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Kiöntött a Duna
^rvlzveszedelem Óbudán és a pesti rakpartokon — A fiiatori 

a víz kicsapott s az egész környéket elöntötte - A vízállás 
hétfőn éri el a maximumot — Becsben már beállott az apadás 

t- A Hétfői Napló tudósítójától.

Vasárnap Öítaltón pontban 
két órakor a Duna elöntötte 
az alsó rakpartokat, ugy, hogy 
egyes helvcken a víz erős 
nvotnása a porthoz épített 
raktárházak ajtóit és ablakait 

Is benyomta.
Előbb húsz, majd öl ven centiméter 

magasan állott a víz végig az alsó rak
parton. A délután folyamán az egyes 
raktáraik és hajóállomásépületek kö
zött szükségből felállított deszkapaltó- 
kal is mindenütt elsodorta az ár, ugy, 
hogy délután négy órakor már csak 
csónakon lehetett közlekedni Bz egyik 
hajóállomástól a másikig. A csomag
szállító® és az elutazó szentélyek szál
lítása is csónakon bonyolódott le. Kár 
alig érte K rotaláraJt tulajdonosúit, 
mert a bécsi és komáromi jelentéseik 
hlapján azonnal kiüriiettók az összes 
raktáraik®!, biztonságba helyezték vala
mennyi hajóállomás bútorzatát és be
rendezéséi.

Vasárnap reggel 558 cm. magas volt 
» Duna vízállása, estére pedig már el
érte az 575 centimétert. Az emelkedés 
egyre fokozódik.

Részletes tudósításunk az áradásról, 
n raktárak veszélyeztett részéről és az 
óbudai árvíz mai eseményeiről a követ
kezőkben számol be:

A Magyar Folyam- és Tengerhajó
zási Társaság már napok előtt ködbárré 
téllé, hogy a raktáraiban felhalmozott 
‘árukat tulajdonosaik vitessék el. ment 
árvizveszedelem fenyegeti azokat. Kü
lön óvintézkedésül a tárházak ajtóit 
bclonirozta, sogy a viz be ne hatolhas
son. A raktárban maradt Arukat igy 
azonban uszályokba hordották, meri 
ö viz, a rohanó áradat következtében, 
minden elővigyáznftí intézkedés ellenére 
behatolt a raktárakba s teljesen elön
tötte tízokat.

Miután a viz az alsó rakpartot elön
tötte. hogy a felső rakparttal a forgal
mat fenntarthassák, szükségürirtakwt 
építettek, melyek a kél rakodópartot 
összekötik.

A révkapitányság a legszigorúbb őr
szolgálatot léptette életbe, ugy h<W 
minden időben értesítéseket kap ® 
köyponit a viz állásáról.

A csavargőzös-forgalmat a Duna ma
gas vízállására való tekiiitéttel már 
szombaton beszüntették s ez mindad
dig szünetelni fog, amíg a Duma vize 
nz alsó rakpartról le nem takarodik.

A propellerek, valamint a Magyar 
Folyam- és Tengerhajózási Társaság 
jármüvei biztos kíkölűkben vesztegel
nek.

A róvkapitányság jelentése szerint 
szóródó Duna mdraióbudai 

partokat In teljesen elöntötte. 
Sőt ■ fllatorl gátnál az dr át
csapott n az egész környéket 

riz alá temette.
A latóság minden inttézkalést meg

tett, hogy az esetileg szükséges kilakol
tatásoknál minden eszköz rendelkezésre 
álljon. Vasárnap estig még erre az ■»- 
léxkedésre szükség nem volt, de min- 
Ötri iyllwwttan reá kerilUMá a **•

Erre a célra 4, benüméler lelíet ma a vízállás, hivata-
óbudán ké* Iskolahelvlsécel l°s helyen azonban a Duna legmaga-
rendeztek be, ágakkal, „z«l- sabb Ú'ását “nfímóferre becsülik, 

m»»iákftkkaL mely 40 centiméterrel alacsonyabb,
mini a tavaszi áradás alkalmából, ami- 

ugy, hogy a veszély órájában 30—40 kor a maximum a 660 cm.-t érte el. 
családnak azonnal szállást tudnak A bécsi hajó vasárnap még rendesen 
adni. A veszélyeztetett területek lakói lebonyolította forgalmát, hétfőn azon- 
már prakszissal bírnak az áradások bán már csak ■suükséghúiak felállita- 
idejére és a házuk elé kikötött esol-S&va1 tudják a beszállást biztosítani, 
naikok várakoznak az esetleges menő Bécsi jelentés szerint a Duna szom- 
külőkre. Becsesebb ingóságaikat már az 00/071 már aPadni kezdett, miután az 
áradás első napjaiban elszállították, bullám lefolyása három napot igé- 
sőt. hogy az iskolák szükséglakásaiban az áradás emelkedésére kell szá
né kellessen lakniok, ismerősöknél és ““tanunk, mely hétfőn éri el maximu- 
barátoknál lakásokat biztosiloltak ma- mát' 
púknak a menekülés esetére.

A fiíatori gátnál dolgozó gyárak 
szombaton beszüntették üzemüket, 
mert az döntött úttesten a munkások

‘“““í «,áfakba A1 Bu'öapriteífaap'^i kezlA MÓ.Xfok 
dás «ne kedésével ionban azok » gondos ^vigyázata, intézkedései, 
menekültek a gyárakból, akik örko- jgy valószínűleg megóvják a fővárost 
öcsre visszamaradtak a gyári helyi-mindennemű án-iz.kalasztrófálól s a 
Egekben. Az óbudai partok mentén, a Duna szakaUan őszi áradása BudBpes- 
balásaok becslése szerint, 6 méter 50ten nagyobb károkat nem fog okozni.

