— Ez az egész. Kár ennek az ügy
nök nagyobb jelentőséget tulajdoni
tan 1, vagy politikai szint adni. A 
laikusok természetesen nem tudnak 
eligazodni a statisztikai adatok 
számoszlopai között, azoknak azon
ban, akik ismerik a kérdést, tvdniok 
kell, hogy a Tisza-félő választókerü
leteknek Csilléry András módosí
tása alapján történt kiigazítása, a 

Eckhardt Tibor szerdán elmondja 
iníerpellációfát a Ouna-Tisza közi puccsrcl 
Kik bízatták a fajvédőket fegyveres puccskísérletreT 

Eckhardt Tibor nyilatkozata
— A Hétfői Napló tudósitójától. —

Eckhardt Tibor tudvalevőén arra ké- | veres pucskisérletre akarták rábírni a 
szült, hogy interpellációt mond a kor- ajvédő képviselőket. Ebben a szenzációs 
mány óh az EME kapcsolatáról, vala- ügyben magához Eckhardt Tiborhoz 
mint arról, hogy a kormány fegyverezte fordultunk folvilágositásért. A követ
fel az Ébredő Magyarok Egyesületét, kező nyilatkozatot kaptuk;
Ez az interpelláció elmaradt ugyan, do — Tény az, hogy bejegyeztem egy 
ezzel kapcsolatban az n hir terjedt el, in'orpelláoiót, amelynek címe „Interprl- 
hogy Eckhardt’ Tibor egy másik érdekoa láció a Dunu-Tieza közén tervezett fogy- 
tigybon óhajt interpellációt előtorjeiz- vefes puca tárgyában". Az interpollú- 
tcnl. Az ellcnőrlzliotlen hírek szerint clót szerdán feltétlenül elmondom. Arról 
Echardt Tibor szóvá akarja teunl, hogy azonban, hogy kik ennek a kényes úgy- 
épen a kormánypárt, egyes ébredő-tagjai nek szereplői az interpelláció elő t 
voltak azok, akik Duna-Tiszaközi fagy-1 érthető okokból - nem nyilatkozható™.

választások eredményére különö
sebb kihatással nem lehet

Munkatársunk ezután aziránt érdek
lődött igaz-e, hogy az elfogadott in
dítvány szövegéből a harmadszori ol
vasásnál a „csak" kifejezést törölni 
fogják. Az indítvány ugyanis úgy szól, 
hogy „a beosztás „csak" annyiban vál
tozik ...“ — és itt a szöveg három vál
toztatást eszközöl. Raku-vszky Iván bel
ügyminiszter erre vonatkozóan így 
nyilatkozott a Hétfői Napló munkatár
sának:

— Ami az inkriminált „csak* 4 ki
fejezést illeti, ebben a kérdésben az 
a nézetem, hogy általános szabály- 
lyal szemben 3—4 kivétel vagy vál
toztatás esetén is lehet a „csak" ki
fejezést, alkalmazni. Annak azonban 
nincs akadálya, hogy a harmad
szori olvasásnál ezt az egyesek be
folyása szerint mégis ellentmondói 
nak látszó szócskát kiküszöböljük. 
Az előadó indítványozni fogja, hogy 
a szakaszt küldje vissza a Ház a 
közigazgatási bizottságnak, amely 
javaslatot fog tenni a „csak“ kifeje
zés kihagyására.

Rakovszky Iván belügyminiszter 
nyilatkozatából kitűnik, amit egyéb
ként munkatársunk előtt más illeté
kes helyen is kijelentettek, hogy a 
fővárosi javaslat 10. §-a, amely a 
kerületi beosztásról szól, végérvé
nyesen úgy marad, ahogy azt a 
pénteki szavazásnál állapították 
meg.

A liberális ellenzék ezt a döntést, 
maga ellen irányúiénak tekinti, sót 
Vázsonyi Vilmos pénteken a folyo
són egyenesen puccsnak minősítette. 
Éppen ezért e kérdés körül kedden 
a Házban nagy viharok várhatók.
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Eltemették 
Pethes Imrét
Er? hete még csak, hogy a Nem

zeti Színház előcsarnokában rava
talt állítottak fel. Tegnap azután Is
mét temetéshez „díszleteztek**:  Gi/ű- 

László után Pethes Imrét te
mették a Nemzeti Színház előcsar
nokából.

A falakon fekete drapéria, a ka- 
tafalk körűi lobogó gyertyák. A 
tompa csönd, mint fojtó fáklyafiist. 
üti meg a színház csarnokát. A mé
ternyi magas ravatalon levő kopor
sóban Pethes Imre színész, a Nem
zeti Színház tagjának holtteste fek
szik. A koporsó előtt, hatvan esz
tendő emléke, melyből negyven a 
kulisszák festett világában pergett 
le. Az előkelőén feketeruhás gyász
közönség mögött szerényen meghú
zódva négy-öt kopott öreg ur áll. 
Nyugdíjas komédiások, akik valaha 
„együtt. pályáztak* 4 Pethet-wil. ők 
mondták el a legszebb nekrológot, a 
legjellemzőbb bírálatot Pethes Im
réről. mikor egyikük reszketős han
gon megszólalt:

— Hiába akarnak már Pethesből 
modernet csinálni a modernek és 
konzervatívot a konzervatívok — 
Pethes Imre mégis jó szi'nész volt.

Mire egy másik .Öreg ur igy szólt:
— Csak azt szeretném tudni, mi

kor fogják újra eljátszani Cyranót? 
És meri-e valaki eljátszani Pethes 
Után?

A többi öreg urak csak bólogat
tak. ••

Délelőtt tiz órakor rendőrség vont 
kordont a színház és a Blaha Lujza 
fér körül. A kordonon kívül a kö
zönség ezrei gyülekeztek. Bent a 
színház ólcsarnokában egymásután 
érkeztek mog Pethes Imre ravata
lához a családtagok, a jóbarátok és 
a különböző testületek kiküldöttel.

Pontosan tiz órakor kezdődött 
meg a gyászszertartás, melyet P. 
Zaaravecz István tábori püspök ce
lebrált fényes papi segédlettel. Az 
egyházi szertartás befejezése utáu 
Tvwwsífs-Gyula báró az állami ssjin- 
háaak. Hevesi Sándor a Nemzeti 
Színház igazgatósága nevében tar
tott gyászbeszédet. Rózsahegyi Kál
mán a Nemzeti Színház, Dalnoki 
Viktor az Opera tagjai, Géczy Ist
ván a Szinészszövetség, Vitéz Mik
lós a Szerzők Egyesülete és Schö vi
lin Aladár a Kritikusok Szindiká
tusa nevében búcsúztatták el Pet
hes Imrét Azután kocsira emelték 
a koporsót é» megindult a gyászme- 
net a Kerepesi-temető felé.

A kerepes! temetőben Almássy 
Endre a Nemzeti Színház tagjaiból 
alakult „Botosok Társasága , Por- 
gách Antal dr. az Akedémia növen
dékei. Viberál József jpedig a Nem- Mti Sainház műszaki személyzete “ lehetősedet akarunk totóst an, arra, abbék kozott megjelent Kos Józeel 
nevében tartottak beszédet Majd P.h0*' y * ’ lehessen zárni M.nden népjólét! mmtazter dr. 7/>pla fereno a
Zadrottecz István püspök elvégzett «»k»znál knlon kell majd kernt a vita M'a™ kormánybiztosa, Bdrcry let- 
szertartása után rídübörgött a kp-
porsóra az első kapa föld és pár 
pere múlva a főváros által adomá
nyozott díszsírhelyen el volt hán
tolva Pethes Imre hetvenéves szí
nész, a legjobb Cyrano holtteste.

Lemondott
Zaglul basa kormánya

Kairó, nov. 15.
Zaglul basa bejelentette a kor

mány lemondását a kamarának, 
amely november 17-ig elnapolta ma
gát

Jól értesült körökben ngy vélik, 
hogy Zaglul basa kormánya azért 
mondott le, mert bizonyos kérdé
sekben h fejlemények váratlan for
dulatot. vettek. Zaglul hivei uccai 
tüntetéseket, rendeztek.

A soványait kövérek 
lesznek,

Ha Szent István 
maláta - kivonatot 
esznek.

A kormány hajlandó enyhíteni 
a klotűr-fervezetet

őrffy Imre nyilatkozata a beszédidő korlátozásáról ős 
a vita bezárásának Indítványozásáról — Két hátin nem 
korlátozzák ez áltolános vitát — A részletes vita mea- 
rővldltéséhez ragaszkodik a kormány — A költség
vetést már az új házszabályok alapján tárgyalja a Ház 

Gaál Gaszton és Farkas Tibor a klotür 
szakaszokról

szmí.£iőla

A nemzetgyűlés 88-as bizottsága, ame
lyet a házszabályrevizió tárgyalására vá
lasztottak, kedden kezdi meg a klotiir-6za- 
kaszok tárgyalását. Ezt. a tanácskozást 
nagy érdeklődés előzi meg. Híre jár, 
hogy a kormány hajlandó a klotür sza
kaszok tervezetét lényegesen enyhíteni, 
inig másrészről tudni vélik, hogy a 33-as 
bizottságba bement ellenzéki tagok ki
lépni készülnek. Munkatársunk ebben a 
rendkívüli fontosságú kérdésben minde
nekelőtt a kormány intenciói iránt ér
deklődött.

őrffy Imre dr.
a 33-as bizottság előadója 
bályrevlzió tervezője a 
mondotta a Hétfői Napló 
□ak :

— Kedden folytatjuk a 
amelyen még nehány apróbb kérdést kell 
előbb letárgyalnunk, igy a szavazásról 
•zóló szakaszt is. De már kedden soy ke
rül a „klotür“-8zakaszokra. Két. kérdés 
áll itt előtérben : a beszédidő korlátozása 
és a vita bezárása.

—- Ebben a két kérdésben az ellenzék 
tagjai eltérő véleményt, hangoztatnak. 
Egyesek a vita bezárásának lehetőségét 
kifogásolják, mások a beszédidő korláto
zását- Például

munkatórsá-

tanácskozást,

Raxsay Károlynak az a véleménye, 
hagy a vita bezárását lehetővé kell 
tenni, de a beszédidőt nem szabad 

korlátozni.

^J^ipin^enesetre-aíneUett vagyunk, hogy 
az általános vitánál két hétig nem 
korlátozzuk a beszédok időtartamát,

a harmadik héten azonban korlátozzuk ! 
a beszédidőt egy órára, a negyedik hétre 
pedig indítványozási lehetőséget aka
runk biztosítani a vita bezárására. Há
rom hét alatt mindenki elmondhatja a 
véleményét... Az általános vitát illetően 
tehát konciliánsak vagyunk, a részletes 
tárgyalást azonban meg akarjuk szorí
tani, mert ellenkező esetben nem érjük I 
el a kívánt célt. Sok javaslatnál ugyanis ' 
a részletes vita alkalmasabb az obstruk- . ........ .......... .... ir
cióra, mint az általános tárgyalás. Eb- termében nagygyűlést tartott, hogy 
ben aztán nem engedünk. Mindon egyes hazai ‘fürdőhelyek fellendülésének 
szakasznál mód nyílik több felszólalásra, j problémáját megvitassa. A gyűlésen 
de lehetőséget akarunk biztosítani arra, többek között megjelent Vas József

Trianon
elrabolta a magyar 

fürdőket
4 balncologial egyesület nagy- 

gyűl se
A Hétfői Napló tudósítójától. —

Az Országos Balneológiái Egyesület 
ynsúruap délelőtt a GeJlért-szálló disz- 

a

viselő indítványozása is elegendő.
— Azt hiszem, hogy szerdán bo is fe

jezhetjük a házszabályrevizió' bizottsági 
tárgyalását, úgyhogy a hót végére el
készíthetem jelentésemet- A gyorsmun
kára nagy szükség van, mert

a fővárosi törvény Javaslat letárgya
lása után már a házszabályrevizió 

kerül napirendre

Br a javaslat megelőzi még a költségve
tést is, amelyet már az uj házszabályok 
alapján fog tárgyalni a Ház.

Megkérdeztük ez ügyben

I és Bálint Rezső orvosprofesszorok és 
Wlassics Tibor báró.

Dr, Vdmossy Zoltán elnöki megnyitója 
ultin dr. Bánó Dezső fürdőügyi kor- 

I múuybiztos tartott előadást a magyar 
| fürdők problémájáról, különös t.ekin- 
i tettel a Balatonra. Előadásában kifej
tette, hogy egy gazdasági ág sem vesz- 

I tett annyit Trianon miatt, mint a ftir- 
I dőgazdasóg.
j Kötelezővé kellene tenni, hogy a für- 
I dők fejlődési terveket készítsenek, hogy 
. annak alapján építkezzenek.

Az előadáshoz többek között P'ns 
népjóléti miniszter is hozzászólt. Bö

ki a nemes 
minden önön 
a fürdőügy-

szédében örömét fejezte 
ambíciók fölött, amellyel 
érdek nélkül * ' ”
gyei. 

Azokat a 
j amelyeket itt

— Minden erőmmel harcolni fogok a tér- ! gutni fogja. 
Utána Ripka Ferenc ...................

hangsúlyozta, hogy Magyarország leg
nagyobb természeti kincseit elvesztette 
ugyan, dn egy, a lognagyobb megma
radt, s ez Budapest ,

Azután Bdnlaky Géza tartott Buda 
pestről, mint fürdővárosról előadást és 
határozati javaslatot terjesztett elő a 
fényűzőéi As ezállodaadó csökkontéso, 
az idegenek beutazása és it tartózkodá
sának megkönnyítése érdi kében.

Majd Felber Lipót tartotta inog ár- 
lökés előad'sát ásványvizeink ós ás
ványvizeink forgalmáról.

—rr,............... ."’■* “ — I A gyűlés Vámosra Zoltán dr. záró-
nacskozas rendjének és a törvényhozás I beszédévol ért véget.

Gaál Gaszton
nemzetgyűlési képviselőt, a Ház volt ci
nükét is, aki a következőiket mondotta 
a Hétfői Napló munkatársának :

vésett fotótár ellen. Tiltakozni, fogok az 
ellen, is, hogy a kormány a klotiir alap
ján tárgyaltassa le a tető alá hozandó 
alkotmányjogi javaslatokat. .Most, ami
kor nincs felsőhöz, nem adhatjuk ki tel 
jósén a kezünkből ax ellenőrzés, a kritika 
és a folelősségreronás Jogát.

Ha a kormány ragaszkodik kiotiit jé
hez. ott hagyom a bizottságot.

~~ A. házszabályrevizió mofcszavazöKa 
osotén igen nehéz lesz nz elnök feladata.

— Elnökségem idejön az Általános elv
hez alkalmazkodtam,• vagyis csak a ta-

foglalkoznak

határozati 
elfognának,

Javaslatokat, 
ö is támo-

beszélt, aki

munkaképességének biztosítását tartót 
tam szem előtt. Ez a feladat irányította 
ténykedésemet.. Ezután

igen nehéz lesz a házszabályok k^zo- 
lése

különösen azért mert minden egyes 
, esetre'konkrét intézkedést statuált a rc- 
! vízió.

Farkas Tibor
a következőket mondotta a Hétfői Napló 
munkatársának:

— Tiltakozni fogoka klotür ellen, mert 
a beszédidő korlátozását és n vita bezá-.

következőket I ias®na*i Indítványozását paylamcntelle-
ncsnek tartom.

Ha a kormány ragaszkodik. klotiir- 
jélicz, Gaál Garzonnal együtt én. is 

kilépek a bizottságból.

Elkineraus, hogy vannak olyan javas
latuk, amelyeket záros határidőre kell 
szállítani, ilyenek az indoinnitás, költ
ségvetés, vagy külpolitikai javaslatok. 
De nem engedhetjük meg a klotiir al 
kálin ázását, azokra a fontos javas
latokra, amelyek most, fognak követ- 
jo vasiatok, a kormányzói hatáskör ren- 
dc-ésc és időtartamának megállapítása, 
a választójog, a. köziga .gatás reformja 
és a büntető novella. Ezeket klotürrol 
letárgyalni nem lehet. Ez ellen a kísérlet 
ellen tiltakozunk.

no,pmhp, ]7

WíL.ErzséfeEí kaját 2?
la volt Gambrinus nagy helyiségében]

I ■- összes szühséqleticikkek műin 
áruraktúra. Mindent amire szük
sége. van, legolcsóbban beszerezheti

FeMraei&8:
Ferning, színtartó 94.000 K
Nőj ing, hímzett I« 40.000K

Sziget:
Angol férfi- és női szövet. 
maradéKoK olcsó árban

H&fött-szifaöltárn:
Női selyemharisnya 39.000 K
Cérna fátyol ____29.000 K

Kalap:
FérfiKalapok____64.000 K

Női KalapoK legolcsóbb 
árban

Bőr- és díszműáru
jNőiKézitásHáK,utazó bőrön- 

döK, maniKűr-készIeteK 
Porcellánáru, cipőK, arany- 

j éséKszeráru
EtKészleteK, zsúrEészleteK 

stb. legolcsóbb áron 
JátéKáru, háztartási ciKKek 
Fűszer, csemege és cuKorkáK 

I Vasáru, dohányzócikkek 
Nagy Könyv- és Képvásár

Hideg és meleg büfé este 8 óráig
nyitva

*
Szabad ísemeítisi

Wásár!#s aseffi 
kSfEÍEJüÖ

Tulajdonos: Freud Sándor 

VII., Erzsébet körút 27. szám 
és VII.. Mikin ucca 13. szám 

(Telefón: József 72-63)
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1 Blllérn-öltwí pucciot i
ha? aZi áros vagy senkinek sem 
vo n^Ál mért egyszerűen lehetet-j töííényhozúsnak két egy- 
eEl ellentétes tör. ényt hozni. | 

rációt tehát bármennyire \lJliak eikne Wolffék. n.eg kell 
W1 •?E- érdeke, a kormánynak, 
S“az; országnak és a főváro,- 

t és egyedüli megnyugtatója a 
ávétanénsmek. mely amúgy se 

ferdén 

XhS^ek a Csilléry- 

^t—

Sok szempontjából, akiknek . vau
rak szemeik és meg sem latnak, 
ftki figyelemmel kísérte a fővárosi ^éXvaslatok vitáját, az utóbb, 
„„okban észrevehette, hogy a 
u-nlff nárt valósággal udvarolni 
todettPa szociál istáknak. Sajtójuk-1 

és szónoklataikban majdnem 
r ii,5n .ilt-o7tak a m unka sérd ekekSímére. Magának Csillérynekaz 
lojitvőnva egyenesen a szoclalis-

Kardlappal verték szél 
a rendőrök a szocialisták nagygyűlését 

A szocialisták baloldali csopor.jának tüntető gyűlése a régi or- 
Többszörl figyelmeztetés után Kmesty rendőrszágházban — Többszöri figyelmeztetés után Kmeity rendőr- 

kapi ány megvonta a szót a szónoktól — Viharos kiáltozások 
közben oszlatták fel a gyűlést

Az Est és Hétfői Napló munkatársát minden ok nél
kül e őállitották az 58-as őrszobára

a -aieguientése, mert még Ausztráliában | 
sem haggyák elpusztulni a munkanél
külieket. I ____ - -------

— Munkaalkalmat követelünk. Kezd- szidalmakkal illette es mikor Garami hi- 
jék már el egvszer a közmunkákat! Mi- vatkozott arra, hogy ő újságíró, aki 
kor a gyárak miliárdokat kerestek a mi beszólni s—-
erőnkön, akkor jók voltunk, de most a nr’•
rossz időkben nem tartják kötelességük
nek, hogy támogassanak.

— Gondoskodjon a kormány arról, I 
hogy a munkanélküliek között olcsó 
élelmiszereket osszanak ki. Adjon a 
kormány házhérmoratóriumot. Követői
jük, hogy azok a munkanélküliek, akik 
a környékekről munkaalkalmat keres- 1 
ni jönnek be a városba, azok ingyenes 
vasúti jegyeket kapjanak. Szüntessék , 
meg a kivándorlási tilalmat. Törvény
be kell iktatni a nyolcórás munkaidőt. 
Az állami üzemek munkásait elbocsáj- 
to-tták és ezzel bátorító példát adtak a 
magánüzemoknek. Vannak országok, a 
hol nem veszekednek keresztény jelsza
vakon, hanem gyakorlati f~' '
csinálnak. Szomorú, hogy a r 
nemzetgyűlés nem hallotta meg uzt a 
több mint kétszáz interpellációt, amit a 
szocialista képviselők oióí—•jesz.t.wUfk. T_ ~ -----—-«
Ha ezek az állapotok sokáig így folyta- ( . rondőrkapitany, uki az ujság-
fódnak, akkor senki sem akadályozhat-; n”
ja meg a katasztrófa bekövetkezését n”‘' nr,xr ~ ’ ’ ■

Ezután fololvnssa a határozati javas
latét, amely a besz,-.lében c’mon-’ctt kí
vánságok megvalósítását követeli, amit 

o^hanguteg eífogadot’.

Kmeiiy felosz t ja
a gyű és%

A következő szónok Vági István volt. ' Az izgalmak csillapultóval Vági újból
— Akik a mni índnkúsv Iszonyt kát te- , beszélni ^próbál: 

hatóan vizsgálják, azok a munkásság; 
követeléseit jogosnak t irljék és eizeve- 
szett ostobának az1, akt ezeken nem 
akar segíteni.

Kmetty ren lörki phény Ur figyelmez
tette Eágit, hojy ne izgasson, mert 
föloszlatja a ay illést.