Á veszedelem legfelső foka 
tehát hétfőn délben 12 óra

kor áíl be,

mert ettől az időponttól kezdve a Duna

Fridrichék 
nagy támadásra készülnek 

a kormány ellen
— A Hétfői Napló tudósítójától —

Tudősitónkinak' alkalma volt be
szélni egy politikussal, aki az alábbia
kat mondotta a politikai ‘helyzetről:

— A közeli napokban élénkség 
költözik a nemzetgyűlés termébe:

nagy támadás készül a kor
mány ellen.

— -Szinte felesleges említeni, hogy 
a Frtedrich-csaport lesz a támadó fél. 
Nyílt hadüzenetnek takmáhetö Fang- 
ler Béla képviselőnek legutóbbi sür
gős interpellációja, amelyet most 
gyors egvm ásulánba n élesei >bnél- 
éleseibb f-íszólalások fognak követni 
az ellenzék részéről. Valószínű, hogy 
már a közeli napokban Friedrich 
István is megjelenik a nemzetgyűlés 
ülésén, aki tudvalévöleg körülbelül 
másfél hónap óla nem tette be a lá
bát a páriámért épületébe. Megjele
nése határozottan osztemativ feltegü 
lesz, azt fogja jelenteni, hogy

M ellenzék M aktivitás terére 
lép.

_ _ Eddig ugyanis a Friedrich-eso- 
port a jóakaralu ellenőrzés mérté
kére szorította szerepét, ezentúl a 
számonkérés jelszavával óhajtja ha- 
tölteni pa-rlttnienti hivatását. Éried- 
ridh fcdvberátai taktikát vágat
tak. Ezt a fordulatot sok egyéb okon 
kívül főképpen a Tüza-pör körűl- 
jnéngei idézték elő. Ebből « szem

pontból tisztán személyi természetű 
harcról lesz szó: Friedrich István a 
maga igazolására akarja kihasználni 
Heltai Viktor volt forradalmi vá
rosparancsnok szökését. Valószínü
kig szerdán fog válaszolni Sré- 
ter István honvédelmi minisz
ter és Tomcsánui Vilmos Pál dr. 
igazságügvminiszjter Fangler Béla 
interpellációjára s ettől a két vá
lasztól függ. vaiíon az ellenzék ag- 
gresszh'ébben szál ke síkra vezére 
mellett. ry mérsékli-o a személyi 
motívumokból indított küzdelmet 
és csak ehí szempontból folytat
ja az offenzívat a kormány el
len. Érdekes, hogv H hadosztálybi- 
róság éppen szerdán hirdeti ki íté
letét a Tiszofpörben. s igy ez a nap 
éppen elég szenzációt tartogat a 
nyilvánosság részére.

— Friedrichék elvi küzdelme 
uctvan az egész kormánvnrogramm 
ellen irányul, mégis

a pénzügyi politika az oZ 
AchUles-iwok,

aliól sebezni próbál iák a Teleki-ka
binetet. Ebben a tekintetben több 
segítőtársra találnak a képviselők 
sorában. Elsősorban Gaál Gaszton 
közreműködésére számítanak, aki 
ismételt au mondott már súlyos kri* 
tikét a kormány pénzügyi gazdál
kodása elten. Az ellenzék sürgetni 
fogta a külügui bizottság azonnali 
összeitvását éo számon fogja kém!

azt a mulasztást. hogy a bizottság 
eddig még egv ülést sem tartott s 
ezzel lehetetlenné tette, hogy a nem
zetgyűlés beleszólhasson a külpolb 
tikéiba.
A küzdelem még nem érezteti fel

tűnőbben a háláséit, mert a képviselők 
javarészt nem tartózkodik Budapest 
ten. A kormánypárt klubhelyisége 
szinte teljesen üres volt ma este, a 
képviselők közül csak Gaál Gasztori 
jelent meg néhány percre este hét óra 
tájban az Esterházy-pJtlotában. Annál 
élénkebb volt az étet az ellenzék polb 
tikai tanyáján a Wenckherm-palotá- 
bán. Temperamentumos kijelentéseid 
hangzottak el s az a vélemény alakulti 
ki. hogy az ellenzék nem használ többé 
hangfogót, hanem teljes erővel kéisa 
haladni « cxílja felé.

fiz olasz munKnsoK 
a proletárdiktatúra ellen

Milano, szeptember 12.

(S te fám.) Á műnk áss zeTvezetek éjjeli 
ülésén a mun.ká.sszövetség titkára^ 
Deragone a proletariátus diktatúrája 
és a bolsevista törekvések ellen nyilat- 
kozott és hozzáfűzte, hogy a pártvezér 
tőség az ellenkező nézeten van, de ad 
általános munkásszövelség szilárdan 
^megmarad nézete melleit és meg van 

| róla győződve, hogy a proeltáriátul 
nem tud diktatúrát szervezni. Dera- 
gonenak ebben az értelemben előtere 
j'esztelt napirendi javaslatát 18ő.00d 
szóval elfogadták, mig a pártvezetőség 
által támogatott napirendet elvetették, 
(Af. T. I)

Bern, sreptembesr ÍL

Mint ■ Schweizerische DepescherU 
agentur Rómából jelenti, most mái 
nemcsak a gyárosok, de a munkásság 
is látja, hogy a fémmunkások tuoza 
galma kudarcot vOllott. A tanácsural ont 
bevezetésére irányuló kísérletek tökéé 
telesen meghiúsultak. Az a katonai dikx 
tortúrához hasonló fegyelem, Bmelyel 
a gyáraikban bevezettek, nem Dlik d 
munkásoknak. Semmi sem jellemzi 
jobban a mozgalom csődjét, mint az'i 
hogy még az Ananti is sajnálkozását 
fejezi ki afelett, hogy noha a munkát 
sok a gyárakat elfoglalták, a hatalont 
mégis a tőke kezében van. Ehhez já-< 
rul az is, hogy az élelmiszerszállilóití 
nem elégszenek meg szép szavakkal 
hanem pénzt követelnek. (MTI.) j

A török trónörökös ujafiö 
felkelést akart szervező’ a 

békeszerződés miatt
ElfofltAk «s őrlxGtbe vatták

Décs. szeptember 12j

A’ Neues Wiener Journal jelenti 
Berlinből: Komtantinápolyb<d kalan-t' 
dós hir érkezik a török trónörökös' 
állítólagos szökési kísérlet ér Cd. A trón-" 
örökös, aki sohasem rejtegette a fölé 
kelők iránt érzett barátságát, a trón* 
hoz való jogáról lemondott, mert 
békeszerződés Törökországot foktarV 
holta. Állítólag Anatóliába akart 
ni. hogy ott az unionistákho2 csatlcf 
kozzék. A szökést hamarosan föllfed* 
téls fl 0 trónörököst őrizetbe helyezte
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Kivllágoe — ki vlrradtlg
A pesti éjszaka halála

Wt Hótföl Napló tudósítójától.) Va
kba rófleu, tan a meióbon it peill kJ- 
tarka ki világ 04 kivirradtig tartott. Ma 
fiiár csak éjfélig tftrl az úgynevezett 
prsli ájazaka, ükkor váróra követke- 

éi aa é>wwke meghal. v«gyia 
Mo»t azt olvastam egy plgkáten, 

hogy a hadifoglyok haxaazálJi.'ása ér- 
éekébeu az Angol Parkban ssamboton 
hagy mulateág teu: kivirágoe-lrivirrad. 
íg.

Két óra letetett. mikor kiér ke ízem 
Bz Angol Parkba, ahol rengeteg enuber 
sürgölődött és rengeteg ember forgo
lódott a mutatványos bódék, pavilto- 
toólc, szórakozóhelyek, vendéglők és 
hyári színházak; körül. Mindenfelé ka- 
konaoenekar játszott, meg női zenekar 
ffttmott és cigánybanda muzsikált, a 
hullámvasút utasai rikoltanék, az el- 
tnarázsoh kastély kélikorontis albérlői 
sikoltoztak, fakarikával célba dobáltak 
k kacsára iw csirkére dobállak, po- < 
lozlök a pofozógépet, a kis vonalban ’ 
végigutaztak 9z Angolt Park területén (___
a férfiak konfettit szórak a nők tejé- ezután levelet irt Konstantinnak, de a 
In és a nők konfettit dobáltak a fér- 
Sok nyakkendőjére, meg a vállára, öt
hat helyen is táncoltak, csárdást, meg 
foxtrottót, olyan is voM, aki valcere- 
bett és másik az andalító bősz iont 
járta. És aósperecet árultak minden
felé, meg twmás virslit, meg sonkás 
•emlyét kiabáltak fehérkölényes 
kukta-inasok, minden volt bőven, 
minden volt szépen, akár csak béké-

Az orosz bÉKefielegöctö elutazott Aliéba
UkrSnlSban forradalom tört ki a boiaaviklek ellen

Párta, nspiember 12.
(A M. T. Z. silkratái/trata a budapesti rádióállomás utján.) Mwikval 

-vertei a- pVtaa-arata Rtíba nlazoit,
Róma, szeptember 12.

(A M T- /. aetkratdulMta a budapesti rtdtddllamda utján.) A Dally 
Telecraph bolstintoral Je'eitáae szerint UkrónUbu, torrada'om tért ki a 
vörtwjk ellen, am»V Jekatwlnota.arlf fa Nlketajevlg terjed. A vörósliknck 
Odesszaival való kapcsolata, bír szerint, megszakadt.

Lloyd George nem fogadta 
Konstantin volt görög királyt

Páris. szeptember 12.
A Le Journal genfi tudósítója ie- 

lenti: Luzernban Konstantin királu 
Lloud Gcorgetól kihallgatást kért. 
Lloud George azt válaszolta, hogy a 
görögök elűzött királyát a legutóbb 
Venizelosz ellen elkövetett merénylet 
után nem fogadhatta. Lloud George

primadonnát, ő nílküta n Utahi lí5 
n«m írt volna semmit. A usreim2 
eSIegény perit* esyre sóhajtott & - * 
vttayakosoti szép menysaesonva 7tíl 
S mit tett ilenkor egv
Minden tts napban halóra ült *u(. 
sóit Londonba, ar Adelphi Schihj^.' 
síri*néxte az Utahi lány alSadísjt 
n'ána a menyasszonyával vtwsor^wi 
ta sletalt vissza Amerikába, "tar. ■ 
273-ik elómtas után Ina aah„J 
szűnt utahi is lóny lenni Az ulnM 
előadást követó anpan megtartóit, «. 
klivöjót .lules Vamderbiitdel. aki mv 
púval vitte Amerikába.

Érdekei az le, bo*\ az Utahi 
londoni előadását m««yar karmester 
a Városi Sslnháe nagyszerű .Vra-il,™ 
Gézája tar ti tolta be. ö is dirigálta s. 
sig, en suite mind a 273 alöadásl.

miért nem akar találkozni Konstantin
nal. A volt király ezt az igen udvarias 
hangon irt tevelet megmutatta egv lu
zerni uiságirónnk. A Journal levele
zőié tudni véli, hogv az egűik román 
hercegnőnek n spártai herceggel. Kon* 
stantin fiával tervbe vett házassága 
Lloud Georginák Konstantinnal szem- 

.Va.va..».. ..t i\oitsiamiitnu^. íré ufben (aiuisiiott magatartása mialt kér-
levélben nem nwquaráza meg, hogy désessé váll.