A hallgatóság hangos pfuj-kiálJr.- 
sokkal fogadja i figyelr-ir-:: ' st.
Vági magából kikelve ki balja:

— A történelmi éryek izgatnak!

A rend'írtiszt <iso;ő újból figyelmezteti 
n szónokot, hogy no beszéljen ilyen 
hangon, mert ez osztályoUeucs izgatás.

—• Magyurcrs/ágot.i — folytatta \ ági 
— 1914 előtt is legtöbbet szemedéit a 
munkásság Európa összjs ú'.l-in'.ii kő- j 
zött. 191ó-bau reménykedni kezdtünk, i 
hogy ez az állapot ai'g fog változni.

A rendőrt!sztviseiő újból félbeszakít-, 
ja a szónokot, liogj t rjéu a tárgyra.

— A lakáskérdést történelmi mogvlá- 
gítaasal kel! bovezetni -- válaszolta a 
kapitánynak Vági.

A hallgató-ág a lcgszcnvc'lély< 'Ad) 
szavalhat kiáltja a rendőrkapitány felé.

wására gyűlt összo, akik a termet zsúfolásig
Tdietptlen ezt észre nem venni, megtöltötték, sőt az uccán is hatal- 
be - -------- nfnlott más tömeg várakozott, mivel a helyi

ségbe már nem fértek bo.
A gyűlést Szilágyi Sándor nyitotta 

meg. Utána a napirend első előadója. 
Lukács Gyula, omelkdclt szólásra:

— A háború után bekövetkezett álta
lános nyomort — mondotta — az összes 
kulturállamok enyhíteni igyok ztek. A

!I

A szociáldemokrata párt úgyuovezott 
ellenzéki csoportja, mely nincs megelé
gedve a pártvezetőség és a parlamenti 
frakció működésével, mivel azt lany
hának és erőtlennek tartja, vasárnap 
délutánra a régi képvlselöhrtzban nagy
gyűlést hivott össze, melynek napirend

kun e<? sz*Hiun»<vv«*an.w«-  - jéül a „munkanélküliség es a lakók vé-
Kinálkoztak a niunkaserdekek f/cZwe.« voit feltüntetve.
véilehnéro. Magának Csillerynek az gyűlést a pártvozetőség nem helye- 
inditványa egyenesen a szociális- 8(,k0 a7i eddigi szokásoktól eltérően a 
ákuak juttat három mandátumot, „Népszaváéban sem hirdette. Mindcn- 

UMMÁdTptesen a liberális polgárság nck ellenére közel háromezer ember 
rovására ,rviilf fíBO’’n ftkik " t«rmot zsufolásior
lebSen “nem L gondolkodni afölött, 
ho-v ez a nagy érzelmi fordulat 
honnan keletkezett. A dolog magya- 
rázata egyszerű. WolfTek uralmukat 
unni Mltfk a szocialistáktól, mert 
jól tudják, hogy a szociálisták egy- 
í.ore nem akarnak többségét a vá
rosházán. amely„^^Xklrcn^Jnncn munkanélküliséget azonban a kapitaüs- 
met jelen ene a mai időkben, eppen t<> fornio,Afi. r<>nfl!4Zf.r niN1P1.t nem lehet 
i munkásmozgalmak szempontja- 

b°Wolffék tehát taktikáznak. Ellen-1 
téteket akarnak támasztani a szó; 
eiáli^ták és a liberális erzelmu 
polgárság közt, meg akarják bon
tani a szervezkedő egyseges polgári 
és munkásfrontot és a szocialistá
kat akarják kijátszani a Jiberálisok | 
ellen, mert amennyire a jelen idők- j 
hen kis veszedelmet jelentene a kur- 
’/vsvn egv tisztán szociál’sta város-, 
házi többség, annyira megsemnii-1 
sitő volna a kurzusra, h.i Wo'ÍTek 
helyett a liberális polgárság több- 
sé'xc diktálna iramot és szabna 
irányt a városházán.

Ez tehát Wolffék immár tisztán 
átlátszó taktikázása a városházi, 
uralomért, ők bőkezűen ha ilundok j 
mandátumokat adni a szocialisták
nak, természetesen a liberális man- 
dátumokból. mert ezzel az ő erejük 
gj-arapszik.

A kormánynak nem erdeke, hogy 
a városházi ex-lex sokáig fennma
radjon, az sem érdeke, hogy a fo 
várost klikkek párturalmának igá
jába hajtsa. Á kormányn.'ik is esak 
az lehet érd- ke. ami érdeke a fővá
rosnak. érdeke az országnak, hogy 
valóban a polgárság szn.bad akarat 
ryilvánulásn döntsön a főváros 
éhto felett, Ezért n kormány sem- 
mieseire nem adhatja oda magát 
Wolffék puecst erve'nek s a kor
mányzat leghelyesebben akkor jár 
el, ha mint érdektelen harmadik, 
rsupán ellenőrzője lesz a történen- 
dőknek.

'ícg vagyunk győződve .irról, 
"O^y a szocialisták a kurzus jó 
'ikmutu vállvoregetésének nem ül- 
nfl/ fel mert tudhatják, hogy a fe- 
'icrszoefiisök pillanatnyi kedvezése 
°iyan Timec Tlnnaos-jellegű, mely 
•ól inkább félni kell, mint annak 
örülni

A föv'ros liberális polgárság.•- 
:*&•:  pedig fr] kell ismernie, hogy 
honnan, mely oldalról fenyegeti a 
veszély és szervezkednie kell feuve- 
Wtett oldala védelmére. Nem lehet 
’** nem szabad tűrnie, hogy bármi- 
Ivcn szemfényvesztő taktikázással 
* Polgárság megnyilvánulni szán- 
” °’ó akaratát meghamisítsák. . 

Azt látjuk — mondotta Vázso- , 
nyi Vilmos szombaton — hogy a 
ípakeió. moly futó kalandnak lát- 
sz2,tt. loljoson be rendezkedett.

ta termelési rendszer mellett nem lehet 
megszüntetni, legfeljebb mérsékelni. Ezt 
mindenütt meg is csinálják, csupán Ma- . 
gyarország az egyetlen hely, ahol sem 
a kormány, sem a parlament nem törő
dik a munkanélküliekkel. Ezeket a 
problémákat Magyarországon edd g 
csak a szakszervezetek próbálták meg- ( 
oldani, de most már ezeknek is elfogyott 
a pénzük és a munkásokra a legna
gyobb nyomor vár. A’lttmi és társadal-

I
I

Kardlap&al verték kS a hallgató 
s^giot a teremből

ILátszott, hogy a rendet többé lehetet
len hel> reálI'tani és a l,endő.'isztv!‘«,lő 
bo jelem tette, hogy a gyüb'st feloszlatja- 
A hallgatóság azonban csak toribb is 
ülve maradt és követelte, hogy enged
jék beszélni a s-.őncl alkut.

A rendőrkapitány erre bercvén ürítet
te az összes rendőrtiszt viselőket és le
génységet és utasítási adott, hogy ver
jék ki a. közönséget,

ö maga mindjárt jó példával járult 
elő, morf lesietett az Olnöki eiiwlvruy-

I

50G.000
• «-ijvr»vn iM*r<*u(ie'»Fui:vu.  fii y gX 1| J9

*1sÖ8orhan Budapest polgárságának Xmaity rendőrkapitány jogtalanul.
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Xmeity rendőrkapitány jogtalanul 
előáll itatta as Est és a Hétfői Napló 

munkatársait
alig szólt néhány szót, mii or g kapl- 

____, ..     , tény a mcllóuál megragad tó a kabát
kor? felvilágosítást kérjen tőle a gyű-Jut, előrelöktó én rákiáltott:

nuii nuaapesr poi<rarHnganua 
? fhfinkásságának kell fölvennie a 
•'^oi pedig közös erővel és 
talcrf- hojgy a reakció
.zj1 ,Jf‘ nc bonthassa az agv- 
U«fL<L?,!°k’,&tUí P*  ,p0' .és tmun- 
£si P°1>fAr8A«ának éppen úpry.'hogy felvilágosítást kérjen tólo a gyű-;, 

a íuvúro.s muukóssútfáuak. ilés í eloszlat úeáaak okairól. Azonban l

ueiHOKratllvUfi polgári es mun- Ekk< 
”’’ronfot. Ezt tudnia kell Buda- társa, 

. Dolsrn rKnfl’únn V Annán lítrt. hnw
Ekkor Garami Andor, Az Est munka 

, e rendőrkapitányhoz fordult.

— Takarodjon innen!
Garami tiltakozni akart ez ellen 8 

brutalitás ellen, de a kapitány durva

. _ , aki
i szeretne vele, a rendőr

tisztviselő odaszólt egy rendőrnek:
— Vezesse elő ezt az urat!
A Hétfői Napló munkatársa p.kkr>r 

hátrafordult, hogy megnézze, miért 
maradt el Garami és mivel nem tudta, 
mi történt, odaszólt, hogy jöjjön. Mi
kor őzt a rendőrkapitány meghallotta, 
rákiáltott egy rendűrro:

— Ezt az urat is állítsák elő!
Hiába próbálkoztunk megmagyarázni, 

hogy mi csak kötelességünket teljesítet
tük, a folyosón meg kellett várnunk, 
mig < tömeg elvonult. Azután levezet
tek az uccára ás mint közönséges go
nosztevőket vezettek végig a most külö
nösen népes Főherceg Sándor uccán.

| Az uccu közönsége csodálkozva nézte 
! a furCí^ menetet. A kót hírlapíró saját 

n kÖlt8éffére k0CfiÍt k6rt> d° OTt a rendőr
J megtagadta.

l..aű~,i7’áb."Ü a 58-as örszobára, mintegy nogyed-
o!őt''rjcsztottck. örás várakozás után végre megérkezett

közel egyórás procedúra után kegyelem
mel elbocsátotta őket az őrszobáról.

A kapitány még megjegyezte, hogy
ha az újságírók nem engedelmoskedtok 
volna, őket is megkapd lapoztatta vol
na. Búcsúzóul még közölte velük, hogy 
kihágás és hatóság elleni erőszak miatt 
megindítóiig ellenük az eljárást.

Közben a tömeget az uccán lovasrend
őrök verték szét, de más előállítás nem 
történt.

Hivatalos jelenté-
A gyűlés feloszlatásáról a rendőrség 

a következő hivatalos jelentést adta ki:
— November 16-án délután a régi 

képviselőhöz termében a munkanélküli
ség tárgyában népgyülést hivott zo 
a szociáldemokrata párt A gyükoon 
egyik szónok osztálygyülöletre izgatott 
és egyáltalában oly heves modorban 

hogy a hatósági biz- 

— A Balkánt kivéve, sehol sincsenek 
olyan lakásviszonyok, mint nálunk. A 
népjólét nagyprépostja ismételten meg
ígérte ...

A rendőrkapitány nem is engedte be
fejezni a monda tót, bánom Vági tói meg- 

l vonta a szót és felszólította, hogj 
' hagyja oi a szónoki emelvényt. Vági 
) próbálkozott, hogy meggyőzzo a rond- 
I őrtisztviselőt intózkedéso holytoloaségó- tartott beszédet, ! -ai i --- ,t.. tnwnn.lr kör.hn ke■ ről, de a kapitány hajthatatlan maradt fosnak, közbe kellett lépni. Amikor po-
1 és mikor Vági nőm akart enged-lmea- *>ig  a gyűlés elnöke, de az egyik szó-

a teremben 
vezessék le

nők is a hatósági biztos ténykedését 
kezdte bírálni, a hatósági biztos a gyű
lést feloszlatta. Az uccára tóduló ezer 

I főnyi hallgatóságot a Főhorcog Sándor- 
| uccuban az ott jelenlevő rendőrség 
szétoszlatta.

kednl és kijelentette, hogy csak az 
erőszaknak enged.
erőszaknak enged, odaszóLt 
levő rendőröknek, hogy 
Vágit.

A Rendőrök 
.■mic^vény; c, 

parancsol.
meglátja,

dito'l'd

felmertek a szónoki 
hogy végrehajtsák a 

Mikor a hallgatóság ezt 
r. a szidalmak áradatát zv- 
’k fejé.

— Pribékek, nyomorultak, bérc cekf
Egy i.S’Co.í?/ a ni .n.í <n a retier''.

'■s káoszt tulslv.itó kiáltozásba tört ki 
•s le akart v iráni a karzatról. Három 

ember alig bírta vissz-Aortán..

Hajdú Endre.

aka-rol és a na dók tetejéről igyekezett 
rntónnk érvényt szorezui.

A töniejr azonban csak nem akart 
oszlani, mire

a rendőrök kihúzták kardjaikat
Icurdlappal verték ki a hallgat óság o4. 

így sikerült is a folyosóról kiszorítani 
a töningot. almi csak Kábák kép-, isatő- 
a gyűlés elnöksége, az újságírók ás egy 
szakasz rendőrrel dr. Kmctty kapitány 
maradt hátra.

és

I Pénzkölcsönt 
mindenki részére logelönyösebb fel
tételek mellett közvetítők

Ingószigoft bizományi 
eladását vállalom, azokra előleget 
nyújtok azonnal.

Föbérleti lábzist és üz
letet •*nni  vagy eladni óhajtók 
keressék fel bizalommal irodámat

Fneud Ingatlan Jtnu- 
bizotnír”! és Koreske- 
áelmi Vátialet
2»>. JKfVfn u. 13. Tefz’/nn J. 7Z-O3

jóminüaégű Hímalaya

női kabát
Oerő Márton, 

Király ucca 22.
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Annyi az idén a kereseti adó,
mint tavaly az egész évi tiszta jövedelem
Az iparosokra valorizálva is tízszeresét rótták ki a kereseti 
adónak — Szakembereket, nem pedig városi politikai pártok 
tagjait kell a felszámolási bizottságokba választani — 
A Hétfői Napló kiküldött felsxólamlási bizottsága — A meg
hívott iparosok nem vállalnak spicliszerepet — Az iparos

párt mozgalma
A bZMnálúai akcióvul kaucbolatosan 

mint ismeretes, u kormány nemcsuk 
arany alapon kfazitetle el köJteégveté- 
m'I, do ennek megfelelően arany ula 
pon rótta ki az átlókul. Már hónapok
kal előbb a kereskedelmi és ipari érde- 
kel1«''*gck  felemelték szavukat az elvi 
Helhetetleu adóterhek minit, de ;i kor 
mányná! minden esetben síiket fülekre 
találtok.

A kereskedő és iparos világunk alig
hogy eleget tehetett a kényszerkölcsön 
befizetésének, marit*  az uj kereseti adó 
újabb terhei okoznak jogos aggodal
mat.

Mu úgyszólván az adófelügyelőség az 
egyetlen hivatal, ahol megszakadásig 
folyik n tnunka. A felszólamlúsi kérvé
nyek kilfazánira érkeznek, mert erre az 
évre

úgy állupilotlák meg az általános 
kereseti adót, hogy az senki áll'il 

el nem fogadható.
N*»m  csupán arról van szó, hogy a 

lavalyi adót igyszcriirii valorizálták, 
de valorizáltak is, meg tízszeresére is 
emeltek. Ggy hogy itt már nem egy
szerű értelemben vett súlyos teherről 
van szó, hanoin súlyos íguzságtalan- 
KágróJ, amely leginkább az iparosságot 
órí, amelynek adóelszámolása 
más alapokon történt, mint 
azt a rendelet előírja.

A most kézbesített 
gyásokon újítás az

ka

fizetési

egészen 
ahogyan

ínegha- 
arany koronák ban 

való kivetfa. Ezek a számok azonban, 
amelyek a fizetendő kereseti adóösszeget 
tüntetik fel, lényegesen magasabbal; a 
heJcaheti arany adóknál. A kormány 
köztudomás szorint az aranyszámitúsrn 
való áttérésnéJ a békeviszonyokhoz 
való közeledést célozza, mégis azt lát
ják, hogy

n mostani adömcyátla piláfoknál
olyan érthetetlenül arányt a lan mér- 
tökben hcctflilték tilt a jövedelmi 
viszonyokul, hogy csaknem min 
dtmkirc, aki béke ben például 45 ko
ronát fizetett, most 100 körömit, 
vagy mén ennél is többet róttak ki.

A követendő arányt pedig legjob
ban maga az újlam mulatja alkalma
zottainak ílzotfaénél. akiknek ugyan 
csak nean tudja a békcboli javadalma
zás dupláját nyújtani. Es általában is 
elmondható, hogy amilyen arér-nyban 
mcgszükiili a tisztviselők kereseti le
hetősége. ép olyan arányban csökkent 
a szabiul kispolgár súg, a szabadfoglal
kozású középcxiszfenciák jövedelme 
is. Ezt a körülményt kétségtelenül fi
gyelembe kellett volna venni nz arany- 
koronándók kivetésénél, amihez még

döntő súllyal járul hozzá a mai ne
héz gazdasági helyzet es országos 
pénzszűke, amely a forgalmi élet
ben olyan hhHyzetet teremtett, ami
lyenre generációnk évtizedeiben 

még nem is roll példa.

Az Igazságtalanul megállapított és 
s polgárság teher bírásának határait 
lényegeden tulhalndó általános kereseti 
adók elleni mozgalom az igazságos fel- 
Kzolamlási eljárást oélozza s n Hétfői 
Naplóhoz intézett számtalan panaszle- 
vet hatása alatt szcrkcsztöségiinlc fel- 
szólatnldsi próbabizotf súgót rckr utált, 
amely ezután lapunk hasábjain soroza
tosan fog beszámolni tapasztalatairól, 
egyrészt azért, hogy az irgalmatlan 
adóprést viszakoztassa ott. ahol az 
igazságtalanság kézenfekvő, másrészt 
azért... hogy a működésüket majd meg
kezdő ndófolszólninlási bizottságokat

azokhoz a gyakorlati bzempontokhoz 
segítse, amelyek irányt >/.almnk az 
adókérdés méltányos elbírálásához.

Haldokló ipar mellett 
a tavalyi adó 34-szerese

Iván a főváros
- Csaknom minden ön

iparos kénytelen volt, a nagy pau 
üzemét redukálni és 
arról, hogy sokan, 

tavalyi jóval csekélyebb 
(!) öt-hat munkaerővel 
jórészt egyedül ülnek 
illetve boltjaikban. Az 
a tavalyi valorizált jö- 
seinmiesetre sem köze- 

uml ilyl'ormán megint 
valyl va- 

..... is.
könyvekbe, 1ava- 

izehnKonlitottunk 
adózásokat idei fizetési • megha- 

tnvalyi jövedelmeket idei 
rendeletekkel, s ebből a 

n történt helyszíni vizs- 
sérelmek megcáfolhatatlan 
tárult elénk. A sok, majd 
esetből ideírunk egy pél

I

A legtöbb sérelem nyih 
iparosságát érte, 
álló 
gás következtében 
meggyőződhettünk 
akik tavaly a 
adók mellett 
dolgoztak, ma 
műhelyeikben, 
idei jövedelem 
védelmét tehát semmii 
Hiheti meg, ami ilyl'ormán 
semmivel som indokolja a 1a\...... 
lorizált adónak még hatványozását

Belenéztünk üzleti > 
lyi elszámolásokba, öss; 
tavalyi adózásokat idei fizet, 
gyámokkal, tavalyi jör 
keresetekkel és 
számok alapján 
gúláiból a 
jogosultsága 
nem azonos 
dát:

Adva van 
borbélymester. Ott fekszik előttünk 
kél fizetési meghagyás, .1923 és 1924 
hői. IL J, borbélymester fizetett tavaly 
koreseti adóban, kanmraillel'kkel é> 
ntadóval együtt 30.375 papirkoronát, ez 
tavaly 8.70 árun.vili lérnek felelt meg. A 
most kivetett adóösszeg ezzel szemben 
GO aranykorona 75 aranyfillér. Ez a 
hétszeres arany.számifás még akkor is 
sérelmes volna, lm az idei üzleti kon
junktúra ugyanolyan kedvező lett vol
na, mint az elmúlt üzleti évben. De 
nézzük csak, milyen a helyzet az adott 
esetben. Az uj adó papirkoronákhan 
1 032.750 t tesz ki. Ha tehát nem arany
ban szúmitjuk a differenciát, akkor pa- 
pirban az illető borbélynak az 192Í. 
évre harmincnégyszer annyit kell fi 
zetni'. mint, amennyit tavaly fizetett. 
A relatív szorzószám azonban még en
nél is nagyobb.

IL J. borbél.vmestcr tavaly 1200 koro
náért borotvált. Mindjárt hozzátehet
jük, hogy átlagban legalább háromszor 
annyi kuncsaftot, mint ma. 
rőt válás dija 4000 korona, 
nak háromszorosa ugyan, 
menet ugyanakkor egy,harmadra 
kent, úgyhogy n jövedelem 
sem javult, semmivel som növekedett 
tavalyihoz képest. K. 
tiszta jövedelme az ........... ......
1,062.000 korona volt, az 1924. évi álta
lános adója pedig 1,032.750 korona. Ez 
tehát azt jelenti.

I

molás olyan összegeket sózott ezekre, 
aminöt még forgalmazni sem tudnak.

Mit mond az OrszAgos 
iparos Párt?

Az adósérclmek ügyében az Országos 
Iparos Párthoz is fordultunk, ahol a 
következőket mondták a Hátföi Naplő 
munkatársának:

— Az adósérclmek ügyében a párt 
nagyarányú mozgalmat indítóit, mely
nél szakmák szerint vizsgáljuk az ösz- 
szes sérelmeket. amelyeket azután 
együttesen terjesztünk a péuziigymi- 

! nlszterhez. akitől orvoslást kérünk.
| — E célból már az elmúlt, héten fel
hívtuk az iparteslületrkvt, hogy az il
lető szakmák panaszait összegyii jtsék, 

; hogy azokat minél előbb közölhessük a 
| pénzügyminiszterrel.