A Jugoszltivok helenyusodtaK i Af randák családiak 
riume elvesztésébe

D’í nnunilo 
• Réginek esküdött föl

Bécs. szeptember 12.

Milánóból Mentik: D'Annunzis nem 
várta me* Meotembsp 12«ét. Fíqms 
birtokbavételének évfordulóját, liánom 
mint jelentettük, már csütörtökön este 
kikiáltotta a városi képviseltestület 
tagjainak jelenlétében a guarneroi 

hullénivasút előtt már nem kellett; sor- 1 °lasz kormányiőságot. A fiumei nem- 
Halai által, a kacsák hiába várták, hogy »«'í tanács az ui alkotmányra vonal. 
oéHrarikáít dobáljanak a fejükre á> <r kozó nézeteltérések minit lemomtott. 
vendéglő teraszán a vendégek elkezd- n''
tok ásitozni. Nemcsak a papák és a 
nunuák ásiteztak, akik béke’dőben u 
tallózni szoktak három óra tájban, d? 
> fiatal urak és a fiatal hölgyek is el- 
''avultak a mutalságim. Még nem is vir- 
*Bdt és az Angol P*ark közönsége gyor- 
,'tm hazafelé oszlo’t. Húron óra ulán 
már alig lézengett egy-két ember az 
Angol Parkban, hasztalan játszott a k«- 
tonazenekar és hiába muzsikált a si
lány is. Három óra után már alig-allg 
lézengtek a mukHsúgen, amit kivilágos* 
kivirradtig terveztek. A pesitek már el
felejtették, hegy ezt ia tehet, egészen 
elszoktak ettől. Sictelt mindenki haza
délé, kocáin, gyalog va/tv emnibuszen,

— Három óra elmúlt!... — swör- 
ioyőkö;Hek íz emberek. Uyeakgr már 
rég ágyban kell tenni.

Még sötét vök az ég, ragyogtak fenn 
a csillagok és ax Angol Parkban már 
nem vök senki.

AzOSyészséSRörözIdr.SzHárű 
Rézsű miniszter! tanácsost 

Kommunista Izgatással vádoljak
— 4 Hétfőt Napló tudósttó/áfól. —
'A Kárólvl-foiTadalnm idején dr. Siildrd 

Rezső rcKdöpkapItánvt a belűgyniiniszté- 
rtwuba rendelték be szolgátattételre, 
luruaiiakkor minissterl lanáetosnak is ki
nevezték. A preletárcüktatura alatt dr. 
Szilárd a lv«hnnémább hirdetője volt a 
•vörös eszméknek a több szónoklatában 
Ik •zruériófeg nvilutkucatt • régi rendszer
ből, iazó gvölölettet izgatott n polgári tár- 
Wtaloui üllőn

A proletárdiktatúra bukása után & ml- 
hiszlari tanácsos forrónak érezte maga 
platt a talajt s kereket oldott, mit mi
előtt létív kedéstar a büntető bíróság előtt 
azániot adott volna. As ügyészség azoimal _____  ___ _..... . ____
megindította dr. Szilárd liezsö elten « ni a legfelsőbb tanácshoz és tiltakozni 

iővátételi összeg fölosz- 
ásg ellep. Románia nem akar hozzá* •■'•«••• afro
ié rutai ahhoz, hogy egyes szövetséges egyezett: hamarosan meglwriotLák az 
államok többet kaolanak ebből a kár* 
pótlásból, noha \oszte8égelk csekélyek- ... _____ _
bek voltak. A tervezett föloszlást No- Történt mindez az Utahi lány ölve- 
mánfa elutasítja és ui. Romániára nedlk előadása körül. Az esküvőt nem 
nézve kedvezőbb felosztási kulcs meg-egyhamar megtartani, nert P 
áUatításái kövdeiL IwnMz direktora nem engedte el a

így folyt hát a mulatság híremig, 
traz nem h háromig, mert félhárem 
tájiin kezd.tt kiürülni nt Angol Park. 
A táncolók egyre kevesebben lelitek, a 
kabaré nézőterét is olt hagyták a né- 
rfk, pedig ar előadás még tartott, a: 
hullámvasút előtt már nem kelleti sor-

|

■

t lemondott, 
úgy . hogy D'Annunzio egyenesen a 
néphez fordult és előtte telte le az es
küt. hogy mint eddig. ezentúl is min
den ereiével, ha kell feuuverrel is. 
utolsó leheletéin azon lesz, hoau Fiume 
mindifi Olaszországhoz tartozzék. Úgy 
látszik, hogy a i'ugoszlás’ok már bele* 
törődtek Fh.me elvesztésébe.

Roműnm aláírja az orosz békét
Pária, szeptember 1?.

(A MTI. kiküldött tudósítója jelenti.) 
Az Excelsior legutóbbi számában Take 
Jonescu megcáfolja azt a hirt, mintha 
asl mondta volna, hogy Bamánia nem 
fogja az orosz békét aláírni.

Kiért nnpglttk el 
aDunaKonferencía üléseit

Bécs, szeptember 12- 
(A Magwrr Távirati Iroda maKÁnfe- 

len.ése.) A Dunakonfercuciát, amely a 
Quqí D‘Qrsaun tartift üléseit, azért na
polták el szeptember lOda. hogy az 

■értekezlet tagjai tanulmányozhassák a 
román kormány részéről előterjesztett 
ui lawlatot.

a cselekben
Pária, szeptember 12.