— Már most •meglehetett
■ tani. hogy a 

sebnél tulajdonképpen 
eselb'n sem tartották met 
kulcsot, melyet az erre

állapi
mostani adókiveié- 

egyetlen 
‘!J azt a 
vonatkozó

M a a bo-
A tavnlyi- 

do az üzlet
csők - 

semmit

J. kimutatott 
elmúlt évben

az iparos tavalyi egész évi tiszta 
jövedelme éppen elég ahhoz, hogy 
idei kereseti áldjál
Itt 

egyes 
számjegyekké bukkantunk. Ezek is 
csaknem miud azonos esetek fa az 
adófolszólamláfii bizottság külön figyel
mére tnríhatnak igényt.

Az elmúlt években ugyanis sokan 
nem vették igénybe felszólnmlási jogu
kat. Nőm lottók azért, mert a legtöbb 
esetben családi körülményeiknél fogva 
nem tehették meg. A férj valahol ka
tonai szolgálatot teljesített, kórházban 
volt, vagy más ok tartotta távol üze
métől. Ezeknél a régi változatlan 
alapból indnltak ki és a mai adóelszá

megfizethesse.
rá kell mutatni arra is, hogy 
kisiparosoknál egészen gigászi 

bukkantunk. Ezek 
azonos esetek fa

a joffos elkeBOTadtet ’oív ?“rt l4t” M 
Kaimat kezdő,,,," * 
kérdést ug5. kivdí , ‘rX““: r 
ahogyan uz a rorínl,,., i'.ltatol. fflÍM

Poli‘"<«>eMe, ,w. 
•ebiolamij,!,
lép az a kiv.

“'■'■i"- ki'-inatosntk S 
dalikét „S..h*

I

A A kérdésnél 
ság, amely 
felszólamlást 
ugyanis 

zák, !
Iák, 
pártok 
dalma 
a múltba 
pontok < 
általán 
amúgy i 
• lésben t

Ehhez
gáltuk egyes kerületi •
gek, amelyek már az t ’ ..
állnpitfe luiluk; J,iis
reg) bizottsági m-rm ... , ,,K

iytn kitt t tel a meghívás elöl m-ni 
lionil ‘ ■
wa melMt SI,;,n

nőm ti
felKzóhuulási

akik azt e.ldia ÍH 
nevezotes,,,, „ r 

dah'ffúlt tagjai 
iparoaaáKuak,,,,!;, h(1 
ni. osellu^ most

te’-*  *'««  i. «oi. 

f’lofeliigyp]^
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üertíH kezdi az EskQtt-iiör tdrjwiísít 
n TöreKytanöcs

A védők Eskütt két pőrének egyesítését kérik - ai 
orvos szakértők épelméjiinek nyilvánították iéskUttet 
Hints akadálya a főtárgyalásnak — Eskütt Lajos újabb 

szenzációs leleplezésekre készül
Három évi huza-vona után 

Eskütt Lajos biinpere megérett a 
gyalusra. Mint ismeretes, 1921-ben nagy 
botrányt kavart fel az a kivitoli parin 

i ma, amelyben a rendőrség Eskiittön ki 
ívül több embert letartóztatott s az iigy- 
! hu több orságg.vülési képviselő nevo is
• helcke verődött. Az ügyészség vádirata 
'szerint Esküit korábban Máv alkalmazott
volt és szolga lat tételre, mint személyi 
titkárt a nemrég elhalt nagyatádi Szabó 

; István l'öldm ívelésügyi miniszter mel- 
i lé osztották he. Az ügyes, élelmes fa
■ szolgálatkész fiatalember csakhamar 
megnyerte a miniszter bizalmát és mi-

• után abban az időben kiviteli engctlé
| j .vekért valósággal elárasztották a mi- 
íiisztert kérésekkel, meghagyta titkára

. nak, hogy ezután ö referálja el neki 
! ezeket a kérelmeket.

A vádirat azt állítja, hogy Eskütt La
■ jós fölhajtója, Tömör Angollá révén
• milliós honoráriumokat kötött ki ma 
1 gumik az engedélyek megszerzéséért é
ezeket olyan formában terjesztette • 
miniszter elé, hogy a kérvényeknek is
mert politikusok a profektórai.

I Amikor Esküttot a botrány nyomán 
| váratlanul előállították a rendőrségen, 
iaz azzal a szenzációs kijelentéssel állott
■ elő. hogy a milliós províziókat nem a 
maga számúra, hanem a miniszter tud
tával a kisgazdapárt kasszája javára 
gyűjtötte. Kajla kívül vádiratot adott 
az ügyészség, részint megvesztegetés 
büntette, részint mint bűnsegéd ellen, 
Mongolé Lajos mérnök, dr. Kenedy 
György fatermelö, Brezina Gyula nagy
vágó, dr. Landesmann István bizomá
nyos, Forbáth Weisz Róbert bankár, 
Tömöri Angola magántisztviselő, dr. 
Benczo József ügyvéd, dr. Reiter Fe
renc magántisztviselő, Deutscli Lajosa6 
magánhivatalnok el Ion, és külön vád
iratot az időközben Amerikába vándo 
rolt dr. Zákány Gyula, lóik ész, volt 
nemzetgyűlési képviselő ellen is. A vád
lottak közül dr. Reiter Ferenc szökés
ben van és ellene nyomozólovelot bocsá
tott ki az ügyészség.

Ezenkívül Eskütt Lajos ellen még egy 
külön vádirat van, mórt vádjui vissza
vonásáért több ezer dollárt akart kl-|

végre 
főt ár zsarolni és ezért az ügyészség zsarold 

és rágalmazásért is megvádolta ét.
Az H^erdán kezdi tárgyalni dr.

Töveky Géza kúriai biró tanácsa, amelj 
•dőlt u védelem indítványozni fogja, 
hogy a tárgyaláson egyesítsék Esküi' 
mindkét ügyét. Mintán az orvosszakér 
tők időközben befejezték vizsgálatokat 
és épelméjiinek nyilvánították Esküttp: 
a főtárgyalás megtartásának semm, 
akadály nincs.

Értesülésünk szerint Eskütt hajon, a 
ki a mutkori tárgyaláson borzalmas vá 
•lakat hangoztatott, ezeket újból meg 
fogja ismételni ós több oly kiviteli pa 
namúrót akar megemlékezni, melyek 
eddig titokban voltak fa vizsgálat tóv 
gyát nem is képezték.

Meinl legfinomabb 
tea keverékei> _
lataloi.üde
kristálytiszta arcbőrt varuzuoHdr. Ka1**' 
Hng HVVAPJON szépítősr««.
KlrSly ucca 12. W*m. -%'r“ £ 1 

szertér, Andrássy ut 2b. széni

HORVÁTH ES HALASZ
ív, váci u. 26 női és férfidivathelméK és selyemkülönlegességek áruháza AiagBvaj^
■ • ’ — r több ezer maradékotRaktárunkon az i_____
hónapokban felgyülemlett

feltűnően olcsón árusítjuk»r ALLt 1 1 (Oiiuneen wivawn 4 fptgzésTovábbi kedvezményeként a t. vevfiközönség- ■ __ ■ a egy ruhára való (3 m.) grenadinl t
nek figye Imdl minden, legalább egy milliót g M « W II 3 O U fi M ^«int kiválasztott színben és 
k tevő vásárlásnál karácsonyi ajándékul ■ ® sF •• ■ " ““ Mindenki meggySzííhet, hogy a fe

páratlan kedvezményt nyújtunk
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Mussolini felvetette
fl Kflmnríöan a bizalmi Kérdést

Róma, november 15.
\ kamura 315 szavawittal 6 bzs- 

..Int ellenék™ napirendet fogadott 
: .melv helyesli a kormány knlpo niiS'l V kormány felvetette a 

í.v/ilTni kérdést.

Fejféjús epidémlK 
Bínozzoí4észBn|»nnestet

Az újabb időkben bárhol is megfor-i 
dnl a pesti ember, hol itt, hói ott, szita-1 
tolcn csak panuszokat hall, h minden
finnen ide e-en kínosan rángattódzó ar
cok merednek reá. A társadalomnak 
szinte mindegyik rétegében egyaránt 
tájin utalhatók mostanában ezek a jolen- 
tif.gek s akár az élet arisztokratáit, akar 
páriáit látod magad előtt, — a lateiner 
ölemről nem is beszélve. — hamarosan

Kedden kezdik meg 
a bombamerényletek monstre 

tárgyalását
Langer Jenő tanácselnök vezeti a tárgyalást — Oo- 
lowschiák Antal képviseli a vádat — Kilenc bomba
merénylő ül a vádlottak padján —Az Erzsébetvárosi 
Körtől a francia követségig — A tárgyalás hetekig 
eltart — Nyolcvan njabb tanút jelent be a védelem

A világérdek^dss központjában 
a bombamerényletak tárgyalása

— A Hétfői Napló tudósítójától. —
Kedden ------ .

kúriai biró elnöklésével h budapesti (> 
vényszék Márffy és társai 
tárgyalását.

A tárgyalás iránt rendkívül nagy ér
deklődés mutatkozik. A büntetőtörvény
szék elnökségét valósággal elárasztják a 
jegykérők, akiket alaposan megrostál
nak, mert csak teljesen megbízható em
bereket. engednek he a hallgatóság közé. 
Az esetleges rendzavarás megakadályo
zása végett a rendőrség is kivonni és ké
szenlétet tart fen a törvényszéken a 
tárgyalás egész ideje alatt. ____  _______ _________ ___  _______

Vkv a büntető törvényszék kirendelt kásáról és hulláját 1922. évi április M-án 
tanácsa, mint az ügyészség képviselője....................................

már Dolovsik Mihály dr. ügyészségi alelnök
.....  ........ . már teljesen elkészültek a por iratainak _ ___ ___ ______ 

pyrumidol vagy aszpirint áttanul mányázásával. A bíróság a kö- ; héttel ezelőtt eltűnt Budapestről és küí- 
.n i ii........................... i ........................ Langer Jenő dr. 1

. Kilő Lajos J 
dr. szavazó bírák. Tekintettel arra, hogy | 
az ügy tárgyalása heteken át fog tar
tani, még egy pótbirót is kirendelnék. A 
vádliat.óságot. mint fentebb említettük 
Dolovsiák Mihály ügyészségi alelnök 
kéj'viseli, akinek segítségül Szttder.:ky 
Lajos dr. kir. ügyészt is kirendelték.

Hogy kik lesznek a vádlottak védői, 
azt. még pontosan megállapítani nem le
hetett. Ugv hírlik Marosi Károlyt, ki a 
vűilnak egyik korona tanúja, és koráb
ban részletesen beismerő vallomást tett 
l/'lain Ferenc d-r. a szolnoki bombapör 
híres védője fogja képviselni. Ez azon
ban még nem biztos, mert a büntető tör- 

| vényezők Marosi részére hivatalból Ha- '
• hisz Lajos dr. ügyvéd, volt miniszteri 
i tanácsost rendelte ki. Marffyf Kiszely 1
István dr. ügyvéd védi.

A szolnoki recept
Az utóbbi napokban a fajvédő lapok 

arról adtak hirt., hogy TI a dó Jó-inat vád
lott, akinek vallomása alapján kerültek 
kézre a bombapör összes tettesei, védőjé
nek Fosefc Ernő dr.-nak kijelentette, 
hogy a főtárgyaláson vallomását vissza 
fogja vonni. Az illetékes tényezők moso
lyogva fogadták ezt a hirt., mert hisz ép

lladó az, aki még ha. akarja, sem 
vonhatja vissza vallomását, mert 
összes bizonyitékai valói nak bizo
nyultak. melyeket semmiféle vissza
vonással már meg nem történtté 

tenni nem lehet.
|A tárgyaláson egyébként mindjárt nagy
• vihart fog támasztani a védőknek indít- 
! ványii, amelyben mintegy nyolcvan uj 
, tanú beidézését fogják kérni, akikkel ró- 
jszint a vádlottak alibijét akarják iga- 
' zolui, részint pedig

teljesen szolnoki recept szerint mel
lékvágányra akarják terelni a tár- 

' gyalánt azzal, hogy bizonyítani kí
vánják. hogy a vádlottaktól, kény- 
szerülján vették ki vallomásukat. 

Ismerve a büntetőtörvényszék elnöké
nek órólyességét, nem tartjuk valóazinii- 
nek, hogy sikerülni fog a védőknek ez a 
terve.

kezdi meg Lunger Jenő dr.
_ tör- 

bünügyének

liallhatod az obiigát panaszt: 
pylIl/íÓH-' ... iEgy lipótvárosi gyógyszeres/. új
ságolta el éppen a napokban, hogy 
sohasem volt még oly kehije a főfájás 
ellen iszercknelc, az idcgcsillapitóknak, 
mint mostanában.

— Tízszer annyi aszpirint, enacetinl
adok el mostanában, mint állag a há
borút megelőző időkben. lla valaki be
jön a patikámba, akárhányszor •. 
előre kérdem: ugyebár, fejfájás elleni 
szer tetszik: 1. ‘-------- -------,-----------
Szinte szégyellem bevallani, hogy mi-I vetkező tagokból áll: MOUV
csoda konjunktúra jár ma a fejfájás , kurtai bíró, a büntető törvényszék 
elleni szerekre. Amennyire takarékos nöke, elnök Kreysel Mikló: 
kodnak az emberek az egyéb gyógysze
rekkel s esők a legszükségesebb esetek 
ben keresik fel az orvost, oly könnyel
műek ma a bizony nem éppen olcsó fő
fájás elleni szerek vásárlásában. Akár- . 
hány egyszerű munkáseniber jön l»e a 
gyógyszertárba azzal a szándékkal, 
hogy*  az egész üvegcső, -- 20 darabból 
álló aszpirinkészletet vásároljon össze. 
A gyógysz' rtári forgalom 90 százaléka 
ma a fejfájás elleni szerek kiszolgálta
tásából áll. Érdekes, hogy újabban cse
lédlányok is szívesen jelentkeznek fej 
fájás elleni szerekért. A napokban hr- 
állitott egy jól megtermett piros-pozs
gás alföldi leányzó a patikába s így 
adta elő » kívánságát:

— Kérek öt darab piramidot 
naccságának fa nekem is vagy 
osztég uggyék a patikárus ú 
skatiiiával még .hadd kÜggyem haza az 
ídesapáuinuk, merhogy fődosztás van 
a faluban, oszt fojvást fáj a feje az öre
gemnek.

— Különösen nugy forgalmat jelente
nek a főfájás elleni szerekben az in
telligens elemek, akik ma — kétségen kí
vül — igen nagy fejfájások mellett 
tudják csak maguknak biztosítani a 
létfentartás költségeit. Vannak, — a 
hogy hallom — olyanok is, akik any- 
nyira megszokták a főfájás elleni 
szerek „élvezetét", hogy el sem tudnak 
nélkülük lenni. Különösen az aszpirin 
„örvend**  nagy népszerűségnek s utána 
a migrcninből adunk el hatalmas meny- 
jfiyiségekct. Az alsóbb néposztályok még 
‘mindig ott tartanak, hogy az összes be
tegségeket aszpirinnal akarják kikurál 
ni. Valamikor minden ellen piócát, hasz 
Háltak; az aszpirin — kétségtelenül kel
lemesebb házlszor.

Így beszélt a boldog gyógyszerész, 
a főváros egyik logforgal masabb pati
kájának tulajdonosa.

a
... kettőt, 
egy egfaz

i

Chrituly fa Vargha tettestárs követték 
el 1922 au gusztus 22-én

a törvényszéki épüM

bombamerényletet olyképeu. 
Horváth-Halász Varghával 

helyezte el az előbb nevezettek 
gyártott bombát,' amely 
alkalmas volt és a te tir

áda rátán kívül eső okokból 
robbant fel, a törvényszék Ko

elleni 
hogy 
együtt 
kel közösen 
emberölésre
aek
nem __  _ _____ r________
háry uccai kapualjában. Ezt a merény
letet is Márffy felhajtására követték el.

Ili. 1923. évi február hó 
Chriasty fa Marosi küldték 
Márffy tói kapott és emberölfare 
más nyeles gránátot

20-án 
el a 
alkui

tisztviselő 1923 november 29. óta vias- 
gálati fogságban).

7. Kiss Ferenc, (23 éves állásnélküli 
tisztviselő 1923 novomber 29-től 1924 áp
rilis 17-ig vizsgálati fogságban, azóta 
óvadék ellenében szabadlábon).

8 és 9. Két kiskorú vádlott: Sállá Jó
zsef és Péter Tivadar.

Chriasti István, Herceg és Kasnyik Já
nos, akik szintén vádlottjai voltak a 
bűn pernek, a vizsgálati fogságban meg
haltak .

Kasnyik János az, erzsébetvárosi kör 
elleni bonbainerénylet napján eltűnt la-

fogták ki a Dunából.
A tárgyaláson Kiss Ferenc valószínű

ié.'-.' nem fog megjelenni. Kiss néhány

Márffy

Márffy,
Károly - 

óéiból.

Rassay Károly

lakására. Ezen cselekményre is 
hajtotta fel a tetteseket.

ÍV. J923. évi február hó 20-án Szász 
József és a később elhunyt Bekő Zol
tán küldték el ugyancsak Márffy fel
bujt ására a tőle kapott fa emberi élet 
kioltására alkalmas nyeles gránátot

Miklós Andornak

H7. Az Est szerkesztőségébe.
V. 1923. évi október havában 

Chriasty, Vargha fa Kis Nagy 
lyal együtt szövetkeztek azon 
hogy a

csehszlovák konzulátus épülete 

ellen bombamerényletet kövessenek el 
fa ehhez az előkészületeket el is vé-

I gézt ék.
VI. Ugyanez év november lő-án 

Márffy bombát helyezett el
a fratu'ia követség Reviczky uccai 

kapujába,
I amely a portásnő ébersége miatt nem 
[ robbanhatott fel. A bomba elkészítésé 
Inéi Márffynak Chriasty segédkezett.

VII. Megvádolja a vádirat MárffyI 
(azzal is, hogy három fenyegető levelet 
i küldött a miniszterelnöknek, a főkapi
. t.ánysúgnak fa a francia követségnek 
! a 101-es bizottság nevében,

! amelynél Szász Béla fa Drcnkó Béla se- 
| gédkeztek Márffynak.

VIII. Ugyancsak felsorol a vádirat 
' ejry

1 földre szökött.
Az Erzsébetvárosi körtől 

a francia követségig
Az ügyészség a bűncselekmények 

egész tömegével vádolja Márffy és tár
sait. A terhűkre rótt bűntetteket a kö
vetkező sorrendben ismerteti a vád
irat:

I. Marosi Károly fa lladó József az 
elhalt Krasnyik János társaságában a 
Chriasti István által elkészített fa Ma
rosi Károly által óraszorkezettcl felsze
relt, acéldobozba foglalt, ek ráz ittál és 
dinamittal töltött, emberélet és épít
mény robbantásához alkalmas bombát 
— oly előre 
hogy azzal

az Erzsébet városi Kör
dísztermében másnap megtűri andó 
diszlakomán résztvevők egiísz tömegét 
megöljék —, 1922. évi április hó 2-án a 
kérdéses teremben elhelyeztek fa azt 
ugy tempirozták, hogy az 1922 április 
hó 3-án este 8 óra 25 perckor borzal
mas pusztító erővel felrobbant és szét
repülő szilánkjai Szegő Miksán, Pesti 
Alfrédon, Herényi Arnoldon, fíáwl 
Gyulán, Polgár Sándoron, Goldberger 
Simonon, Haas Károlyon, fa Kovács 
Ernőn halálos sebesülést, míg huszon
három más egyénen részben súlyos, 
részben könnyű sebesülést idéztek elő.

Ezen bűncselekményre Márffy. Chri
asty és Szász bujtatták fel a tetteseket.

II. Horváth-Ilalas József, Márffy,

állandó tarifabizottság alakul 
Az érdekeltségek képviselői állandó bizottságban 

fogják tárgyalni a mAv tarifálls kérdéseit
— A Hétfői Napló tudósítójától. —

testisértést.

Eszerint Márffy az ÉME nemzetvé
delmi osztályának helyiségében súlyé 

megfontolt szándékkal, san bántalmazta Gáspár 1/ajos magán
hivatalnokot.

Ezek a vádirat fontosabb részletei s 
nemcsak a magyar közvélemény, de a? 
egész világ kiváncsi izgalommal várja 
a nagy bflnflgy tárgyalásának részletét

Sirkőavatás
Ehelyütt említjük meg, hogy vasár

nap állították fel az Erzsébetvárosi 
Körben elkövetett merénylet áldozatai 
ogyikének, Láng Ágostonnak síremlé
két a rákoskeresztúri izraelita temotő 
ben.

| Láng Ágoston a merénylet után egy 
(évvel halálozott el r ma a rokonság ée 
| az Erzsébetvárosi Kör tagjai kegyelete^ 
ünnepséggel áldoztak emlékének. A 
sirkő-felállitás ünnepén Katona Béla dr.

1 hírlapíró mondott emlékbeszédct.

reggeli és otthoni 
ruha

P33AMA

ES TAKSA

Rákóczi ot II.

Jóniinósfaü. meleg 
puha, csikós 

ílanellböl 
kényelmes, 

szabásban, 
den nagyság

ban
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Kik a vádlottaki
Az „ügyészség vádirata alapján a nagy

szabású büntetőügyben a vádlottak pad
jára kerülnek :

1 Már ff y József, (24 éves UnkhlvataJ- 
nok, 1923 november 29. óta vizsgálati 
fogságban).

2. Szász József, (21 éves bírósági dij- 
nők, 1923 november 29. óta 
fogságban).

vizsgálati

A háború előtt a M ÍV tarifáim 
ügyeiben véleményező és előkészítő 
szerepe volt egy állandó bizottság
nak, amely szaktanácsokkal szol
gált. a MÁV vezetőségének a tarifa 
részletkérdéseiben. A háború alatt 
ez az állandó tarifabizottság meg
szűnt, aminek káros hatása csak
hamar megnyilvánult abban a tény
ben, hogy egyes crikkek tarifa-téte
lei körül az érdekeltségek állandó 
harcot folytatnak. Az állandó tarifa
bizottság szerepét az utóbbi időben 
az alkalmi ankétek vették át, ame
lyeknek döntését az érdekeltségek 
sohasem akceptálták, illetve mind
annyiszor hosszas memorandumozás 

; indult meg az érdekképviseletek és

Az állandó tarifabizottság elnöki 
az eddigi lervek szerint a MÁV ke 
reskedeLmi, vagy vasutforgalroi 
ügyosztályának vezetője lesz, a 
tagok pedig az 0MGE, a GyOSz. aji 
OMKE, a Kereskedelmi és Iparka 
mara, az Országos Iparegyesfilet, az 
Országos Mezőgazdasági Kamara és 
a Külkereskedelmi1 Szövetség meg
bízottai lesznek. Az állandó tarifa
bizottság megalakításának élők őszi 
lésére már csütörtökön értekezletet 
tartottak a kereskedelmi miniszté
riumban. A jövő héten ezügyben 
végeleges döntés les*.

IMarossi Károly, (24 éves droguiste > kereBkedehnl mlniteter között,En- 
uréd, 1923 február 14. óta viwgálati nek az anomáliának megsül ntetéaétsegéd, ....... -- —

fogságban).
4. Radé> Józsit. (17 éves volt

nínní^H«Ía« J6„ef, (2# óvm gyári hft folyamán ankétot hív egybe, 
hivatalnok 1928 novomber 29. óta vl»rt- | amelynek célja 
lati fogságban).

6. Varga Ferenc, (23 éves állásnélküli

droguieta
célozza aza tervezet, amely most 
van készülőben. Walko Lajoa ke
reskedelmi miniszter usryanis a jövő

Hamisfogat 12.000 K-h
Aranyat,ezflstőt, brilllánst, ékszert, legdrágábban rtn

Ivúncslcs ékszerész, VH1, Baross o. 57

az állandó tarifabizóltnAg weo- 
ólakul ás a.

Fvacft — Smohing MtcaVnaéa éa
Skalla Testiírek IV, Hajó a. 3. Tel. /W-AL
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A szanált Bécs 
és az agyonszanált Budapest 
Bécsbcn feleslegekből megcsinálták a vízmüvek kibővítését 
Budapesten semmi befektetést nem eszközölt a kurzus — 
Bécsben egyetlen vállalat se szűnt meg az adók miatt. Buda
pesten egymásután zárják be kapuikat a vállalatok — Bécs

ben felfelé, Budapesten lefelé tendál a progressio 

Mit mond Ripka Ferenc Becsről 
és Budapestről

f A fővárosi törvényjavaslat tár- j (légek 15%-ig való megadóztatása, 
igyalúsn idején nem voll egyetlen | Eb;ől az adónemből 60 milliárd ko- 
Szónoka a nemzetgyűlésnek, aki | róna folyt be. A lakás:............
(összehasonlítást ne lett volna Bécs 
iw Budapest között. Az összesasonli- 
dás önmagától kínálkozik, hiszen 
Becs ép ugy szenvedi a vesztett há 
■borul, mint Budupest. , sőt talán 
fige.n sok tekintetben Beesnek mos
tohább volt a sorsa, ’ ' 1 •
{pestnek.
i Az összehasonlítás................... .................. mindig Bécs 
gaváia történt, és szil te közszájon 
iforgolt, hogy a tisztára ipari Becs 
pnenni ivei kedvezőbben oldotta meg 
ti gazdasági és adókérdéseket, mint 
|pl. Budapest.

Kingának a fővárosnak vezetősége 
"ís érezte ezt s mint ismeretes fíinka 
iFeronc kormánybiztos, több tanáoR- 
tnoJ; kíséretében Becsbe rándulí. el- 
fiősorban a városi adózási rendszer*  
raannlmányozásárn. Szombaton ér- 
KC7X*!!.  vissza. Budapestre fíipka Fe- 
iirene és ki'.sé'oli*  lelve bőven ta- 
ipasztahilokkal, melyeket a fővárosi 
gazdasági életében óhajt lnisznosi-1 
fair.

A Hétfői Napló munkatársának 
iilkalnia volt beszélj.'('lést l’olytatui 
n k< i 'minybizios ui ’-al. aki a bécsi 
adózási rondsz“rről s általán Becs 

‘gazdasági helyzetéről munkatér , 
Himlő ik ezeket moudotía: j

\ bécsi adózási rendszernek az 
lényege: azoktól, akii: /ízelni tud- 

9téik tnhajlaiii. amil c>til: lehet. Ezt 
!;iz elvet a bér-i nuigisztráíus feje 
és annak sz; kközíjgei gyakorlati 
példúkkni is i11tiszt rál!ák.

,\ béc-:< \ már a szanálás előtt 
Révvel hozzáloc.lak varo-uk házter- 
tásáuak a rcmlbehozúsához. Az üze
nnek larii'ait mi apróbb részletek
ben emeltük fel. a héröek azonban 
<*gyszoi  re emelték az üzemszolgál 
lutási dijakat és így a fcioslegikből 
magyobb bővítési munkálatokat vé
gezhettek. Például a feleslegekből a 
■vízin iii'ck ki bőéi léséi is megcsinál- 
'tűk.

' — adó pótlásul az egész vona
lon megszorítót Iák, ugy hogy az cl- 
mull évben zárszámadásuk 600 mil
liárd korona feleslegei mutatott ki.

Adórendszerük nem merev, ha
nem a viszonyokhoz alkalmaz
kodó. a behajtásnál azonban kí

méld len.
L\ késedelmet piMdául erősen birsá- 
jgol.iák. Egy havi I ésiujelvm esetén 
íiz adó kéiszeresét lizetletik meg az 
adózóval. Az adó eltitkolását, és az 
adócsalást még kíméletlenebből iil- 

Mözik.
- \ gazdasági viszonyok Becs

i»rn meglehetoseu rosszak. Mindenki 
.nyög a nagy terhek alul!. Az üzle
ttel panganak. a mulatók és szinhá- 
tra.k gyengén mentiek. .1: adókat 
lazovban mégis mindcnl-l fizeti.
. 'Edziig vgyellen vállalat sem 

szűnt meg a súlyos adók miatt.
IfA béi o *k  legnagyobb adóbevétele 
i az a. n. közjóléti járulékból folyik 
'1m*.  Ebhői az adónemből közel 5(10 
nnIliárdot vesz be Bécs város taná
csa. lázi az adót fizeti minden muii- 

• kandó az alkalmazodju után. Az 
fCgyes munkaadók 4.25%-os kulcs 
•alapján fizetik a közjóléti járulékul, 
a luiiikuk pedig 8%-ot. tizeinek. A 
vigalmi adóból a bécsiek 90 milliárd 
.koronát vesznek be. Ennek u kulcsa 
'kezdődik 10%-nó-l és egészen iái -ig 
megy- A szállóadó kulcsa 30 (ól 
60%-ig emelkedik. ,\ turista szezon 

> bún a. városi tanács egyötödét, el- 
lengiídi n Rzállóadónuk. Ebből az 
adónemből 3.».5 tnilliárd korona fo 
ilyík be. Az ér tekéinél kedési adó 
j kulcsa 10%-tól 60'ó-ig emelkedő és 
ebből 52 milliárd Bóes város bevá

ltaié. Külön adónem a zenés mnla- 
ókban ét.ke®Q, és-italé fogyasztó ven-

Az utóbbi Időben újra a leghatáro
zottabb formában beszéllek arról, hogy 
a kormány lőzsdci beavatkozásra ké
szül. Ez a liir egyes tőzsdei értékek 
újabb lemorzsolódása miatt terjedt el 
és mint általában, most is tudni vélték 
a bcavatotak, hogy „most már" nem 
késhet sokáig a kormány intervenciója.

Az ügyben csak annyi történt*  hogy 
a pénteki minisztertanács valóban fog
lalkozott a őzsdei helyzettel, de semmi
lyen irányban sem hozott kunkról dön
tést. Mint teljesen beavatott helyről ér
tesülünk, a minisztertanács arra az ál
láspontra helyezkedett, hogy tőzsdei 
intervencióra azért nincs szükség, inért 
az értékek áralakulását az állampénz- 
iigyi és az általános gazdasági helyzet 
változásainak kell irányitaniok.

mérgezni az idők könyörtelensége, 
jövőbe vetett, hitét nem ölte meg a. 
sok szenvedés, hanem gyermeki bi
zalommal tárul a nagy bizonytalan
ság elé. Farkas László mindig csön
des, kötelesség!udó fiatalember volt. 
Mint diák szorgalmasan megtanulta 
leckéit és mikor az iskolapadból ki- 
ráncigálták és csukaszürke mun
dérba dobták, a beléollott köteles
ségtudással elment védeni a hazát. 
Aztán visszajött és úgy érezte, hogy 
az ő feladnia, nem lehet a hamlaban- 
dázás. az éjjeli igazoltatás, a fejbe- 
verés. hanem más rendeltetési*  van. 
Felöltötte szürke irodarnháját és 
elment a Hitelbankiul dolgozni. Itt 
is szorgalmas, kötelességtudó fiatal
embernek bizonyult, amit főnökei 
honoráltak is, mert csakhaniar 
önálló folyószámla vezető lett, Far
kas László tehát gyönyörűen haladt 
a nyugodt, dolgos polgári élet be
teljesülése felé.

fis jött egy tavasz, egy csodái, 
minden előzőnél szebb tavasz és 
Farkas László szivében kinyíltak 
azok a piros és sokszínű virágok, 
amelyek. míndeTj ravasszal kinyi!-

..... _ ...... . .. . .............jitési adóból 
közel 100 milliárd korona a bevétele 
Becs városának.

Ennél az adónemnél namj prog
resszió ér vé gyesül.

— Lényeges összeget jelent a ház 
tartási alkalmazottak után fizetett 
adó is. Egy háztartási alkalmazott 
után nem kell adót fizetni, azonban 
n második alkalmazott után 500.1100 
korona adót kell fizetni. A többi 
háztartási alkalmazott után szemé
lyenként még 2.5 millióval többet

kell fizet iri, mint, n másqdik pán. A 
férficseléd .után dupláját kell fizetni 
az adónak. Ebből az adónemből 18 
milliárd korona bevétele volt Becs 
városának. A hirdetési adóból 13 
milliárd koronái vesznek be. Van 
azután l-üzbiztosltási adó, amelyet 
a biztosítási1 dijak után vetnek ki. 
Ebből*  az adónemből 13 milliárd ko
ronái vesz be Becs város adóhiva
tala. Az autóadó 57 milliárd koronát 
jövedelmez Becs városának. Ezeken 
kívül még 17 fajta kisebb városi 
adó van, amelyek 4—6 mlUiárdig 
terjedő hozadékot jelentenek Becs 
város háztartásában .

— Amikor ezeket látom, elkesere
déssel kell megállapítanom, hogy itt 
nálunk minden adónem ellen mi
lyen ádáz harc folyik. Minden ér
dekeli a másikra akarja hárítani az 
adózás terhét. Podi'g nálunk is min
denkinek be kell látnia, hogy a vá
ros pénzügyi helyzetének egyen- 
sulyba helyezését csakis a legmesz- 
szebbmenő teherviseléssel lehet biz
tosítani. Meg fog történni nálunk 
is a közigazgatás! apparátus leépí
tése, csak ez nem fogja a mutatkozó 
hiányt teljesen eliminúlni. A város 
háztartásának egyensúlyát végered
ményben csakis újabb jövedelmi 
források megnyitásával lehet majd

A kormány nem tervez 
tőzsdei intervenciót

Újra Felmerült a beavatkozás terve — A pénteki 
minisztertanács a tőzsde helyzettel is foglalkozott. 

„Az áííampénzügyi helyzet emelni fogja 
az értékeket"

A kormány nem gondolhat beavat
kozásra,

viszont azért bein, 
data.
kétélű
kát is idézhet

> Információért fordultunk ez ügyben a 
népszövetségi főbiztossághoz is, ahol 
őzt a választ kaptuk:

— Az, állampénzügyi helyzet állan
dóan és tartósan javul, kétségtelen, 
hogy a tartós javulás eredményei még 
nem mutatkoznak kelllőképcn. Rövido
son azonban minden téren meg kell in
dulnia egy uj áralakulásnak, egyrészt 
a munka, másrészt az Ingatlan nemzett 
vagyon értékének cm cl kedése tekinte- 
t ében.

mert oz nem fcla- 
A tőzsdei interveniálás ugyanis 
fegyver, amely esetleg zavaró

éi ő.

I

Házasságok,
melyek a földön nem köthetők meg

A bankdiurnlsta szerelnie és a szigorú sze
mélyzeti főnök úr

Farkas László mosoly gószeinü, I mik a huszonnégyéves Farkas Lász- 
vigképü fiatalember, akinek húszon- lók szivében. Szerelmes lett. Talált 
négy tavaszát még nem tudta meg- egy szép kis babaarca, szőkehaju, 

............... : 1. ..1 .. ...............:ls______ Itt » ____ , • 1/.___________ L -1-t _csilingelő kacagást! kislányt, aki be
töltötte az ő nappalát. és éjszakáját. 
Farkas László most is jó, köteles
ségtudó fi atal embernek bizonyult. 
Elhatározta, hoyy végrehajtja hon
polgári kötelességét és megnősül. S 
mikor elrebegték a boldogító igent, 
Farkas László odahuzta menyasszo
nyát. a pamlagra és ők ketten halk*  
boldog hangon — ó. nem szerelmes 
szavukat suttogtak, nem — számolni 
kezdtek, llát bizony, vékony kis ösz- 
szegek jöttek ki. Mert Farkas László 
hétéves gyakorlattal biró tisztvise
lőnek csak egymillió fizetése _ van*  
amikor minden hónapban — lía si
kerül kiverekedni — kilencszázezer 
korona segély is járul. Na meg az
tán. hu megtörtént az esküvő, még 
40% házassági pótlékot is kap. Bi
zony, ez édes-kevés a megélhetés
hez, ha megannyira szerelmes is az 
ember, de a lány megnyugtatta, 
hogy ő is tud dolgozni, irodába fog 
járni - és mire este lett, szép lassan 
rózsHsziuii felhőben kibontakozott a 
jövő. Megoldottak minden prob-

fis Farksa László, mini..t%abály-r

tudó banktisztviselői,,.-. ■■■ , 
vette kék zakóját é ,lllk> M- 
bement kétezer tiszfvL X8’' Szi\Ví| 
hetesei- családtag min,I .ni'’’. "■ilsik 
hoz: Nagy Géza ezmoélvze“ " ’l1,'1 
ceírvezetohöz és aláz ito ' ”«tnlyi bejelentette, ho^^fe^vakkal 
Nagy Géza eégvezotn""''"',/kar. 
ragadta meg boldogan 7 f , 
hogy gratuláljon eh," 'n ' ' k"z' '■ 
bicióhoz, hanem H n- b
szemöldökét, felütött egy 
könyvel, ahol az egvík 
ott„v“ 1 *’nrkas László neve 
mellette az .................. i(,V(,„V - «
Nagy cégvezető ni- négyte „ , s 
sorsát intéző atyai szive ^Li Un^ei 
^zorult arra J gonX^lgh"“: 
™„^-Pní Ctbb<.,1..a flr.olésl.íí & 
meg, es kategorikusan kijel(.nt,.u„ 
ie,H engedem megnősülni: És te 

len nem volt appelláta, mert ÍŐhet 
hogy a házasságokul, az, égben kő’ 
11te,™ a Iliül, ,?kbun
adjak hozza Farkas László pedig az 
első csalódás fájdalmas dí'bbeSséí 
vei, lehorgasztott fővel, összeesX 
lőtt reményekkel és álmokkal ki- 
tantorodolt a szobából. Keze 
pillanatra talán ökölbe szorult dl. aztán erőtlenül lehullott. Hote 
vegye ő fel egyedül a harcot?

fis most valahol messze, mess-*-  
egy kis szoba szürke homályába,,' 
kot összetört szív zokog lehetet- 
lenül.

Elegánsan, szépen, divatosan és olcsó*  
ruhJzkocIni!

E cél érdekében kérem iruhíiira kirakatit és 
annak szenzációs

őszi és teli moteljeit 
s minden versengi lemiinoio 

árait megtefflnteiil: 

tílMliil séík!, Míom1

Seal Elecfrit fcaMt „
SSÜl“!“r5.200.ooo

Szűrte Patagonlsdi 
lmiiíla?;sk^'3.900.ooo 

Hfftrietíewtkabát^fiftn„ I
minden tehető színben fc.VVV.00t! J 

Nagy választék szőnnézett velonr- és seal-ptüss i 
kabátokban, valamint kosztümökben, ruhákban, I 

aljakban, gyapjútrikó-kabátokban és trikó- í 
selyem-xsemperckben. f

MOLNÁR GYULA
divatháza

Dadapest, YII.. DáhAczt ül 22I
Köszönetnyilvánítás.
Van szerencséin a nagyérdemű közönséget, 

ismerőseimet és jóbarátaimat ezúttal értealtci:., 
hogy az Arőna-ut 106- alatt tevő

Kéméngseprö-venfléilömet
Bolla Károly vendéglő® urnák átadtam 
Amidón kedvea kötelességemnek tartom, hogy 
mély köszöneténél ieiezzem ki u irtntam 
tanúsított kitüntető bizalomért s kérem ugyan
ezt a bizalmat utódomra átruházni *H  éveken 
át az ótátrafűredi Orand Hotelben európa. 
hírnévre tett szert. Kiváló tisztelettel

volt tulajdonosa.

Vendéglőátvétel.
Tisztelettel értesítjük s mjykMnsécrl, 

í'mcröseinket és barátainkat, hogy a

"'"kNyM. » .“o**  ■** ’*”*'

Tisztelettel

volt vendéglőse1-
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REK Egy Híres iran ta írasihorrJhus ttriilo
Éjszakai „Simangáíi lányuk'1, rcnilőr, bicska és öngyilkosság 

a Horthy Miklós ufón
4 Hétfői Napló tudósítójától, —

\ Dunabiztositó Rt. szombaton 
följelentést tett a főkapitányságon, 
Wv tisztviselője, Zoltán László , 
nvolc millió koronát sikkasztott. A > 
fá/t viselőt előállították a főkapi- 
tóny^ffta, ahol a sikkasztást he is 

^Mikor a detektívek Zoltán előélete 
«tán érdeklődtek, csakhamar épülc- 

dolgok derültek ki. Mogállapi- 
tották. hogy Zoltán Lászlót, aki 
azelőtt tőzsdebizományos volt, ép- 
ncn cgv «;v óta körözik egy kfitmil- 
tiárdos sikkasztás miatt. Zoltánt 
természetesen rögtön kérdőre von
ták. A nieglévedt fiatalember a mil
liárdos sikkasztást ugy adta elő, 
hogy két társával együtt volt tőzs
debizományos irodája. A sikkasztást 
a társai követték el, akik azután 
.•megszöktek. Mikor látta, hogy baj 
ivan, megijedi, hogy társai sikkasz
tása miatt ő kerül börtönbe, ezért ő 
k megszökött. Néhány hónapig kül
földön" bujkált, azután ismét vissza- 
Ijött Budapestre és a Dunabiztositó- 
'iál vállalt állást.

Zoltán Lászlót a rendőrség letar
tóztatta.

. Hétfőn vagy kedden elrendelik 
,a kényszeregyességet a Depositen- 
bank ellen. (A Hétfői Napló bécsi 
gíerkesztöscgétöl.) Az összeomlott 
Dep; sitriibank ügyében hétfőn, leg

később kedden fordulat várható. A 
■felügyelőid zott-súg ugyanis legké
sőbb keddig okvetlenül átadja a kér
vényt a kereskedelmi bíróság veze
tőjének a kényszcrcgycsség elrende
lése ügyében. A bíróság azután a 
pénzügyminisztériummal egyetér
tésben ki fogja nevezni a felszá
moló bizottság elnökét.
- Ezüstinenyegző. Vasárnap ülte 

eziidmenyegzőjét Kecskemétiig József, 
u ismert Stáhlyntoai vendéglős nejé- 
val, szül, Szösz Magdával. A közRzero- 

firthen ájió házaspárt a vendéglő törzs- 
'közönségé meleg ünneplésben részesi- 
totte.
- Baleset. Takács Károly 30^ éves 

lakatossegéd jobblábát a 
körút 7. számú munkahelyén a 
.gyalugép öszcroncsolta. Súlyos só-: 
ifiléscivcl a Telep-uccai kórházba 
ezállitot.ták.