(A M. T. 1. kiküldött tudósítójától.) 
Balnvllle az Action Francaiéban azt 
Írja, hogy Benesnek a kis tatán! létre
hozására irányuló fáradozása Párosban 
a legkiaeoabb benyomást kellette, mert 
ezzel elárulta, hogy milyen erőtlen a 
németéi tenes cseh védőbástya, mely 
csupán Gauvin és Tardieux illúziója 
volt, akik nem tudtak beletörődni 
abba, hogy a cseheket elejtsék.

Németország 
és a népszövetség

Genf, szeptember 12.
(A M. T. I. tudósitójának jelentése.) 

Németországnak a népszövetségbe való 
fölvételéről a Temps azt írja, hogy er
ről nem tehet addig szó, amíg a jóváté
tel problémája teljesen meg nincs 
oldva. A népszövetséget nem tehet el
keseredett viták színhelyévé tenni, 
már pedig < jóvátétel kérdése addig, 
amíg végképpen nincsen szabályozva, 
ilyen vitákhoz vezethet.

A londoni Utahi lány: 
Vanderbiltné

(A Hittől Napló tudósító iától.) A 
Király-színház most mulatja be az 
Utahi lány eimü operettet, amit leg
először Londonban játszottak, 1913. 

; októberben az Adelphi Szinház-ban. A 
I londoni Utahi lányt az Adelphi Szin-1 
I ház prknadonataja: Ina Clair ját-l 
i szőtte. A férfi főszerepei pedig Teddy 
I Fedne, aki azóta meghalt. Ina Clair- 
nek óriási sikere volt a darabban. A 
legszebb londoni primadonna egy
folytában 27.^szor játszotta ej az. 
Utahi lány címszerepé'. Szépségének 
híre a messzi tengereken túlra, Ame-

A/.uí-.*nr«lz rik&ra '« eljutott, ahonuan a itatniCJy OZIOS6K OSSZ®- Vanderbilt Gyula, a nevezetes Nmen-

vesznek a koncon^/"? ™

Éltető ellátás.. ......................  .
tMrkapitánv nem lelent meg. Miután 
árd dr. eridö^zerint ismeretlen hetven 

tartóAodlk, <w üguétsséfi most elfogató 
baramsot adott ki ellene.

!• vM,

tv, rsésxas 
a fssh£r nózsn

Omnlában!
Elöadásokkfzdete naponta 4. 6 ét 8 órakor 

Jegyek a színházt pénztárnál ét Báninál kaphatok

BRILI.SÁNST,
horribilis AINGKR ékszerár 
áron vesz W Rottenbiller-utca Zt 

ok Telefon Józsct 52-54

Érzékeny és fájós
Utakra készil
cipőket

Gerő Budapest IV., Kossuth Lajos-u. 4.

ARANYPiLLE
IV. róiae ■ 
a fehér rózsa 
a TIVOLÍE.^ '

Előadások: Hő, ül te HR ó akor t

BOHBONIBR

VARRÓGÉPEKET JTV?
Krausz Imre

Rökk Szilírd-B. 0. ViMOHleladőknak engedni.

ÜOZGÓKÉPtOTTHOM 
A SZAKADÍKOK KIRÁLYA 

Kalandortörtinet B felyondtban.

A MODELL
Regény fl M zonisban.

Románia többet követel
Bécs. anoteiuber 12.

Neue Frete Presse jelenti Berlin- 
A Le Temps bukaresti értesülése 

szerint Komdnia jegyzéket akar intéz*

A
bűd:

hogy Ina Clair kedvéért, de London- 
bán mindeneseire elment az Adelphi 
Színházba, és végignézte az Utahi 
lány előadását. Előadás után pedig az 
történt, hogy flz amerikai milliárdos 
felkereste Ina Clair édesanyját és ki
jelentette néki, hogv nőül akarja 
vonni a leányát. S mert a londoni 
IJIahi lány megszemélyesítője is bele-

eljegyzést és Juta Vanderbilt mint 
vőlegény utazott vissza Amerikába.

OKVETLENÜL
tekintse meg a 

BÖHM KÁLMÁN 
hosoöovAs it. t. 

Budapest, Vl.,«iebol«*-w 1» 
a Xl-lk Áruralnt«vás4ro« (W 
csarnok) kiállított írttal, , n* 
vésii tarogtau »w herőáll



fHTDAPKST, SZEPTEMBER TI HÉTTŐI JVJtPEO

HÍREK
Elfogatóparancs 

Lugosi Béla ellen
(A Hétfői Napló tudérttdfátdl.) A 

»r»letóidiktatúra alatt Latost Bél* 
szintez volt a keramurtteha sstasferek 
vezetői*. Twrh volt a II. kerületi km 
tona te munkástanácsnak U. A New 
réti Sriuháriraa te a Készek kkütean 
tartott avífléseken állandóan lázitó 
beszédeket tartott, amelyekben ft pro
letárdiktatúra mellett izgatott. Azon
kívül a vörös őrségnél feljelentette 
Takács Kádmánl mint ellenforradab 
márt ás a forradalmi törvényszék Ta 
kacsot két esztendei kénysBermunkára 
fólte. Lugosi a diktatúra bukása után 
megszökött Bwtapestrl s Németország 
felé vette vtját. A budapesti királyi 
ügyészség most elfogató parancsot 
adott ki a kommunista színész ellen, 
akit időközben a kultuszminiszter 
nemzeti színházi tagságától is meg
fosztott.

400 vérhasbeieo, 40 halott Újpesten
Különösen gyermekek között pusztít a JérvAny

* A Hadirokkantak, özvegyek te 
Árva Nemsetl Ssüvetaége t. hó 14-éi 
rwtvaaabásu ftnaepteyt rendet a Vtea- 
dóixMtv. Az ünnepély délután 4 éra kos

-___ __________ hí
i kezxJettal kabaré előadás lesz • 

felnőttek részére, ezután heswversanj 
következik. Jer?vek: BdrcHsál. a Szín 
háti l£/el*nél te a M0VE-nA\. valamin 
a helyvrinea v^thatők.

* Lfea, nőni *•••. A Jlayal Apollóba
a Ctmtbar IQ. ráeső kerül hétfőtől kezd 
ve műsorra. — Lesz, ami lesz a címe 
harmadik résznek amely minden eddig 
résmél jobbon tele van ax artista-bravu 
rok egymásutánjával. Megelőzi es
Ami érik a legújabb knockabout színészé 
nek, Bipornonak a Csodatükör című ka 
csatoló burleszkje. Az előadások 4, 0 é
8 órakor kezdődnek. Jegyek Báninál '» 
kaphatók.

* Oroszlánok köaött Szenzációs Harr 
Pici-sorozat első darabja viseli ezt a fii 
inét. Harry Pielt hajmeresztő *izg«>hn» 
kalandjai, üldözései, fetfhőikaTcolók tete
jén, egv égő cirkusz lángjain át stb. ve 
gül elszabadult oroszlánok közé juttatják 
de lélekjelenléte és vakmerősége a ine.j 
vadult bestiák közül is kimentik. A Ili 
talmás attrakció előadásai hétfőtől kezd* 
a Corsoban 4, háromnegyed ft, negyed I 
és 9 órakor kezdődnek.

* A Mozgókép Otthon tegnapi bemub
tóját a közönség valósággal lelkesedés* 
fogadta. Az amerikai újdonság*. ,A um 
deli", gyönyörű művészetével és megkap 
tartalmával hódította meg a közönsége 
az olasz Albertini-film szédületes trükkje 
és izgalmas, jelenelről-jclenetre fokozód 
bravúrjai elképzelhetetlen hnjássnl voltak,* 
közönségre. —- Előadások: 4, %,6, '
9 után.

* Az Uránia uj műsora. Két pompá 
amerikai filmet mutat be as Uránia. A 
chö Madfte Kína 
folytatása, a másik 
sok mindennap 4. 
kezdődnek.

* A fehér rózsa. . ____
pille TV. és befejező részének, amelybfi 
Pearl White, a népszerű amerikai fii a 
színésznő újra meghódította a pesti ki 
zönséget. — Az, Ómniában éa a Tivob 
bán ezen a nagyszabású filmen kívül N 
mutatóié lesz, az első idei Lenkefíy lét 

i filmnek is. Heltau Jenőnek, a hazai 4 
külföldi színpadokon is sikert ért víg 
játékában, a Masamőd-ban játssza el 
címszerepet. — Az Omnia előadásai I 
6 és 8 órakor, a Tivolié %b, és 
örakoT kezdődnek. — A» Omnia jegyi 
Bárdnál is kaphatók.

* Az Olymplúbaa ma két első rang 
slágert mutatnak be. Az egyik az ..Aranj 
láz" eimfl nagy amerikai dráma, a másí 
a „Falusi Rómeó** ejmü hárpmfetvonáM 
vígjáték, melyben a főszerepet a iag 
hájasabb moMprimadpnna, Lőtte Nas 
mana játwaa, — As előadások 4, %Ő,
és 9 órakor kezdődnek.

uaw, az unnepmv cmutan a oi 
(A Hétfői Napló HuiMtójátH.) Vb ! esidö szerint M beteg vem ae alpesti 1 axdödik é* reggelig fog tartani, 

pesten vériiasjárvány van. sanel^ndk járvánukórháxban. több beteget a le- órai 
•záunoa áldoxota van. A járvánv ki- i.
rülbelül iwrv-öt Itáátel ewiőtt keadő- 
dőbt A luNábbi azówJnvoa egereket ______  ___  __ _ ___  _______ _
mind eurüb egetek követték, ugv taty 1 aeoten aa összes elemi iekolákart. a M* 
a iárvAnv e hÁ felvawAa érte ed teáte aéw-. peMri iakeMkat. vetoaebrt a 
pántját. A járvány ketáiktn&o óta — M^akiskoldka te tAnekkelákat te 
amint dr. Fadguat Gyula Újpest ható- Megtörtént ínhrdan azükateos órlatév 
sítei orvoxa közli — eddig 40 megbete
gedés történt. Az esetek elég sulyoe 
iellttrüek soltak. Halott 40 volt, férfi 
és nő veauesen. A jár várni különösen 
nagymérvű volt a gyermekek között. 
A betecaéa csak a városnak egy bízó* 
nyos részén, az Aroád-ulca és Határ
út közti területen pusztít, 
tolták, hogv vidéki kofák Újpestnek 
ezt a részét árasztották el evümölcs- 
csel, szilvával és diairyével és a kofák 
hurcolták be a vérhas bacillusát is. A 
tisztiorvosi hivatal jelentése szerint

Jrúadn ápolnak.
A tiaxtiorvoei Mvnhtl pendefteetác 

folytán már korábban hecárlák Uj*

Megái tapiz

kedés a iárvánv lokalizálására, amely 
annál is könnyebb. mert csak e«v 
megbatározott területen lápéi fel fiz 
epidémia.