A legpompásabb ny Janiét jóminö- 
!*< gii. meleg, puha, csikós flanellből 
(kényelmes, jó szabásban kaphat Gutt- 
kmann J. és társánál (Rákóczi-nt lő). 1

Szombaton éjszaka a Horthy Miklós
ukul egy fiatalember vonult végig, 
aki torkaszakadtából énekelt. A posz
tos rendőr odalépett hozzá és csendre 
intette a szemmel láthatóan részeg le
gényt. A fiatalember néhány akkord
dal befejezto a „Siinongáti lányok“-at, 
udvariasan kalapot emelt a rendőr előtt 
és igy szólt:

— Jói van kérem, hallgatok.
Alig tett azonban néhány lépési, is

mét teli torokból folytatta a nótát, 
I amelyik ugy látszik a kedvenc nótája. 

A rendőr utánakiáitott: 
j — Álljon meg! Igazolja magát! 
i A legény orro futásnak eredt, de a 
’ nótát még most sem- hagyta abba. Fn-
• tás közben is teljes erőből bömbölto a 
i „Simongáti lányokat". A rendőr üldö-
• zőbe vette az éneklő menekülőt és a 
járókelők segítségével már majdnem el

i is fogta, mikor a fiatalember zsebé- 
’ hez kapóit, kést rántott és azt meg- 
> villogtatva a saját mellébe szúrta.

Az üldözők megdermedlen álltai, meg 
a tragikus fordulatra. A fiatalember tett 
még néhány lépési, u zulun el vágódott 
a járdán. HozzásicUck, vízzel locsol- 
vatták, majd a mentőket hívták. A 
mentők eszméiéire téritcttck, bekötöz
ték és miután a sérülést egész jelen
téktelennek találták, ál adták az öngyil- 

I kosjelöltei a rendőrnek.
A rendőr a fiatalembert, Babai La- ... ......... .................

jós 24 éves cigánylciíényt, éjszakai bot- céljából átvitték az ügyészségre.

— Amikor részeg a soffőr. Ma dél
előtt. 11 órakor a Nagykorona uccu
ban egy teherautó, amelyet Gcrsics

iJenő 20 soffőr vezetett, elgázolta a 
'járda szóién haladó Berki Istvánná 
151 éves háztartásbeli nőt. A szeren- 
I esetlen asszonynak a ballábát a ke
rekek teljesen összeroncsolták. A 

j mentők súlyos állapotban a Szent
• Margit-kórházba szállították. A lel- 
I jesen ittas állapotban levő solfőrt 
előállították a főkapitányságra, ahol 
kiderült, hogy , hajtási engedélye

j sincs, mire őrizetbe vetlek. 
' — ötvenmillió értékű keményítőt
loptak Az Unió Keményítőgyár 

..igazgatósága feljelentést tett a

kiderült, 
bicskáé.

rányokozás, de főképpen az öngyilkos- 
sági kísérlet miatt előállította a főkapi
tányságra, ahol éjszakára őrizetbe vet
ték azzal, hogy reggel majd átadják 
az, öngyilkosokat védő irodának.

Ileggolro Babai kialudta mámorát, 
ki akarták hallgatni, hogy miért is 
unta meg az életét. Mikor Babait ki
hallgatásra vezették a folyosón a de
tektívek nevotvo üdvözölték benne a 
rendőrség régi jó ismerősét.

— Szervusz Lajcsi! - kiáltottak rá. 
Hát újból itt vagy!! Mit 

már meginti
Babai Lajos ugyanis, mint 

a lcghlrhedtebb józsefvárosi
Születésére nézve Madáoh-utcai cigány
gyerek, dologtalan, munkakerülő csa
vargó, aki a Józsefváros legfékezhetet- 
lenebb garúzdálkodója. Minden vere
kedésben, bicskázásban benne vau, de 
a büntetőtörvénynek a lopásról szóló*  
paragrafusaival is állandóan hadilábon, 
volt. Lopásért csupán nyolcszor volt 
biintetv, bicskázásért négyszer, köztük 
halálos végűért egy évet ült. Kocsmai

| verekedés közben ugyanis a basát vág
ta föl egyik barátjának, aki a sérü
lésbe belő is halt.

Babai megígérte ugyan, hogy öngyil
kossági szándékáról letesz, de mind
azonáltal ott tartották a rendőrségen, 

| mert véletlenül két lopás dolgában 
restanciában van és ezeknek elintézése

I

— Sztrájkba léptek a szállitómnli
kasok. Megírta a Hétfői Napló, 
hogy a szállítási munkások mull 
vasárnap nagygyűlést, tartottak, 
melyen megbeszéltek bérkövetelései
ket és elhatározták, hogy a békél
tető tárgyalások vezetésére Avdréka 
Károly főkapitányhelyettest kérik 
fel. Ma délután a Hungária, körúti 
helységükben gyűlést tartott a szál
lítómunkások szenes-csoportja, ame
lyen Márián Rezső beszámolt, a tár
gyalásokról, mely a munkaadók 
rideg elzárkózotteága miatt ered
ménytelenül végződött. A munká
sok ugyanis 15% bér,javítást kérnek, 

---------  —„---------- - ..............míg a. munkaadók csak 714%-ot haj- 
i0 évus rendőrségen, hogy a gyár Szvete- landók megadni. A gyűlésen erre 
József nay uccai telepéről 50 millió korona egyhangúlag kimondták a sztráj- 

1 értékű keményítőt és csirized éllop- kot, egyben azonban megbízták a 
lak. A Pettendi-csoport detektivjei' vezetőséget, hogy ha a munkaadók 
•.tápokig figyelték a telepet és tetten- 1(1% javítást akarnának adni, -----
érték Hátai Ferenc. Baum János és azt elfogadhatják.
Kovács Dániel munkásokat, akiket IJárom méter grcuadint kap 
őrizetbe vettek. Az orgazdák ellen jgyen. Olvassa el Horváth és Halász 

rendőrség megindította a. nyomo- női és férfiszövolkülönlegességek áru- 
isásL. (háza mai hirdetését.

ugy

in-

— A rákosszentmihályi töme.gg-y il- 
kosság ügye a tábla előtt. Az idei 
nyáron közel hat héten át tárgyalta 
a pest.vidóki törvényszék Molnár 
Tóth János, a rákosszentmihályi tö
meggyilkos és bűntársai ügyét. Mol
nár Tóthot aki tudvalevőleg a Kö- 
7?rs-család öt tagját meggyilkolta és 
elásta, a bíróság hosszú és izgal
mas tárgyalás után kötéláltali ha
lálra, Kanozsay Dezsőt életfogytig 
tartó és Puskás Albertét hatévi 
fegyházra Ítélte, ellenben Molnár 
Tóth, Kanozsay és Puskás feleségét 
fölmentette. Az asszonyok fölmentő 
Ítélete jogerőssé vált, ellenben Mol
nár Tóth védőjének, valamint a 
többi elitéit vádlott védőjének fel
lebbezése folytán a táblához kerül
tek az iratok. Itt Auer Károly dr. 
kúriai biró tanácsa hétfőn tárgyalja 
a nagy port felvert ügy vádlottjoi- 
nak, Molnár Tóthnak és Kanozsay- 
nak bűnügyét, Puskás tudvalevőleg 
nemrég meghalt és igy csupán Mol
nár Tóth és Kanozsay ügyében kell 
döntenie a táblának.

— A Fenyves Dezső Rt. már most 
közli lapuuk mai számában, nagy ka
rácsonyi vasárjának meglepően olcsó 
árajánlatait. Olvasóinknak vidékre szi- 
vsen küld mintákat, ha azokat meg. 
tekintés után, visszaküldik.

— Hirtelen halál. Vasárnap dél
előtt az Almássy tér 8. szám alatt 
levő Békésy-féle ingatlanforgalmi 
irodában megjelent Nagy István 
nyugalmazott szolgabiró és egy ré
gebben folyó birtokügyben érdeklő
dött. Beszélgetés közben egyszerre 
lofordult a székről és eszméletlenül 
terül t el a padlón. Orvost hívtak, aki 
megállapította, hogy Nagy István 
meghalt. Halálát szivszélhüdés 
okozta. A holttestet a törvény széki 

I orvostani intézetbe vitték.
—- Kéinényliiz. Vasárnap délután a 

• Klauzál-utca 7. szánni ház kéménye ki
gyulladt. A tüzet a Vili, kerületi tiiz- 
i őrség oltotta el.
I — Razzia egy kaszinóban. Ma éj- 
j szaka a Gresham-palota félemeletén 
levő nemrég alakult Országos Űrt 
Klubban Bak detektivelügyelő em; 
béréi razzááL tartottak. Nyolcmillió 
korona értékű zsetont és készpénzt 

•foglaltak le, a kártyaasztalokat, , a 
koporsót és a pinkát pedig beszal- 

i 1 itatták a főkapitányságra. A klub- 
, bán tartózkodó vendégeket — akik 
: között magasállásií állami tisztvi- 
I selők is voltak — leigazoltatták ,

— Elfogták a pályaudvaron A főka-, 
pitányságon letartóztatták Bcrnold Béla 

! 80 éves műszaki tisztviselőt, aki szállí
tási előleg címén többektől nagyobb ös
szegeket vett fel, aztán Csehországba 
szö'-.ött. Tegnap érkezett vissza és a de
tektívek már a pályaudvaron elfogták.

november hó 15-én 
szombaton kezdődik 
RÁKÓCZI ÚT 6
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Megmórgezte maiját. Angyal Róza I
rr»c len In nkAsy.itőnő Munkás lieca 1122 éves kalapkészitőnő Munkás ucca 11 

szám alatti lakásán morfiummal meg
mérgezte magát. A mentők a Rókus kór
házba szállították.

— Elfogott sikkasztó. A főkapi
tányságon ma délelőtt őrizetbe vet
ték Rechnizcr Károly pénzügynö
köt, aki a kölcsönadott pénzekre ka
pott fedezetet elsikkasztotta, majd 
mikor megtudta, hogy a rendőrség 
keresi, a Dunába ugrott, de a hajó 
sok kimentették és a Rókus-kórház
ba szállították. Betegségéből fel
épült és ma átszállították a rendőr 
ségre.

— Tűz. Szombaton éjjel ogy órakor 
wz Amerikai utón levő zsidó nzerotfA 
jiaz pincéjében felhal .nozott szón eddig 
még iameretlen okokból meggyulladt. 
A kivonnlt tűzoltóknak két óra alatt 
Fikerttlt eloltani a tüzet.

— Felvágta a hasát. Ma délután Thö
köly ut 84 szám alatti lakásán Kicin 
Sámuel 48 évw kereskedelmi alkalma
zott egy konyhakéssel felvágta a hasát. 
A mentők a Rókus kórházba szállí
tották.

— Betörés. Szombaton éjszaka lio- 
tcnthal Gusztáv részvénytársasági igaz
gató Király ucca 4G. sz. alatti lakásúbu 
Ismeretlen tettesek betörtek és 50 millió 
K értékű ezüsttárgyakat és ruhaneműt 
elvittek. — Dr. Ladányi Lajos nyug, 
törvényszéki bíró Csanádi út 18. szám 
alatti lakását álkulccsal felnyitották ós 
12 millió korona értékű ékszert és 30 
millió korona értékű ruhaneműt rabol
tuk el. A rendőrség megindította a nyo 
mozást.

Borban az Igazság, 
Hungárfa-clpőben kényelem!

— Elfogott - fcgyenc. A szent 
gotthardi ha t árcsen dőrség elfogta 
Sclirö ler Kurt 32 éves mechanikust, 
aki útlevél nélkül akart Magyaror
szágra jönni. A toloncházba szállí
tották. ahol kiderült, hogy a goll- 
növi /egyházból megszökött, mire a 
rendőrség letartóztatta.

Lassan járj, tovább érsz. 
Ha Hungárla-eipót kérsz!

fi kormány újra indemnítást kár 
a parlamenttől

Az 1924-25 évi araoyköltségvetésnek még csak a váza 
készült el — Mindennél fontosabb a házszabályrevizió

— A Hétfői Napló tudósítójától. —
A hivatalos lap inai száma közli, 

hogy a kormányzó Bethlen István 
gróf miniszterelnök előterjesztésére 
Búd Jánost pénzügyminiszterré, 
Scitovszky Tibort pedig külügymi
niszterré nevezte ki. Korányi Fri
gyes báró tehát végre megválik a 
pénzügyi tárcától, amelyhez soha
sem ragaszkodott, de amelynek 
mégis mindig fáradhatatlan mun
kása volt. Korányi Frigyes báró 
utolsó müve az 1924—25. évi arany
költségvetés tervezete volt, amely 
az elmúlt héten elkészült, úgyhogy 
azzal a pénteki minisztertanács már 
érdemben foglalkozhatott. Beavatott 
helyen érdeklődtünk aziránt, hogy

az. 1924—25. évi arany költség vetésről 
szóló törvény ja vaslatot mikor szö- 
vegezik meg és János pénzügy
miniszter mikor terjeszti azt a Ház 
elő. A következő illetékes informá
ciót kaptok:

— Az aranyköltségvetésnek 
csak a váza készült el, vagyis

csupán a végleges számok 
kintetében történt döntés.

Most kerül sor a tételek szétosztá
sára és a részletezés nagy munká
jára. ,

- -Ezek a munkálatok még lég-...........,,IOV8„,VI1U|
alább 6 10 napot igénybe vesznek hogy január 1-én 
és csak november utolsó hetében rül az ország.

még

fe-

kezdődhetik meg „ .,
ka ami u.iabb két ««■>
igénybe. 01 hetet Veg2

Szó sem lehet tcluit „ z, . 
november utolsó JteiAk^ ’ —«£  jfca 

Politikai kiiriikh,,,, , . ,
latban tudni vélik, hogy**'  kapt's'1’ 

a kormány már nem t, 
súlyt a költségvetés 

terjesztésére 
és pedig azért, 
v—‘ ’ 
vétlenül 
gyalásáru 
Ilyenformán

a kormány újra indemnitási ja. 
vaslatnt PA^tu^ '

filiors be-

vúnyjavasí ’at' iétórgvahiM^u81 fe’ 
................ a '»™vabályra,’“ón fe’ 

szándékozik áttérni.

vaslatot készíttet,
amely csak néhány szakaszból t 
balyrevizió '£»■

K illőt, már most 
.mcKaHapitliutó, 

újra ox-lexbo ke-

Bachruch Albin a legnagyobb
nyomorral küzd Párisban

Egy szál ingben érkezett Párisba — Parkettáncos lesz vagy 
rokkant koldus

— A Hétfői Na/pló munkatársától. — 
Pária, novomber.

Az az élénk érdeklődés, amely hetek
kel ezelőtt nyilvánult meg Haehruch 
Albinnak rejtélyes eltünéso iránt, egy
szerre megszűnt és most még azokbnn 
a körökben is alig esik szó az eltűnt 
multimilliárdos Hóról, amelyekben az
előtt állandóan megfordult s ahol a 
társaságnak mindig kiemelkedő, elké
nyeztetett tagja volt. Eltűnése óta

[semmi hir nem érkezett felőle és hozzá- 
* tartozói is csak annyit tudnak róla, 
hogy Pestről Bécsbo utazott, onnan pe
dig Párisba. Miután atyja visszavonta 
a fia ellen tett feljelentést, nem is ke- 

I resik többé és sorsát Párisban nemcsak 
hogy a hatóságok nem zavarják, de 

| ismerősei és eddigi hitelezői is csaknem 
I teljesen magára hagyták a sokmilliár- 
i dós vagyon várományosát, most

KORON,UIERCE6 KÁROLY 
KÖRÚT

Nagy karácsonyi vásár összes áruházainkban!!!
Qyapjuszövet-osztály

Öltönykelmék. tartós minőség,
140 cm széles--------------------

Tiszta gyapjú öltönykelmék-----
ősz! raglúnkelmék, tiszta gyapjú 
Kosztümkelinék,

144 cm széles 
la kabáivelur. tiszta gyapjú, 

minden színben ----------------
Divatcsikos és kockás női ruha

kelmék — 
Eolln ruhakelnie, tiszta gyapjú, 

mindon színben — —---------
Gyapjú kasán minden színben — 
Kombinált öltönykellék-csomng 
(tartalmaz egy öltönyhöz szükséges összes 

bélésanyagokat)

angol zaáDcr

Selyem-osztály:
Nyersselyem minden színárnya

latban -----------------—____
Japán selyem mindon színben 
Crfepe de tlilne----- --------------
Selyem marocaln, a legdivato

sabb minták--------------------
Dl vafbársonyok--------------------

Sima és mintás héléMel.vmek 
választékban

koldusbotón tengeti életét a francia 
metropolisban. a

A Budapest éjjeli éleiében jól ismert 
es általánosan becézett „Albi“ uem 
egyszer került a mostanihoz hasonló 
sorsra. Akik ismerik, tudják rólÁhogy 
a tékozlás korszakát nála rendesW fel
váltotta a böjtölés ideje s mint aho
gyan az korunk könnyelmű vagyonos 
ifjainúl lenni szokott, ő is hol alul 
volt, hol felül s Pesten is nem egyszor 
fordult elő, hogy miután főjére hágott 
utolsó koronájának s hitele is egy idő
re megingott, valami jóbarát oldalán 
volt kénytelen meghúzódni.

Itt Párisban azonban most bizonyára 
elértő életfolyása liul'ámvölgyének leg
mélyebb pontját. Abból a hatszáz mil
lióból, amely differencia miatt kényte
len volt olhagyni szülői házát, egy 
fillért sem hozott magával Párisba. 
Egy nagyobb kártyaveszteség ntán any- 
nyija maradt csak, amiből harmad
osztályú vasúti jegyet válthatott A 
költekező Albi ilyformán egy szál ing
ben érkezett Párisba. Igaz, kezében 
kis bőröndöt szorongatott, de az is tele 
volt: kulcsokkal. Lakás-, hivatali és 
safe-kulcaok, amelyekkel már nőm tu
dott mit csinálni s amelyektől azon
ban szabadulni sem tudott.

Bachruch Albin a háború ófa nem járt 
Párisban. Azóta sok minden megválto
zott. Amint éheson, pénztelonül a pá
lyaudvarról egyenesen régi uzsorásai
hoz sietett: idegen neveket talált ra 
ajtókon és senkit sem talált, aki kise
gítse a koldus milliárdo8flt 
jábóL Ilyen körülmények 
maradt más hátra, mint a 
szerhez folyamodni. Albi 
gondozatlanul állított be 
bohémek párisi tanyáira, 
után fürkészni, hogy logalább néhány 
soura szert tegyen. Ma azonban itt Pá
riában sincsen senkinek pénze és a 
fiatal Baohruch a legrettonotesebb L<>- 
mórnak nézett elébe.

Közben állandóan ott tántorgott a 
pályaudvar táján, hogy hazautazó ma
gyarokkal űz m jen ismerőseinek. D® 
Pestről sem kapott pénzt és Albi kény- 

, télén volt olyan lépést tenni, amit még 
életében soha nem próbált meg: elin
dult munkát keresni.

A kényes magyar milliárdos-jelöltnek 
azonban itt sem volt szerencséje. Ki
derült, hogy ezeknél n léha és átlátszó 
foglalkozásoknál is tudni kell valamit, 
sőt a pincér-mesterség sem égből pot
tyant tudomány. Hasonló sorsú koldu
sok körében igy tengődött soká, mig 
aztán egyszerre eltűnt u llotunde és a 
Cafó de Döme tájékáról is. Ismerősei 
napokig nyomoztak utána, mig vegre 
egy párisi külvárosi kisuccában egy kis 
bártáncosnő társaságában ráakadtak.

— Lesz már foglalkozáson) — itfy *0’ 
gadta barátait —, parkett-táncos leszek 
a Petit Moulinban. Dolgozni muszáj s 
éjjel-nappal tanulom a táncot-..

Megint múltak a napok s akkor aidi 
megint megjelent a kávéházban, 

i régi tanyán.
I — Nem sikerűi Itt semmim - mondta 
— megint nem tudtam szerződést cs 
nálnl. Itt Párisban minden leégett 
földi parkettáncos lesz. Túl nagy * K0P*  
knrroncia. . .

És haragos komorsággal razta a
* „uii4m láttam. már tépe«>

nagy ba- 
között nem 
pesti mód
gyűrötten, 

sorjában a 
magyarok

Kötöttáru-osztály:
(csak a Calvin tér! áruházunkban)

9.500
41.800

8.550
15.200
34.200
15.200
80.750
69.350

83.600 Női harisnyák minden színben 
112.160 
162.700

230.000

61.750

104.500 
76.000 

185.ÖÖ0

153.000
57 000

nagy

Mosó-osztály:
Mosó delén minden színben — 
fehér kockás tllsxnnykelme — 
Színtartó mos,’,krepp minden 

színben — —___ _________
DIvHtflnnoll_____ .________
Belyenitónytt mlntó, szatén ka- 

bátbélésro----- -- -------- ---  ,
InxzcOrck, színtartó, jé min«ség

•

21.S30
22,sun

Fátyol női harisnyák------------
Férfizoknik tartós minőség-----
Térdzoknik, téli, meleg---------
Férflzoknl, flór--------------------
Kötött selyemnyakkendő---------
Férfi téli trikóing----------------
Gyapjú gyermokszvetter---------
Női kötött kabát minden szín

ben — 
Férfi trikókcsztyü, bélelt---------
Női trikókesztyű, bélelt---------
Kötöttkabátok, divatinellények, 
függönyök, paplanok, flanelUakarók, 
gyapju-nagykendők és vállkendők, ágy. 

és asztalterítők nagy választékban.