Az újpesti vérhaaiárváuv elvan m* 
lvos és komoly mérveket öltött, hogv 
téló az átterjedése Budapestre is, Ui- 
pestről ezért hivatalos értesítést küld
tek a főváros tiszti főorvosi hivatalá
hoz. amelyben kérik, boffv tegye meg 
a megfelelő preVentir inézkedéseket, 
nehogy n járvány fővárosra is átter
jed jen.

rltája, a területi integritás visszaszer
zése és a diktatúra letörése. A legfőbb 
hon védtÖrvény szék a bejelentett felleb
bezések folytán a mai napra tűzte ki 
Stromfeld ezredes bűnügyének felebb- 
vitell főtáryyalását.

— Kaiaencv nem megy X X
X X X A Petit Párisién ér les ülése : oöt. Mire a mentők 
szerint Kamenev nem fog többé vissza- j 
térni Angliába és távozását politikai j 
körökben a Szovjet oroszországija! való I 
diplomáciai viszony megszakítósának 
tekintik.

aezte maiiát. A mentők súlyos állapotban 
vittek a Szent István-kőrházba. —- Schle- 
sinfjer Sándor 19 éves lakatos "Tímár-utca 
4 sz. alatt öngyilkossági szándékból fel
vágta az ereit. A mentők első segély 
nvultása után helyszínen hagyták. — 
Juhász Pál 34 éves kömives a Garai-utca 

X j 87. szám alatti lakásán felakasztotta ma.
gát. Mire a mentők megérkeztek, halva 

- I találták. Holttestét a törvényszéki orvos
aid intézetbe vitték.

— Az Orsz. Magy. Kir Zeneakadémián 
és a Nemzeti Zenedében felvételt nem 
nvert növendékek jelentkezzenek a Ko- 

• oács Károly zeneszerző vezetése alatt álló 
Kormánylónértéa, A rendőrség bűn- j -»n©iskolában. Jelentkezés minden nap 
eljártat indított Szánté József M 1 délután 3—8-tg VII., Thökőly-ut M. 
pincér ellen konnűmizósértés bűn- ' ■ i_l ■ j. jj-1.
initrtf. A rendőrség rövid kihallgatás .

Vérre* tüntetés Triesztben. Színház- és fllrnujtlonsáöok
Trieaztütál táviratázzák: Teeivao este1 

| tüntetők, lc’naffvdbibrésat szlávok, a
- --------- ” "i torlaszokat

w- A Hétfői Napló: 2 korona. ’A 
Hétfői Napló iára a mai naptól kezdve 
két korona. A Hétfői Napló mindig a 
közönség érdeleit szolgálta és csak a 
viszonyok kényszerítő hatása miatt 
emelte most a lap árát. Drágább lett a 
papír, drágább lett a njomdaköltség és 
a Hétfői Napló — vasárnap készül, 
ami kétszeresen megdrágít mindent. 
Hisszük, hogy a Hét fái Napló közön
sége belátja az újság kényszerhelyzetét 
ét megértéssel veszi tudomásul a lap 
árának felemelését.

WlndiscJigraHs t.ajas iámé* fel
lép Sárospatakon. Megírtuk, hogy a 
nemzetgyűlés igazoló bizottsága formai 
hibák miatt me^semm isiket te Molnár 
János kisgaixfopárli képviselő sárospa- ___ __ _ . ___ _
tahi mandátumát és a hivatalos top | San Cuaromo negyedben _____r ___ __  __ ____
— • —.<_x*— _  ------ - *■, omeitck. Gyalogos katonák fi torlaszom házban. Cs. 'Mszeghy Irma betegsége

tette 
utón

kalandjai c. soron 
• Na. 29. A> előadó 
egynegyed 5 4* 9.1

Ex a címe az Aran^

* SzerepváHozás a Neftnstt! Srin-
inai számában a belügyminiszter fix 
5088—919. M. E. kormányrendetet 74. 
§-a alapján 1920. ololóLer 10-ér< uj 
választást rendeli el a 6ároapataki ke- 
nileíhen. Ae első válseszlas ktejóu he
ves Iwrc vök a kwazdapárti jelölt te 
Windicshgrae/z Lajos heroe« kötött te 
a politikai világ meglepetésére a her
ceg, akinek Sárospatakon te környé
kén haiaámas uradalmai vannak, a» 
egyszerű kiagavkVral w-emben kwMs- 
aégben maradt. Brtwüíteüak szerint az 
uj válasTj'ápotn Windlschgraett IaW 
ismét feHép.

— A saabndköwíveeeég szerepe • vUdg- 
hábortibnn. A vármegyeháza nagytermé
ben vfl«árn«p este nagy közönség gyűlt 
öswe, hogy IVfctirt Frigyes ár. második 
előadását a szabadkömítvességiMk a világ
háborúban való szerepléséről aseghail- 
ffsss.a. Az előadó bevésettek éppen arrt bi
zonyította, hoffy Ferencs Ferdlnánd trón
örökös meggyilkolása szabadkőműves ke
rek müve volt. Ugyancsak a snohadkőniü- 
veaek munkájának tulaj dón Holta a vüág- 
háboni uszítását. Nera a magyar. a« osa- 
trál, a német katonák hősiességén, hanem 
a szabadkőművesek aknamunkájának si
kerén mnllott, hogy elvesatettük a há
borút — mondotta. Befejezésképpen még 
fölemlítette, hogy Romániában Károly 
király hslálát, nemkülönben a aaerbini 
uralkodóház cttenl merényleteket snsbate- 
kömfivesek mozdították elő.