250.000
31.300
26.600 

csipke-

Konfekció-osztály:
(csnk a Calvin téri áruházunkban) 

Női téli kabát------------------------
Velnrkahát, legújabb fazon-----
Divatcsikos aljak----------------
Selyem trlkózsomper minden 

színben —---------------- -------
Valódi szőrmeboák vagy gallé. 
Divatos női fllckalap minden 

színben---------------------------
Férfi gumiköpeny-----------------
Férfi donbleraglán la minőség 1,121’oÓn 
Legújabb női. luíkfls-, gyermek, és 
«zőrmézett kabátokban nagy választék!

Vászon-osztály:
Kitűnő mosott sifon-------------
Kelengyevászon------- -------------
Batlsztslfón, 90 cm széles------
Batisztslfón, 130 cm széles------
Lepedővászon, tartós minőség, 

duplaszéles-------------------- - —
Paplanlepedővászon, 180 cm szé

les — 
Bőrerős angln — — — — — — 
Vászontörülköző------------- :-------
Frottír-törülköző-----------------
Flanel-portörlő------------- — —
Pohártörlő----------------------------
Rumburgt lenvásznak, slfónok, batlszt- 
sifónok, kanavászok, köpperek és asztal- 

neniüekben óriási választék
Női fehérnemű-osztály: 

(csak a Calvin téri ArnbAznnkban) 
nappnll ing azsurral------ 36.600
nadrág azsurral------------- 36.000
hálóing azsurral------------- 88.350

17.500
18.500
29.450
45.600

46.500

65.550
23.750
19.950
34.200
17.100
20.900

190.000
173.800

98.000
366.000

mintákat
^SLailnft* azonban kér- 
Jilh azoft szives vissza- 

küldését

Női 
Női 
Női 
Hímzett nadrág-komblné------
Batlszt sznknya-komblnő kézi 

azsurral ------ -----------------
Vászon-párnahuzat-----------------
Vászon.paplan lepedő-------------
Színes paplan jóminőségü________

Menyasszony! kelengyék minden 
kivitelben

Férfi fehérnemű-osztály 
(cank a Calvin téri áruházunkban) 

Színes férfiing két külön gul- 
lérrnl------------- — — — —. —

Férfiing plké mellel------— —
Férfi hosszn hálóing — — —_
Rövid alsónadrág fehér---------
Röi Id alsónadrág, színes------
Férflzaebkendő--------- __ ____
Pyjama-öltönyök nagy válasz

tékban — — — — — — _

101.650
73.100

201.400
325.900

u„„_ Es haragos Komorsággá ,7nprtWt. Mikor utoljára Ottóin, már tépő*  
rongyos és lesilllítf volt. Orak 

tOB.tOll kiejiny kölcsönökhöz Jut.
.>8.909 fetéőkabátja sincs és a letört ember
44.600 lájos elkeseredettségével mondót'«• .

6.650 _ Elmegyek a Ruhrvidékre rótt*®
‘katonának* koldulná í^,

381.9M '
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. BLAHA LUJZA S7.IN1UZ 
' ,1,7 ost« bemutatott uj muso 
í az e«-vlk fíiszereplo.W .Sowo- 
x.isb aki csak kedden este er 

í"‘ ít iueK Budapest re etin.ptu ut-

, ».! Olaszországot, V ranci..
1, természetesen Svájcot 

tfL.)a ki. Svájobun meKlat<'«atta 
•sőrles ll>’ul“ ‘lr,ÍK‘l k,sb.",9',“ v‘k' 

or szaiiaiórinmlmu adui. Nust
,, „ hírrel jött lmza, hogy Csi.r- 
Marian pompás sziliben van es 

hazajön apukájához, aki 
Nz'ony nehezen varja, mar kisle.-t- 

liugyk*
(.ti7 egy 
azzal a
tos nenisiikaríi

nyát.

’l’WAY FHIÜYEK is utríikészülő- 
lit i'.'rv hónapra itt hagyja otthonát 

Olaszországba utazik, ahol a nap- 
.u-r-irns ég fialt akarja kipihenni. lmsz- 
„i betegségét. Taniiy most csomagol. 

Iv-t. nagy Iá-iával már előre küldött 
l-ön.woket. Tanay a magyar (Iramain, 
dalom minden termékét magával viszi 
('.s természetesen nem feledkezik meg 
hegedűjéről sem. amelyből édeslm.s ma 
„\ar nóták röpülnek majd ki a yira 
gos országban. De ha már az ni ázások
nál tartok, azt is elmondom, hogy A 
/l(j/ Béla, a Király-Színház nagyszerű 
karmestere, aki a Marién grófnő beta
nításával nagy érdemeket szerzett, fe
leségével, Pásztor Ferikével nemsokára 
Amerikába utazik. Érdekes, hogy Nagy- 
Púi Bélát éppen Kálmán Imre aján
lotta be az egyik amerikai színházim'/, 
és ezzel Kálmán éppen saját darabjai 
fosztotta meg a nagyszerű karmestertől.

— Olyan; azonban Nagynál ajánlata 
- mondta Kálmán —, hogy még saját 
d«ralx>mat is feláldozom, hogy ez a de
lik, nagyszerű karmester végre ra
gyogó anyagiakhoz jusson odaát a ten
geren tálon.

Mostanában valósággal szokássá lett, 
hogy a színészek nem fogúdnak <4 sze
lepeket. A régi Népszínházban mesé
lik az öregek — mindig az volt a baj. 
hogy több volt a szerepre pályázó, mint 
a szerep. Most meg éppen fordítva, ti 
szerep lőtt több, mint a szerepre pá- 
tyfcó. Egy-egy darabnál öt-hat szo- 
replőváltozás van, míg végre találnak 
Agy olyan színészt, aki el is játssza a 
premieren a szerepet. Legutóbbi jelen
tés szerint a Belvárosi Színház „Szoba 
leányom**  cimti darabjában Z. Molnár 
László adta vissza a reá oszlott sze
repet.

Nagy Jenő, a Fővárosi Operett szín húz 
mókáskedvü színésze Újpesten a l)ró 
tostótban vendégszerepelt. Volt nagj 
siker, taps, szivar, virág, sőt a színház 
derék gárdája egy hatalmas babér
koszorút szépen összecsomagolta és pos
tán elküldte Kiss Ferencnek ezzel:

Édes Ferikém! Olt. voltam és is a 
„Marica grófnő'*  főpróbáján. Azóta 
huszonöt előadás telt el és bizony 
nem jutottam hozzá, hogy valamivel 
meglepjelek nagyszerű művészeted el
ismeréséül. Újpestén felléptem a 
..Drótostót**  őrmester szerepében és 
kaptam egy babérkoszorút, Kiküldőm 
neked meleg baráti kézszorltásom ki- 
sKretéhen azzal, hogy ha majd téged 
is ünnepelnek, akkor az ajándékot 
küld el nekem. Biztosan jól jövök ki.

Ölelő barátod
Nagy J/enő f

A M<H..\JIIA’I(i.IATKK alig hogy 
^zlurckcriilt, hírének, novénelc még alig 
roll ideje szélmenni a i’ilág négy 
sarl.-a felé, a vasárnap délelöll folya- 
inéul máris tizenhét távirat érkezett a 
1 igsiinbáz igazgatóságához, amelyben 
liilföldi szinidireklorok jegyet kérnek 
" hél egyik napjának, egyik előadására, 
hogy clíöjjenek megnézni az üvegóipőt 
' n cg vásárolják színházuk számára. 
Imcriktinak természetesen Hiúmén thal 

rclle meg, pedig a másik hatalmas ame- 
rikai színházi vállalkozás: Mr. Svábért 
rullalala is igényt tartott erre a da
rabra, sőt igényét bejelentclte Hans 
Hariséit is, akié volt annakidején az 
(>r<lög és a. Testőr. Molnár Ferenc azon
ban természetesen nem akart hiilelen 
lenni az tJvegcipö budapesti gazdájá
hoz, IHumenthalhoz és igy darabjának 
“Werifcai előadási jógái neki adta oda. 
Idunicnthalé különben Lengyel Meny
hért Antónia cimii darabja is. amelyet 
ocember elsején kezdenek próbálni. 

Antónia Keleti Juliska lesz, a kis Piri 
,^f'rr'l>et pedig Keleti Juliska leánya 
lOQja játszani, aki ebben u darabban

SZÍNHÁZ
„Az életben csak az boldogul, 
aki mindig vigyázz-ban áll" - mondja 

Haímay Tibor
A „Xólás l.a pihin y" előadása alatt 

öl lö.iijí' be n fel kérésiem Halmán Ti 
hóit, hogy beszélje el elele pályá 
jál. Halmai/ a következőket mon 
au! la:

— A csal adumban mindenki ka-
i tona, gondoltam, hál éri is katona 
1 leszek. Nálunk ez liogyis nioudjam csak 
szabály, nem is szabály, több törvény. 
Az őseim olt verekedtek valahol Várná
nál, azután Mohácsnál s a rákövetkező 
minden csatában jelen voltak. A uegy- 
vonnyolcas szomorú szabadságharc, után 
Itiijdosasra adták a fejüket, de hatvan 

jhétlmn már újból katouarnhábun fe
szenglek (dd.en az oiwi.lan. t•(*<-!  . 
akkoriban napsugár kezdett rátüzni. Az 

i ősök alán mi mást tehettem volna, fel- 
csaplant én is kulonánal:.

— Mint kadét egyike voltam a/. iskola 
.legjobb táncosainak, később amikor kí- 
; kerültem az ezredhez, vsak arról leltem 
; híres, hogy pompásan táncoltam és a/ 
ország bármelyik huszárezrede akár Po 
zsony, Brassóban, vagy Zomborban. 
vagy akár Kassán bált rendezett, engem 
mindig meghívtuk, mert a. ezred pu- 

; rancsnokné őméllóságál senkisem tudtu 
ugy megforgatni, mini én.

Cigúhy muzsika, éjjeli Zene, pezsgő 
durrogás és vidám nól.izás közöli érkez
tünk (4 1914 júliusig, amikor kitört a liá- 

' ború. Az első napim mindjárt útnak in- 
! dúltunk és az utolsó napon jöttünk csak 
haza már aki jött, mert hiszen sokan 

‘ maradlak olt Tymboel:. Limatiora, Neii- 
sa..ilee, l.od.z és Lubliit omléj rögei kö
zött.

A háborúnak vége lelt s itllipn a/. 
, zul fogadlak, hogy jó lesz, ha más pálya 
felé nézünk, mert, katonának eben az or

szágban nincs nagy jövője. Akkoriban 
roll rogy öt lovam, az öl lóra! eladtam, 
és a áriin vettem belel. A lói lovat is 

[áruba bocsátottam, kaptam érte tizei, a 
li.'érl H ./•nnégyel, a l i zen négyéi l husiul. 
A régén ló állományom már harminc- 

! négyre < melkcdcH. amikor egy napon 
< kitört a kommiin és valamennyi lovamat 
! el vei lék.
I Itt állotam egyetlenegy léi és egyet 
\lenegy krajcár nélkül. Egyszer a l’ákó- 
czi-nlon ősszel alá Ik óztam egy volt baj 
társammal, aki igy szólt liozzám :

| - Miért nem mégy el hí nemest érnek?
Hiszen te híres láncos voltál valamikor, 

j — Tá nemesi érnék nem megyek, gon
doltam magamban, hanem elmegyek szi

la észnek, és még aznap délután jelenf- 
I keltem a Készekben a kommiin színész- 
soraié, bizottság tőiül.

- Méregettek jobbra, balra, nem let 
szett nekik, hogy valaha katonatiszt vol

tam. Nem nagyon bíztak bennem, de nz- 
, Ián migynoluven mégis felvettek szi- 
] nészprolclárnuk.
| — A hadai szinhá.zlio: oszlottak be.
. Délután jelenikev.lom Sebestyénnél, aki 
nagy ürömmel fogadott : »

lép először nyilvánosság elé. A: nme 
rikai bemutatóval egyidejűén Pécsben 
Is színre kerül az Antónia, ahol Fedők 
Sári játssza a főszt'repet. A: azonban 
még nem dőlt el, hogy Korácsi szere
pét ki játssza. Hegedűs (Jyula néhány 
nappal ezlött ugyanis meghívást kapált 
Mécsbe, ma azonban még maga sem 
tudja, hogy elvállalja-e a bécsi vendég 

\ szcrc/ilést. Hegedűs Gyula ugyanis meg 
' soha életében nem játszott kül/öldön s 
ma is az a véleménye, hogy meglesz ő 
anélkül is, hogy lul a Lajtán vendég
szerepeljen,

FEDAK még Amerikában aratja 
N(9dor Jenövei fa Kondor Ibivel 
sikereit. Most érkezett hozzánk a 
„Harnmnika“ ciiníi amerikai újság, 
amely baíalnuis betűkkel hirdeti 
l''?dúk Sári detroiti vendégszerep
lését. A Glanti Thoater jelentőse 
Bzorlnt Fedák a Mézeskalácsban és 
ii Csókon szerzőit, vőlegényben lep 
« (lelroltl közönség elé Nádor Jenő 
vei, Kondor Ibolyával, Csepregi 
Erzsivel, Kulinyi 1’i'renccel. ThnrJ 
Jlonával, Herly LajosmévaL Hor-

Jó hogy jösz. édes öcsém — mondta 
egyik színészem úgyis hiányzik, a 

(iésák megy, be fugsz ugrani eyy japán 
tiszt szerepébe.

• Most, hogy itt altok, már némi sike
rekkel a halam mögött, mosolyogva 

| gondolok arra a sápadt, vékony exhu 
|»zúr főhadnagyra, aki olt állott remogve 
; és reszketve komikus ja páu uniform.isá 
j bán és a kuliezúk mögött lélegzet vissza- 
i fojtva várta a nagy pillanatot, unűkor 
| ciciében először rálép azokra a deszkák 
| ru, amelyek ezentúl H kenyerét adják 
| majd meg. Az első fellépett elég jól si- 
I kerüli, az első kritika, amelyre mindig 
I szeret el lel gondolok viss'/a a „Komédia". 
vimii lapban jelent meg :

| „A felvonás elején fiyyel mez! ettek■, 
\hopy a japán Hszlct eyu Halmay ne-vii 
színész jálsza. aki minden próba nélkül 

\nyro!t a szereltbe. 1‘ellenelesen druk 
1 hollunl: azért a szenény llaJiitayérl, aki 
\eyészen jól me/ijálszulla szerepét, csal, 
| éppen liuyy kiabálva kelleti neki sayni." 
I • Kardos István, ma legjobb barátom, 
lakkor ismeretlen kritikusom irta rólam 
I ezt a pár sori, ».'.inószi pályám első kri 
I Ilkáját.
i Nehány Uótiup után Tupolc .</!/
(Dezső leszorzodltdell „a lárusi Szinlui.

1 hoz, ahol először a „Százszorszép**  cilbii 
operettben etlépm fel. és első igazi s.ike

' íumjet a „llevme/ines Aő" be arattam 
. egy c-eh 1 i.szí iszol ga szerepében. Szép 
1 sikeri’ín volt még a Sun-Top hun. Ailii 
[kor l'altidiéklol eludlvk a Városi Szia 
házal, átkerültem a Király S.iithétzAio/.

I alud azonban nem foglalkozlaftaL Nem 
\ bíztal, e bennem, ruyy a lanéicsadól;
I ni'in landcsollák fellépésemet, méy ma 
\sem tudom, elén a. hozzá, hot/!/ ebben u 
színházban tétlenül lölliillem napjaimul,

i míg végre átkerültem a Körárosi Up"- 
rellszinbázhoz. Ttf Tapote.ay Dezső iga - 

! gató és Szabolcs Krnö főremlekő ‘munká 
' ha vettek és a „Marelnka a táncosnő" 
I <4míi operidlhen partneroiiimel BlHcy 
Irénnel már nagy és 1<<»moly, diadalt 

■arattam. Ezután jötl a „Húrom f/ráeia, 
amelynek sikerét sohasem fogom tdfelei- 

j lepi, majd a ..Pumpadoitr". én most a 
'.. X'óftis kapitány".

Nem hzeréu.vlelenség tőlem, amikor 
azt mondom, hogy az én színészi pályám 

[a Fővárosi OpvrefIs'zinházhmi nyilogye 
nes Ívben haladt fö’fclé. l’ugyogó sike
reiül voltak, de mindezek ellenén1 is azt 

I mondom, hogy a színész sohasem állhal 
I meg az utján. Mindia többel és többet 
| kell akarni, sikert sikerre kell halmozni. 
; nem szabad csüypedni és főleg nem el 
fáradni.

, A kulisszák mögütl soha nem volt 
i semmi bajom, soha !"'in reszkeHem. 
! soha nem verekedtem é,s egész életemen 
;át elkísér volt kapitányomnak az a ta- 
liinilása :

■ Az életben csak az boldogul, aki 
I mindig vigyáz.'Inni áll.

[ v:tth Lajossal, Nvlkos Zsigmonddal, 
Vámos Jenővel. Tóth Józseffel és 

| Kózsabegyr Aladárral a kis szere 
I pékben. Á legdrágább jegy 2.75 dol- 
| tár, a legolcsóbb 50 cent az erké
lyen. Ez az újság Írja még a követ
kezőket:

„Fiilöp Ilona gyönyörű iizlelében 
láttuk Zsázsát a mull héten, amikor 
a Mé/.oskaláesban szereplő király 
k i nesosl á dá já I >a n gyö n yörk ödöt t,
amit Fiilöp Gyula iparművész ké 
szított. Ezt a ládái, amely még ame
rikai dollárban is sokat ér, Fiilöp 
Fedáknak ajándékozta".

•
HA.JOR G17A tnéff mindig flf/ihi 

fjélkedik és esuk a le fi jobb barátait 
engedik betefjv(ivóhoz. Persze el 
halmozzák ől cukorral, viráfifial. 
meg sok ezer csillogó csecsebecsé
re!, sói a Magyar Színház ajándék- 
képen legnjabb szerepel is elküldte 
neki, amit íiajor egy rövid szó üze 
ne!lel kiildöll vissza:
Az iaenel ez; Jyl/oyadom, .

Gárdos Kornélia
A elmúlt héten történt a Magyar 

s.inhúzhun, hogy a „Johanna" előadá
sul a fás .• r< plö Bajor Gí I a előadás 

i napján lemondta. Kagy roll tt. líétségbc- 
ej.éx a s.inház híján, mert senki sem 
cúlltdl:o olt enrtel: a nagy kcnccpotóju 

\ szerepnek a: ríjál fosára, l égre is Gár
dos Korm i'"i vállalkozott a. beugrásra. 
Ma-nap a. ege>z sajtó egyértelműié  ̂

\me'lanyötL/ a:l a rendkívüli teljcsil- 
| ményt, Gcrdos' Kornélia egyáltalán nem. 
' isméi' ilen a fővárosi, közönség elölt.

Már >u Mudách-szinlióibati emlékezetes 
sikerei voltak a „Sollnes építőmesteré
ben, a „Fch' r vocsorá'-bap., az „Anyai 
s:.e! elef"-ben és a „Balga és a ltalál"- 

’ bán. A Madách s :inha .bál clioTÜlvéii, 
kel évig Berlinben tartózkodott, mini 

, Heinhardl iskoláidnak ö~ zlön'HAs nö- 
' vendéi,e. illetőleg mint Ibi aha öt johh- 

l.ezenek direktor Peri ltold Beidnek tf/ 
nilványa. Berlinből hazatérőén a He- 
naissancehuz s < r'.öduil, ahol szintári 
szép sikerei coliak, must pedig a szegc- 
'H szíiHk ■ 1 ál
i el, lóról:, azonban — úgy hi-szüle — 

i aligha < ,ig,majd, • Inu nui Gárdos
Kornéliát, 1:1 éppen most lelt olyan 

. irappá.isu > tanúságul nem mindennapi 
\ lehelségéröl.WTCSNER

í/00. S.Tától (l

Iftenaissance Szénháxban

* A Vígszínház jövő belét n/, 'üveg
cipő, Molnár Ferenc, uj vigjátóka domi
nálja. Oly u véicb s az érdeklődés az 
I vcgcipü iráni, hogy az újdonságot szer
dái; kivéve, a b-■< minden estéjére ki
tűzlek. Szerdán a Bunbury kerül szinr ■. 
Most vns.irnap délután le-z a Vadkan 

I első mérsékelt helyárn előudiísa.
UMMMBBJMOHaK'imac"n?:T.ltlM-untT-l IJ llmiOSTEMM
CÁFÉ♦ RESTAURANT

CSALÁDOK ÉS VIDÉKIEK
[ TAL/ÁLKOZÓHELYE!

Kávé 
dupla 
tejszínhabbal!

Füstmentes ireelySsés
i Elsőrangú konyha - Polgári árak

BRILLIÁNSOKAT
fjyöfiRVŐket, régiségeket mlndenkinéidrágábba

I veszek S*4**ly  Emit, Klrdíyucta 51 
Uerézleinuluinnial s/enibva>
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RÖVID HÍREK
SZÖKŐS MAJOM" 

cimü francin vígjáték próbái 
n Magyar Színházban meg
kezdődtek. • A főszerepeket 
Báthory Giza és Cxorfos Gyula 
játezák.

BEREGI OSZKÁR
Amerikába megy vendégszero- 
• »elnl és nem lehetetlen, hogy 
azután Budapestre szerződik.

Elpusztul a magyar kertészet, 
ha beengedik az olasz virágokat

MOZI ÉS FILM
Csak növel ne!

A legújabb maay<ir tllma|ke( 
Csak növel nel... 0. ,

Budapesten, Ezt helluni uton-uWel ? 
ez a jelszó egysZersrajní| a é®
fllmujdons.lg Átható, komoly8? 
lenti. A Star-lilmgyár, amely oz? " í8.' 
es rendkívüli módon sikerük Zt “Z 111 
fllmprodukelót előkészítetteó 
vén nagy lendülettel vitte előre “ gyár fllmrytértúat. OriX S>ird”” 
Star Ülmgyár vozóriKazcatól. m*1 “ 
országon példátlan áldoMtkólzs.w’701' 
tatott o film elkészltSi 2 ±tvM' 

_ áldozatkészének pozitív 'eredménye “ 

esetben a szépen fejlődő magyar I LvónakECs'rértók’otó2’«ly arai‘rili“i 
kertészetet alig helyrehozható csa-i ' rT>ll:snek is megfcW.
pás erne. Mert az olasz kertészek. A x x
kiknek az állandó meleg . éghajlat dezés0 amorllí“i‘t'‘i‘’™ 
miatt nem keik az dveghiizak sok- mo88Ólr maffv.ir S 
milliós költségeit elviselni, a vám Kílzdi.ffs'ic et
dacára is lényegesen olcsóbb áruval g r ' 
árasztanák el a piacot.

I , _  . , . .
Öttzer pálmát nevel egy pesti kertészteíep — Mindennap egy 

szál rózsa Gűl Baba sírjára

fcOMPÖTHY GYULA
megvált a Fővárosi Operett- 
szinjiáztól és filmszínész lett 
Berlinben.

— A Hétfői Napló tudósitó iától —
Tiz esztendeje még csak, hogy a hozni. Magvakat azouban lehetett.' 

város akkori urai kiadták a jelszót:!A magyar kertészek leginkább Hol- 
Budapest virágváros lesz. Azóta I landiából hoztak túli pán hagymákat.

.KRIZANTÉM"
cimü Nádor—Kubinyi-operett lesz 
a Városi Színház legközelebbi 
újdonsága.

JFEGENER
a jövő hé lőtt a Renuissance Szín
házban vendégszerepel Utóim 
Geler társulata jön át Bécsbol 
néhány napos vendégjátékra.

• i évad Icgizebb filmje 

Az elveszett 
jProfectograpli halók 

szigete

már elfelejtettük, hogy a villamos- 
ivlámpák karjai alatt tarka virá
gokat ringatott a szél. Azt is elfe
lejtettük, hogy a Nemzeti Színház 
elé, a mai Blaha Lujza (érre, a 
mostan épülő nagyáruház helyére 
pompás virágoskertet terveztek. 
Hiába. Tiz esztendő alatt megvál
toztak az évek, ’.negváltoztak a jel
szavak is.

A jó pesti publikum — amely 
csak a vasrácsba zárt csenevész 
körúti földekben tanulja inegis- 

’ merni a természetet, mégis örömmel 
1 áll meg egy-egy virágosbolt ablaka 
előtt, ahol a fényes üvegtáblák mö-, 
gött százszor-szép szinoen pompáz- 

I nak a virágok.

Exotikus virágokat termelnek 
a magyar kertészek

landiaból hoztak tulipán hagymákat. 
Most azonban, hogy a kormány 
felszabadította többek között a na
rancs behozatalát, attól tartanak a 
kertészek, hogy a virágok behoza
talát is szabaddá teszik. Ebben az

I A Star-fllniyyár ezzel az alkotó,á’v.l
A óta re„. 

. franoia szello- 
t és káprázatos

November lió
M-tól a
ROYAL APOLLÓBAN

. Béla’ aki a fHnlet rendezte. ,
I 'r''j.ob,b ™S«r rendezők közé emelte 

A háromezer koronás krizanté-1 í£nK„?Te™ ózu?’ rn'1',JSZi munkájával. 
I műmtől a háromszázezer koronás két tószcroAt^k T u? nwzírainag iáísy 

Justitia Caneráig 01/' “ 1,'óvir0Bi OpBrett.
' & színház művésznője, a női főszerepben

páratlanul finom és elegáns nlakitá't 
r.yujt, Táray Fereno pedig a férfi fi,, 
szorepbon produkál művészi momentu- 
Diókban gazdag, tartalmas és mély ala
kítást.

A Alul az eddigi előadásokon egyér
telműen nagy és bensőséges sikert ara
tott és az előadásokon a Kamarát zsu- 
Tolásig megtöltötte a közönség.

Justitia Caneráig
virúgárak különben meg- 
alacsonyak. Az előkelő 

virágüzletben 15.000 kó
szál szép szekfü, a nagy- 
előtti virágosbódékban

A pesti 
lehetősen 
belvárosi 
róna egy 
csarnok —...........—„-----
8—10.000, a körút sarkún álló virá- 
gosasszonyok pedig 5—6000 koroná
ért árulják. Egyik belvárosi virág- 

I üzletben a következő árakat haU- 
1 juk: ciklámen 35.000. krizanténum 
20.000, begónia 30.000. Kisebb üzlet
ben: ciklámen 20.000, krizanténum 
5—10.000, sőt három szál krizantó- 

■ nnm cserépben már 35.000 koronáért 
; is kapható. Törpe pálmákat 100— 
! 300.000 koronáig árulnak.

Ki vásárol Pesten virágot? '
A belvárosi virágosboltokban 

---- . nem panaszkodnak az üzletmenet 
Huszonöt modernül berendezett miatt. A jobbmódu közönség elég 

üvegházat nézünk meg. Egyikben sok virágot vásárol. Állandóan van 
háromszor ötven méternyi hosszú forgalom. Sőt halottak napja körül 
sorban csupa amerikai szekfü. Má- Kyozték a dolgot. Az egysze- 
sokban aspergusok, prímáién, fiku- «wi«L»irhnT» nnm m-v vnn.
S7X)k, ciklámenek, philodendronok, 
krizanténumok ezrei tarkállanak. 
Az üvegbázakban 16—24 foknyi hőt 
fejlesztenek a melegvízzel fütött 
Csöveken. A melegvizet kokszszal 
fütött központi fűtőhöz szolgáltatja. 
Ezen a telepen pálmákat is nevel
nek, ami eddig még nem nagyon 
sikerült Mostan ötezer cserépben 
ültettek pálmamagot. Az üveghá
zak belső szekrényeiben jácint és 
túli pán cserepek. Minden egyes szék-

Mert a magyar kertészet ma már 
odáig fejlődött, hogy minden mér
sékelt éghajlati, sói: tropikus nö
vényt is termel és ellátja veink a 
vlrágkereskedésoket

Ellátogattunk a legnagyobb pesti 
kér teszt olepre, a Magyar Izraelita 
Kezniü és Földmivelési Egyesület 
telepére. ahol a M. I. K. E. F. E. 
harminckét kertészetet tanuló kö
zépiskolás fin számára tart fenn 
internátnst, Az internátns vezetője, 
Halász polgári iskolai tanár. A 
nyolcvan holdas telep vezetője 
Izsák Károly főkertész, aki szívé
lyesen kalauzol végig az üvegházak 
során.

• 30—37 „Marica grófnő,,. A „Marica 
grófnő" olőro eladott táblás házak soro
zatában őzen a héten érkezik ol a Király 
Színházban a 30—37-ik olőadásig. Jövő 
vasárnap délután mérsékelt helyúrakkal 
a népszerű „Árvácska* 4, amelynek vasár
nap délutáni előadásai állandóan táb
lásak.

• „Az elcserélt gyermek" nagy slkero. 
A Magyar 8zinház jövő boti műsorát 
Georg Kalser diadalmas remekműve, „Az 
elcserélt gyónnék" uralja, amoly va
sárnap. hétfőn, szerdán, pántokon ép jövő 
vasárnap koriil színre. Kedd, csütörtök, 
szombat Heltai Jonő vidám és bűbájos 
.Masamód*'-ja  von műsoron. Jövő va
sárnap délután a „Johanna" mérsékelt 
holyárakkal.

• Hatszor játsszák „Az olasz asz-
szoiiy'M a jövö héten a Belvárosi Szín
házban. Vasúmap, hétfőn, szerdán, o*ü-  
törtökön, pénteken (s j'óvb vasárnap ke
rül színre o példátlanul mulatságos Szo- 
ncs vígjáték, amely mindig táblás háza
kat vonzott. Kedden és szombaton a szín
ház másik slágere, „A nagyhercegnő és 
a pincér" megy. Jövő vasárnap délután 
„A nüByhurcegnő ós a Pincóf mérsékelt i rónyf,ókban hőmérő van elhelyezve, bolyára kkul. ... . •. .

• .1 Blaha Lujza Színház slágere, „A 
fügefalevél" minden este Honthy Hanna, 
Somogyi Nusi, Harmath Hilda, Borosa, 
Húrosy, Ma tán y, Hallal ragyogó együt
tesében. Ezenkívül Kökény Ilona és Bo
rosa kurlék. Török Rezső paraszttréfája 
Bnrky Lilivel és Gózonnal. Vasárnap 
délutánonként mérsékelt holyárakkal a 
kabarém flsor.

• A nótás kapitány hete lesz a Fővá
rosi Operettszinház jövő heto ia. Estéröl- 
estérc Farkas Imre szenzációs sikerű ope
rettjét udják az Ismert nagyszerű szó- ! 
reposztásban. Vasárnap délután a Dró
tostól kerül szinre. •

___  . Áz egysze
rűbb "üzletekben már nem igy van.

— Kérem — mondották egy he
lyen — a szerényebb publikum nem 
igen vásárol a virágüzletben. In
kább az uccai árusítótól vesz virá
got. Azok olcsóbban adják. Meg 
azután feszélyezve érzik magukat, 
ha csak egy két szál virágot vásá
rolnak. Pedig szívesen kiszolgálunk 
akár egy szálat is. Volt egy vevőnk 
— egy szőnyegiizlei török alkalma- 
zottja — aki egész esztendőn át 

i mindennap vett egy szál rózsát és 
kivitte Gül Baba sírjához. Mostaná
ban ez is elmaradt. Nem tudta meg
fizetni n drága árakat 

I A pesti virágüzletek különben 
• már nagyban készülnek a knrá- 
: csonyi szezonra. A kcrtésztelepek 
egyre-másra kapják a rendeléseket. 

'Az idei karácsonykor és a farsang 
A háború kitörése óta külföldről előtt a jácint és a gyöngy virág lesz 

nem szabad semmiféle virágot be- divatos.

Féltő gonddal, szinte szerzetesi fa- 
natiknssággaJ őrzik gondozzák itt 
a virágokat.
Külföldről csak virágmagvakat 

szabad behozni

AZ ERMST-MUZrUM AUKCIÓI

Szépség! Gazdagság! Elegancia I

í llFií
'finánn

■abwabmhsaebsibbb.
A kettős főszerepben:MAE MURRAY

Premier november 20. Orion film f

Mozgófénykép színházak 
műsora

Carnien-moziró: Quo vadig? U.i feldől 
gozásban. A főszerepbe a: Emil Jan- 
nings. — A dsungel törvénye.

Corvín-színház (Tel.: Józs. 89—88): A 
vándorló fóka. (Amerikai burleszk 
világszenzáció.) — zf szerelem piaca 
— Zeppelin III. — Magyar cs Ango 
Híradó.

Kainara-mozgó (Tel. Jóra. 140—27): 
Csak növel ne! Magyar lllmszonzáció. 
Bzokolay Oly. Táray Ferenc. Burleszk. 
Híradók. Zeppelin III.

Mozgókép-Otthon (Tel. 182—82): A 
vándorló fóka. Burleszk. — Az ópium- 
tündér. (Priscll’a Poan.)

O'ympia-mozgó (Tel. J. 120—47): C<»- 
vered IVagon. Mindkét rész egy elő 
adásban. — Angol Híradó.

Omnla: Tju. Tragikomédia. Főszerep
lők: Elisabeth Bergner, Emil Janníngs. 
Conrad Veidl. — A száguldó veréb.

' Amerikai burleszk.
Royal-Apolló: Königsmark. A fősze

repbon: Petrovics Szvetlzlav.
Uránia: Csak növel ne. Magyar flliu- 

szenzácló. A főszerepben: Szokolsy Oiy» 
Taray Ferenc.

MOZQÓKÉP-OTTHON
Amerika híres kfilönlegetsége:

9 r

látványos burleszk vígját ék 7 folv.ban
PRtaCIU*  DEANl

Az opiumtündér
regény felvonásban
Híradó (4, 6, 8,10)
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KIÁLLÍTÁS. || AUKCIÓ:
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■ XS ■ W la.auvat pótló .Rando'C-ft-mnól is), fogtömés fői

i W nitéssel., fa,,stással Js). műtétek esc^énje fordt

Fotoruosl ás Foí ászatlYénddöbe
i Budává,t VII, Eriaébat körül 40—43 1. am.

r
J Fogtorok trái-

padlás nélkül, 
------- - aranv^oronAk hidak 
agtömés foghúzás ér zés tele- 

nnenei, lai'aivw muícicn cső én is forduljon bizalommal 
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| Főorvot: Or. Kovbca S. I 
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Csak nővel ne!
MOLY TAMAS kalandorBrlénet-’ 

Rendezte: CI«4I 341*  
A főszerepekben: Szoltolay Oly és 

Táray Ferant

A legnagyobb 
magyar Ti I m- 
s z e n z ác ió

I
”* .fa

Gyártunk: f«napur«ot, fabaktnewt. mffl(C|Pék I

- ^sgi aaasg11 íI Gyártani 
j olpflkel.
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Intervenció 
a Nemzeti Bank 

részvényeiben
aranykorona névértékű rósz- 

tulajdonosai azzal au)"- 
tudattal hajtották le fejüket 

a hivatalos helyről nieif-
'tőzsdéi bevezetése csak rövid 
’-í-' b,'. dósé lesz s Így alkalmuk lesz 
"‘Uzvén.vokbe Invesztált, tőkéiket 
mpcrfelelő utódon kanuitoztatni. Az 
Sültek jelentős részé pedig tér- 

vfli^oii garantálva látja a rész- X Smélisan 8%-oa évi jőve- 
uiH.A/Ősógét, Annál kollemetleneb- 

hül érinthette u Némáét! Bank resz- 
y óiivtula jdonosail az a korulinens, 
|l(1./v i iotrutóbhi napok során <•</.// 
tőzsdei csoport a még be sem jegy- 
,-tt részvényeket nagyobb tétetek- 

ben piacra hozta. s olt boldog-bol 
(lodtalannak megvételre kínálta 
■tn/rc csökkenőbb árfolyamok mel
leit. így A uiult. hc‘t v‘\g,,'n ni},r 80 ’ 
sŐt*79-efi  áruajánlatot is figyelhet
ünk meg. Ily körülmények között. 

Nemzeti Bank vezetősége. végre 
elérkezettnck Játtu az időt a beavat
kozásra s az egyik ismert bizomá
nyos cég utján erősen vásároltatni 
kezdte a részvényeket, melyeknek 
árfolyama ezután 83-1/7 emelkedett. 
Megfigyelésünk és jó helyről nyert 
nyert információnk szerint a Nem
zeti Bank részvényeit tervszerűen 
szorította, le több bizományos cég. 
hogy ily módon a Nemzeti Bank ve
zetőségétől konkrét megbízási nyer
jen a részvények gondozására addig 
is, orrig a részvényeknek, a tőzsdei, 
forgalomba itató bevezetése megtör
ténik.

A bankok a hivatalos lapban is Je
gyeztetni kívánják a valuia-kurzusokut. 
Pjabban a lapoknak a Nemzeti Ránk 
hivatalos valuta kurzusaira vonatkozó 
közléseibe nem egyszer sajnálatos saj
tóhibák csúsztak be. Ez a körülmény 
most arra indította a bankokat, hogy 
az illetéke# fórumoktól a valutakurzu- 
•oknak a Hivatalos Közlönybe való au
tentikus leadását kérjék. A bankok kö
rében erre vonatkorxjlag máris mozga
lom indult meg s remélhetőleg a hiva
talos körök nem fognak elzárkózni a 
bankok óhajtása elöl.

Kedden vezetik be a lóverseny téri 
dollár-névértékű kötvényeket. Mint is
meretes, az uj lóversenypálya felépí
tése alkalmával a vállalkozó konzor
cium dollár névértékű kötvénycimlete- 
ket bocsátott ki. A tőzsdetanács már 
régebben engedőiyezto á dollár névér
tékű címletek hivatalos jegyzését. Ér
tesülésünk szerint az uj hivatalosan 
jegyzett papír kedden fog bevonulni a 
tőzsde parkettjára.

Meglepő árakat fizetek 
viseltfépfipufláíiépt 
Wertheimer Oy. Zlch, leni u. 23. Telelőn 165-23

E&rváry 
és Társa 
mffllHiiorsyár 
svájci és konstantinápolyi meg
rendelésre készült: angol-, olasz 
és empire stiJusü művészi bútorai
ból - elszállítás előtt - Vili., 
Üllői ut 52 b alatti mintafermo;- 
ben a közönség nagy érdeklődésem

ma hétfőn folytaiőlaj

kiállitástrendez
Érdeklődőket szívesen látunk

Egerváry és Társa
Biflbutorgytr, Vili, (illői ut 52 b

KÖZGAZDASÁG

1 A legutóbbi napok során a tözs , 
idei irányzat, láthatóan megsziJár-1 
dúlt, helyesebben ipondvu egyes 

| valőrök 'meglehetősen jelentékeny 
'árfolyamcmolkedést értek cl, mig a 
nagirok zöme általában tartott, ár-! 
folyamokon fordult elő. A régebbi 
hetek pesszimiszlikus hangulatával 
szemben mostanában fiiár az is jó 
tőzsdének számit, ha a papírok 
hosszabb-rövidéül) ideig mmi tudják 

[őrizni árfolyamukat.. Az pedig, hog> 
.egyes értékek 40- 50 >zázaléko's| 
! emelkedést, érjenek el, már cgyeue- 
i sen meg]epetésszáinba megy. Csak
■ természetes, hogy a tőzsde jelenlegi 
szilárd hangulata széllélicu-liosszn

| bán sok találgatásra, ad alkalmat 
. s főként, azt a jelenségei kommen
■ tálják. hogy a tőzsdei, jobb árfolya
mok kialakulása egészen minimális

■ forgalom mellett történik.
| A. Kereskedelmi Bank tőzsdeosz- 
1 lályának vezetősége részéről We.ri- 
i helinor Adolf ügyvezető-igazgatótól 
I e jelenségekre vonatkozólag a kö- 
; vetkező információt kaptuk:
I — Tény, lmgy a tőzsde, alup- 
[ iráib zulu nia meglehetősen kcd-\ 

vező s sok jel szerint valóban1

I

Szlldrd i tfizsde, te hlitnyzllc s forsolom
Wertheimer Adolf nyilatkozata

er magánfopga&om
j A szombaíi erősödő tendencia folytatódott vasárnap és egész nap 
i barátságos és bizakodó volt a hangulat a magánforgalomban, amely 
azonban természetesen egészen szűk ke intek között mozgott. Tájékoztató 
árfolyamok: Magyar Hitel 470 175, Ozlrák Hitel 172 175, Kereskedelmi 
Bank 1140—1150. Pesti Hazai 3100, Általános Takarék 11(1, Földhitel
bank 215, Angol-Magjai*  50, Magyar-Német Bank 25, Magyar Cukor

: 2720—2750, Georgia 375, Őstermelő 200, Mezőbegycsi 170, Ganz-Danubins 
! 2470 - 2480, Ganz Villamossági 1250, Fegyver 1000, l’inianiuráuvi 128- 130, 
; Lipták 20. Atlienaeum 100, Franklin 05, Általános Kőszén 3020—3650, Sal- 
: gótarjáni 570—575, Urikányí 1000, Magnezit 1975 2000. Nasíci 2300, ófa 
; 550. Ruggyanta 255, Viktóriu-mulom 275, Nova 165.

iAz 
és ax mtervendó

I A napokban rövjd híradás jelent 
meg egyik orgánumban, melynek az 
Angol-Magyar Bankkal való szoros 
kapcsolata közismert, hogy az An
gol-Magyar teljes erejéből támo
gatja az intervenciós bizot>«ág mű
ködését s egyenesen példaadó mó
don jár cl a többi nagybankkal 
szemben a konszernjéhez tartozó 
vállalatok részvényeinek felvásáro- 
lása tekintetében.

Miután a tőzsde közönségének a 
véleménye, többnyire nem .szokta 
teljesen osztani ajj intervenciók te
kintetében az Angol-Magyar Bank 
vezetőségének nézetét, bizonyára ta
nulságos képet fogunk kapni az 
Angol-Magyar Bank vezetőségének 
a gi I i tá sáró I, áld ozat készsé gé r öl, h a 
a banknak és a konszernjéhez tar 
1ozó vállalatoknak árfolyamfejlődé 
sót közelebbről szem ügy re vesszük 
az intervenció eddigi tartama alatt. 
Fel kell ugyanis tételeznünk, hogy

AGUUS'j ’azta.
Ii a n balra

RÉSZLETÁRUHÁZA
Eladásra kerül lö flEtí5 havi részletfizetésre
Saj*t  műhelyünkben készült kósz vagy ron.lolós szerint a legfinomabb 
minóségbon férfiruha, átmeneti kabát, télikabát, női kabát szőrme 
gallérral vagy anélkül, gyermokkabét éa ruha, cipő, fehérnemű 
mindent-10 vázjonáru, selyem, sxovat, ágyterltö, függöny, szőnyeg 
stb. A társaság nőni biz. mog ügynököket, áruk házhoz vitelével és azok cladf 
sávot, esek oly vevőket szolgálunk ki, kik nálunk személyesen vásárolnak. 
Ezáltal mogtaknrltjuk a nagy ügynöki ftílteégekot ás igyépoly olesók vagyunk, 
mint n készpénzért eladó cégek. A vásárolt árut aznap hazaküldfUk.

számottevő érdeklődés mututko 
zik külföldről egyes részvényeink 
iránt. Az a körülmény, hogy a 
legújabb árfolyamemelkcdesek 
.•iránylag igen csekély terjedelmű 
forgalom mellett jöttek létre, csak 
azt. bizonyítja, hogy a, tőzsde alap
irányzata. belsőleg meglehetősen 
szilárd, mert, a mérsékelt s szűk 
keretek között mozgó érdeklődés 
is már egészen jelentős árfolyam
emelkedéseket tadott produkálni. 
—- Természetszerűleg teljesen tá
vol áll tőlem, hogy próféciákba 
bocsátkozza ni, viszont inindenkó- 
pen hangsúlyozni kívánom, hogy 
a jelenlegi szilárdságot minden
esetre indokoltnak kell tartanom 
az abszolút becsű valöröknél, me
lyeknek árfolyama legutóbb már 
mcgközclilőcn sem tudta kifeje
zésre juttatni az egyes pénzinlé- 
zetek és vállalatok. jelentőségét. 
Felelős és exponált állásomban 
korántsem vállal kozhatom arra, 
hogy bárkit is ériók papírvásár
lásra animáljak ezt a. múltban 
sem tettem sóim s ezért, meg- 
állapitásainial tisztán elméleti je
lentőségűnek kérem tekinteni.

az Angol Magyar Bank vezetősége 
már csuk presztízs szempontjából 
sem fogja tűrni, hogy például a sa
ját részvénye ne haladjon teljes 
lendülettel a Hitel-, Kereskedelmi 
Bank s egyéb valőrök mellett, hi
szen ezek mögött korántsem álla 
nak az angol és amerikai tőke 
aranyhegyei, mint az Angol-Ma
gyar Banknál.

Nézzük meg tehát az Angol-Ma
gyar Bank és vállalatainak árfo
lyamjavulását. ay, intervenció kezde
tétől a mai napig.

Okf9. Nov. 14.

ezer korona
48
23

140
153

31
16
8

Angol-Magyar Bank 39—42 
István Tégla 28
Kőbányai Gözfógla 105—110 
Drasche 140—-155

(<1 obns 32—28
Ólom 18
Chlnotn 9.5-8

S'pódium t35—Ű8 132
Kclott és Murányi 20-24 42Szikra 37-34'6 49
Lipták 20-16 19

Ahogy a fenti összeállításból lát
ható, uz Angol-Magyar Bank Bajái 
részvényé öt hét alatt, valóban ja
vult 14 százlékknl — mialatt, a Mr- 
íf?a’i Hitel ln%-kal. a Kereskedelmi 
Bank pedig 35%-kai emelkedett — s 
;i konszernjéhez tartozó vállalatok 
kozni egyedül a Keleti és Murányi 
h n Kőbányái Gozíegla tudott, szá- 
nwltevobh ..melkedÓM produkálni, 
mis a többi papírok alig mozdultak 
ni<«. bot olyanok iH akadtak, mr- 
ly.'k ai'folyannikban csökkentek, 
mini a Liptak, Spódium, Ólom. 
István tégla.

Bécs: lanyha
A kettős ünnep ismét eltanyhl- 

tóttá a magám o.q almai

Bécs, november 15.
(k Hétfői. Napló bécsi szerkesztő- 

segenek telefon jelentése.) Az ünnep
napok metropolisában ismét kettős 
niunkaszünet volt ünneplorlódás 
I oly tan. Szombaton Szent Lipót 
napjai ünnepelték Mécsben és egész 
egész Alsóauszf riában, mini. az. or
szág védszenljét. A kettős ünnep. 

I valamint a zavaros politikai viszo- 
i nyok, amelyeknek következtében 
I meg mindig bizonytalan, vájjon 
njra megválaszt ják-e Scipclt és kor
mányát, teljesen üzlottele.nné tették 
a magánforgalmai. Csak elszólva 
fordullak elő kötésok, javarészt., a 
pénteki zárlat kurzusok nívóján.

A deviza- és valutapiacon a hét 
folyamán lanyhuló tendenciát mu
tatott román lei egy kissé, megszi
lárdult. A többig valuták köziil ke
reslek a, dinárt, és a. frankói, A ma
gyar korona és a budapesti kifize
tés árfolyamai változat! mok ma
radtak.

A Magyar-Némat Bank és a Ma- 
gyar-Amerikai Bank fúziója. A két 
bank fúziója az elmúlt héten teljes 
befejezést nyert és most már esak, ti, 
két' intézet rövidesen-eg.vliglii.vaiwiá 
közgyiilései fogják f orraaÜUg szánk- 
etonálni a kötött megállapodásokat; 
A tranzakciói, amelyet Szász Dezső 

Magj'űr Német/ Brink vcWitf/fiC*-  
gatója, a rnullhan oly gyakran l.a- 
pasztalí. agilitással és körültekintés
sel hajtott, végre és amelynek kö
vetkezteben a Magyar-Amerikai
Bank teljesen beolvad a. M agyar - 
Nemet Bankba, utóbbinak lényeges 
( - Fontos erősbödését, .jelenti.

I Személyi változás « Kereskedelmi 
Bankban. Legutóbb elv hírek ter
jedtek el. hogy Fehér Miksa, aki a 
bank vezérigazgatói teendőit végzi, 
a. munkakörének megosztását, óhajt
ja, s ezért a bank ügyvezető-igazga
tóinak egyike fog vele osztozni a 
vezér igazgatói teendők ellátásában. 
n híresztelések kapcsán felmerült 
többek között dr. Jakobi Olivérnek, 
a bank jogtanácsosának a neve is, 
aki különben jelenleg Amerikában 
időzik a bank megbízásából. Alim 
.ló helyről értesülünk, Fehér Miksa 

i munkakörének megosztása egyelő r 
| meg nem aktuális. Amennyiben erre 
sor kerülne, ngv leltét lenül dr. Síéin 
Ibiül fog elsősorban tekintetbe 
jönni, aki különben is már régebb 
idő óta osztozik a felelősség tekin
tetében Fehér Miksával, bizonyos 
speciális lermcszetii, vezetőségi 
ügyekben.

A Pesti Tőzsde legújabb számában 
szenzációs cikkek számolunk bo a Ko
szé -nrészvények külföldi vásárlásáról, a 
Szalámi-szindikutusról, a BÚB vasútról, 
a Fegyvergyárról, a .Salgóróf, a bar 
kok osztalékáról, az uxotapiacról stb. 
Ezenkívül gazdag árupiac és autótőzsde 
rovat egészíti ki a lapot. Szerkesztőség 
és kiadóhivatal Ttökk Szilárd i» 9.

/Jagé/vos betegségeknél 
nélkülözhetetlen a
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Meleg Ilonka 
megjavította a hátuszás 

rekordiát
Meleg Ilonka, a magyar uszósportbau 

legutóbb feltűnt fiatal hölgy úszó-csillag, 
aki az elmúlt vasárnap Bócsbon szen
zációs győzőimet, aratott, vasárnap dél
előtt a Császárfürdő női uszodájában 
rekordkísérletet végzett, amely szenzá
ciós eredménnyel járt.

Az alig tizenhárom esztendős sport
csoda 3 perc 31.4 mp-es Idővel nj 
hátuszú-rokordot állított fel, amely
ikei megdöntötte Kraszner Kató 

3:38.6 mp-es régi rekordját.

m MJte 
országúti futóversenye

A Magyar Atlétikai Club vasárnap 
délelőtt a gödllői országúton országúti 
ftuóvorsenyt rendezett, amelyen a ren- 
dezőéegyeBÜlet. futóin kívül az 
ESC vettek részt. A verseny 
Kultsár István (MAC) feft. » 
helyet Belloni Gyula (MAC) 
el, míg harmadiknak Zöllner 
futott bo.

AÍTE és 
győztese 
második

emésztik a szervezet erejét.

A legjobb ápolás Uezelós mellett is 
szöKség van aria, hogy a heugséf és 
lábbaúozás tartalma a'atta beteg ster« 
ve’otóbe olyan Koncentrált táplálékot 
jnttessunJi, ani*lv  visszaadja elvesz
tett erejét, te borza ellenállóKépessé" 

gél és újraépítse a leromlott testet.

Jhen •'rösff'i tízszer ;iz n vonali iné, a rr'gclf és uzson
natejhez 7 -3 Iwvéskmóllal iővid*sen  ’alnraJllít. Ara 
dobozonként37 ‘P0 é*  0*1.600  Kforjglmi adóval egyiiti. 
M'ntát es 1 inrrte. it ingyen ’<vl■' i Dr. ">ar-’cr gyógy- 
Kwr- é$ típszergyái- Rt, Budapest KM, postahivatal

SPORT

Ai hölgyek 
je ás sava
Vár.úro'junk

KLEIN AUTAL
divatáruházában

Király-ucca 53 sz.
Akácfa»ucca sarok)

Legjobb

svájci órák

ATz Mdmira vereséget 
szenvedett a 111. 1 VE-töt
M VMC első veresége — Hz FTC csatársora régi 
Mrnevéfiez méltóan látszó t — Hermann Össze
futás következtében lábát törte — Mz UTE csak 
egy pontot szerzett — Mz MTK Vasas-mérkö és 

kitűnő sportélvezetes n /ujtott
A futballsport vasárnapi esemé- Kelemen, majd Stoczovits labdája haj- 

nyei közül kétségtelenül az Admi- szálnyira süvít el a VÁC kapuja fölött, 
ra—TII. TVE-mérközés felé fordult A félidő közepén Tóth lövése, Orosz 
az érdeklődés. A közepes képességű . Kelemen elé pattan, aki kapás-

---- .•saa__ ------ r.„At búi lövi a zö'd-fehérek vezető gólját, 
; Gól után is az FTC-t látjuk frontban. 
; Kelemennek egy labdájára Hermann 
' és 'iinger egyszerre startolnak, össze- 
i futnak éi Hermann törött lábbal ma- 
\rad a porondon. A szomorú esőt dopri- 
. májjá mindkét csapatot és félidő vó- 
jgéig az eredmény nem változik. Sziinot 
után a tompó hovességu némiképpen 
csökken és csak Ilaar és Boros egyéni 

; lefutásai visznek némi élénkséget a I 
I játékba. Végül is Steiner fut le egy ' 
I ícrMrfval, centerét Tóth stoppolja és | 
• tfóZZd értékesíti. Az FTC támad tovább j 
; is, azonban 4 kornernél egyéb ored- ' 
, ményt nem tud elérni.

MTK—Vasas 1:0 (0:0)
' Hungária-ut. Biró: Iváhcsics Károly 
; Élvezetes küzdelmet’ vívott a két esa- 
, ; a. a bajnoki pontokért. A mérkőzés j 
idejétől végig hullámzó óh változatos1 
volt A támadásokból mindkét csapat 

| bőségesen kivette részét, a védelmek 
I nagyszerű játéka folytán a félidő gól 
I nélkül végződik. A mérkőzés második 
| vészében inkább a bajnokcsapatot lát
juk frontban. A 17. percben a kék-fehér 
csatársor összjátékából Orth szerzi meg 

I csapatának a győzelmet jelentő gólt. A 
1 V-’gas is próbálkozik offenzív akciók
kal, azonban eredménytelenül, llottlert 
a biró kiállította.

Törekvés—T’TE 1:1 (1:1) 
Üllci-ut. Biró: Kiss 2 i vadőr 

A mérkőzés UTE támadásokkal vette 
kezdetét és egyideig fölényben is volt 
a lila-fehér együttes. C-akhamar azon
ban a Törekvés kerül frontba és a 30. 
nercben Veréb révén szerz' meg a v - 
ZQtést. Az UTE a 43. percben egyenlít 
ki tíikó II. révén. Az UTE'az adott gól 
után heves ostrom alá fogja a Törekvés
kaput, azonban eredménytelenül. A 
mérkőzés vég ű a biró Peits-ot (UTE) 
feleselés miatt kiállította.
Coviníftián difménközés

BEAC—BTC 0:9
Lágymányos. Biró: Bosnyákovits Károly 

Unalmas, csapkodó mérkőzés, amely 
végül is dnötetlenüi végződő't. A mér
kőzés végén Pluhár, a BEAC jobbszél
sője megsérült.
A másodosztályú bajnokság vasárnapi 

eredményei 
33FC—FŐV. TKör 0:0. 
TTC—MAC 1.1. 
Huszáros—Postás 1. 
Ékszerész—UT SE 2:0 
UMTE—KTE 0:0. 
ETC—EMTK OH). 
KAOE—BAK 3:0.

bécsi együttes szombati bajnoki , 
mérkőzésen 3:0 arányban vereséget i 
szenvedett a Rapidtől és e mérkő-i 
zés fáradalmaival n lábában meg- 

'hendikepéivé állott ki a vívók ellen. ; 
IA mérkőzés ennek ellenére válteza-1 
i Los volt és n bécslokt ok különösen ; 
i az első félidőben alkalom kin'.U.o- j 
i zott a mérkőzés megnyerésére. A 
második félidőben aznr.bap a szóin-| 

I buti mér1-ŐZÓ8 fáradalmai Összevon-j 
i pántolták a bécsi' csapatot és a IJI. . 
‘ TVE-nck Mkerült a maga részére' 
biztosítani a ry<ízeimet.

A tegnapi bajnoki vasárnap két- j 
l s7aí”cs meglepetést eredményezett.!

az FTC pompán csatárjátőka. 
a'ncl • nnnak bizonffltéka, hogy 
az FTC végre megtalálta ön

magái
ós igy remény van arra, hogy’ soro
zatos krdaráit helyrehozza. A mér
kőzés másik meglepetése, hogy

| a VÁC e szezónban tegnap szen
vedte első vereségét.

! A kitűnő együttes vereségének az 
j FTC k* ’,.iiuő játékén klviil az volt 
j .•’z oka, hogy a. VÁC most már két 
I hét óta iartalékokat kénytelen sze- 
, ropeltetni mérkőzésein.

1 AZ üfTA—Fa.'fa.'J-'mórkőzésen vég
re alkalma volt a közönségnek igazi 

| lutballt élvezni. A meccs valóban
I szép volt és változatos játék után 
| a b'dj'áokcsáwi.t ndnimúlis gólará-
■ vyu ggőzein-ével végződött.

Az TTE mé'r mindig nem tudta 
megtáléiul vóorlc es csapatát és bár 

[a <ísapat. játéka némi javulást mú
ltat, métris k kellett adnia egy pon- 1 
| tX a 'f'örííkvédnek.
I Az egyetemiek a BTC ve1 a Co- 
j r’nthián-diiérf vívtok küzdelmet.
j amely csapkodó, nivótlan jó'ókután 
eldöntetlenül végződött.

Részleges tudósításunk:

Afem. e mérkőzés
II. TM -SC ADMIRA WIEN 1:8 (9:0

Hungária-ut. Biró: Kiss Menyhért — i 
Admira: Fronzl — Vozzi, .Taot’a —

Schnabolt, Koch, Wortrak — Siegl, | 
Bímgl, Kiima, Sohierl, Fiala.

III, TVE: Keuhaus — Harzer. May- : 
herr — Womer, Schwitzcr, Keck — 

Kenyeres, Skvarck, Szabó,

I
I
I

óriási választékban, béke minőségben. Javítások 
saját műhelyemben legjobban készíttetnek:

Scfiönwald Imre
IV. ke... . tel ucca 5.. Deák Ferenc ucca sarok

| Mengl, 
Dröszler.

Az Admira nappal és széllel játszott 
A csatárlánc az első félidőben pompás 
játékot mutatott és a félidő nagyobb 
részében fölényben is volt. Sziinot után 
a bécsiek — lábukban a szombati baj
noki mérkőzés fáradalmaival — össze
omlottak. Balszorencséjtikot tetőzi az, 
hogy kitűnő hátvédjük, Vozzi megsérült 

i és kiállt. Helyét a tartalék Schott fog- 
i lobi a ol. A 27. perel) :n Szabó keresztül- 
J dolgozza magát a bécsi védelmen és 
182ép góljával megszerzi csapatának a 
'győzelmet. Gól után az Admira flnisbe 
kezd, 
télén.

eredmény elérésébe azonban kép-

i

Bölorszoveí-örolíálfllí
UUU vAa® *• TÁMAHAl 

ier|c UUU ív., Kam ’erma\er Karoly-utca 3. 
—■1 i ■ Telefon: 202-93.

“ e”r.korona. Padlóflloek, uöoye.
tt • Ulll| Gök ét az önre* kárpltoikelléker

hic.anyt 
HAMISFOGAT
ARANYAT 
PLATINÁT
DÍSZTÁRGYAKAT

I

,> s£ a«
CO <3

a

A 
első

Harc 
bajnoki pontonért

FTC—VÁC 2:0 (t:,) 
ÜUöl-ut. Biró: Nagy László 

sorsolás az FTC-nek kedvez. . 
öt porcbon a VAO -

Az

Kiállítási termek: 
Budzpul Vili. Üllői ut HSIB ss. 
lpandtp. Vili, Sarasa u. se 
Teltffahirö: Jó.ssf 2-~41 uám

A FOGAK ŐRE!

IOOTH 
CU£AM

Ismíf kapható regi Időktől bevai? 
Ufaldhelmjíte

soványiló-tea
Biztos hatású, igen kellemes >zü telte- 
sen ártalmatlan. Életmód megváltoza
tása nélkül, állandó súlycsökkenés mel
lett kecses nyúlánk a ak érhető el 
Kapható minden gyógyszertárban és 
drogériában. Magyarországi főraktár 
Sieti! ?etef gyógyszervegyészeti 

la oratórium
Budapest VI., Felio érd sor 32. ixán

Rendkívüli árajánlat!
Míg a készlet tart. Fredeti Rolthoffor-gyartmányu;

ta 
ezer I

nöl s£rcfp5 ' 
francia fazónnan

lw«í ’áre’pB
\ »a®. extia la minőség 

ezer KI nycives, uanciá
I ———l»zó brn

Térít * Arclptii

245 
ezer b

65-7U I g»er ’ek- 
ezer KI s&rclpcf

150 
ezcr«

Fiatja jSz.hu, 
gyapjubélésscl

férfi síirclpd 
extra, la nyelves

női nócipfi 
rxtrla m. gas
sz .ru finom teve- 
szőr béléssel

90 ezer K toveször hiii- 
jdp5 börtalpi>al, .ithajtós 

| rcrnatipftk -niiidvii színben és kivitekben |

I
SCHÍFER-oég,^.WÍk"“fíc« 

Vidékre utánvéttel. Kereskedőknek külön 
engedmény

Méga

VÉGELADÁS
ná! is sokkal

OLCSÓBBAN
lehet venni nálam

Budapesti ögetőversenyek. I. futam.
l. Lavina. 2. Délceg. F. m. 4 ló. — 
II. futam. 1. Bentieden. 2. Katica. F.
m. 3 ló. — III. futam. 1. Bakter. 2. Pár
ka. 3. Pancsi. F. m. 6 ló. — IV. futam. 
1. Bajnok. 2. Wachman. 3. Erzorum. 
F. m. 5 ló. — V. futam. 1. Végzet. 2. 
Banya. F. m. 7 ló. — VI. futam. 1. Pity- 
ke. 2. Csak előre. F. m. 4 ló.

X „A magyar sport, _________
testnevelés és a Ferencváros" 
Pataky Károly hírlapíró kollégánk szer
dán esto 7 órakor olőadást tnrt a Fe
rencvárosi Polgári Körben (IX., Bakúts- 
tór 14). Az előadást társasvacsora kö-

az általános 
címmel

első öt percben a VÁC a zöld-fehérek veti.
| kapuja előtt tanyázik, rövidesen azon- X a bajnokság Állása. 1. MTK 18 
I tósát a7pr?Sí«1ÍI aJnÓTközé8 h;á"y!- I pont, 2. Vasas 11 pont. 3. VÁC 11 pont! 
ISJhiAví-i V í?1Ük. nom 1A ° 4- Frc 30 P°nt’ 6- KAC 9 pont fi
!n^níékf’ ^dV^d,tL Z J'1™3 » Pont ’• Tilrekvé. 8 pont, 6.

Mfaora-révén'ion- Nsó ?0 *
-reteket teremt Filcher kapuja el«tt.'pont, 11. BTC 3 pont, 1? BEAC » pont.

BUNDÁT 
TÉLIKABÁTOT 

RAGLANT 
FÉRFIRUHÁT

HELLER
RÁKÓCZI ÚT 13

FraKK és szmoking 
öltönyök kölcsönzése, keveset használt 
térfiruliák laaotcs 5bS»an kaphatót 
Hármltyen fártlruhá <«st állan
dóan ve zck. Frast A. Vb,
Sserecsen-utca 47 Telefon 203-26

HőcIdő-’S'SI1WWÍ|VU készilVn
SzcrecBen u. SO. Liszt Ferenc tér és Nagvmwö u. közön
HÓCIPŐ

I Egerváry és Társa
1________ vnübutorgyáv

Kiadja:
A „Hétfői Napló" lapklarfóvállalaU

Küianlag»i mtlbulp;

“ -“'•AWMÍ-W.S.I.Üioéaawed.-^Rtkk Ml~

rox, művészt facslj; 
tárok As Intorleurok

QuntuU: QuiMk a»W