— Ma tárgyalják • feHebbvíteH Wr.
vényaaéken StroanfeU bttndgyét. 
Stromfeld Aurél volt vezérkari ezredest 
« hadTtőrvteiyezól hárem évi börtön
büntetésre, rangvesztésre te kitünteté
seinek elkobzására ítélte azért, mert a 
proletárdiktatúra idején elvállalta a 
vörös hadsereg vezérkari főnöki állását 
és e minőségűben vóghozvitt eaetek- 
ntányei a beiláradás előidézésére, illetve 
kifejlődőére veitek alkalmasak. Az 
Ítélet ktiirdettee után a főágban lévő 
ezredes, valaauiat védőügyvédje, dr. 
llaruay János la fellebbezést jelentetlek 
be. Dr, Darvay a benyújtott fel lábbe
lire szerint Stromfeld aaredos caridk- 
nrényei nem képeznek bűncselekmé
nyeket, biánygft a bűnözési azéndéfc és 
ezzel wemlxMi suegAIJaplWiatá, hogy 
Stromfeld célfa a közérdek szolgálata 
Volt. Stromfeld azt állítja, hogy a ve- j ^VM cze’édlaánv ÜUÖi-ul ftö. ssámu laká-' vittek sikerre, A kitűnő Karinthy—-Szenes- 
gérkará főaökaép elvállalásánál három s^n háromszoros méreggel ét pedig aspi- tréflik és aj szóták egész sera tette tel- i 
cél mettgk fo PtíUfi M MMSfiMfi ükW- fte, MMReuii te lugkóoidaitai megmér- >esaé a KÜauft ét a alkart ,

kát hamarosan s<zélrombolták. A tü
zérség három Vállövéit adott le. Az 
összeütközésnél három ember meg
halt. Mintegy száz embert letartóztat* 
tfik. Az éjszaka nyugodtan mull el. A 
munkát alkalmasint még ma délelőtt 
ismét megkezdik. (MTI.)

— A kurliKáfi. Ez egy regénynek a 
«me, melyet Forrd Pál irt. aki néhány 
alkotással már régebben feltűnést kel
tett Mindazok a kvalitások, melyek 
Forró iránt az érdraklődéyt felkeltették, 
fokozottabb mértékben nyilvánulnak 
meg a moat megjelent uj regényben. Az 
író meaosaővő képessége, aainérréke 
még jóban kifejlődött. realiamusa meg# 
nesnesült te mélyebbé lelt. Kétségtelen, 
hogy hamarosan legelső sorában lesz 
az újabb goeráck* elbeszélőinek.

— AU meg akarta mérgezni Kun 
Béli*. Béesből táviratozzék: A bécsi 
ügyészség Ginétih László 19 éves buda~ 
pesti diákot, aki április 4-én áll itáliait 
mag akarta mtaoerni 
gyilkosság miatt vád 
tánrvatós október első 
esküd Ibiróaáu előtti 
Czernv fő törvényszéki 
kölni, a vádat Sóbwarlz dr. állam- 
ügyész képviseli. a védelmet Zőrnlafb 
H«gó dr. látta el. Ginéth László an* 
Haladóién mérgezett süteményt vitt be 
a SteinÉiofbWn internált Kun Bélának.

— Franclaoreaág képvtoelő! a bvÜMm‘ll 
értekezleten. Lefeuret, a CredH Lyonais 
főtitkárét, Fleurin maghatalinarett mi
nisztert te Avenel pénaügymimsateri ta
nácsost a kormány Francia oiwáit dele
gáltjainak nevezte ki a brüsszeli pénz
ügyi éríekealctre.

— Elitéit kommunisták. A budapesti
bflutetötörvényszéken kél bolsevista felett 
Ítélkeztek a gyorsított eljárás szabályai 
szerbi. Torda lóuet te Bumpft István 
agitátorokat két-két évi börtönre ítélték el. 
— (.sala Sándor vasmunkást avilkesságra 
való ssövetkésés büntette elmén vonták -- ---------- -
kérdőre, mert a Csemi-féle terrorcsapat-' bemutatón. Kiemelkedő hatása volt Dré- 
ban teilssitett szolgálatot U ezért hathó-' gelp Gábor viajitékának. a Véirktelégltés- 
napi börtönre iélték. — Kailfmatm Samu nek, Kökénnyel, Borossal ée Báratmnyal 
konmniniata magánlaksértés bűntettét kó- > a fősserepekben, továbbá Idgea István 
vette el, mert erőszakosan rekvtrdtt lakást váratlan eredeti bluíTjének, | jhdrarcu 
és ezért liahónanl börtnre Ítélték. } ember nek, ^melynák főszerepeit Bánó-

Önttyilkosvxgok. Gtaser Erzsébi t 21 | cxy Dezső. Kabos Gyük é# Titkos Ilona

Kun Bélái. or» 
alá helyezte. A 
felében lezz. Az 
tárgvaláaon dr. 
bíró fee elnö-

köveikeztóben szerdán, e hó 15-én, az 
előre lúrdetell Tartuffe helyett a Fös
vény kerül színre.

* A Vígszínház e hetét természetesen 
a Mi kelten dominálja. Egy-egy est jut a 
nagy vonzőerejü Trilby nek, a Hálókocsik 
ellenőré-nok és az ördög nek.

* P. Márkus EmÜla a jövő héten hat 
este* lép fel a Magyar Színházban. Hétfő, 
kedd, csütörtök és szóm!.utón A név
telen asszony JaqveHne szerepében, szer
dán és vasdrnrp este pedig 4 kaméhds 
hőtau címszerepében. Pénteken g Sas- 
/7dkef adják Törzs Jenővel a cimazerap- 
ben.
van i.............
bel várak kai,

* Az utahl lány bemutatáj*. A Király
színház jövő heti •reménye az „Utald [ 
lány" szombati bemutatója fesz, melyből i 
az utolsó próbák folynak. Az érdeklődés 
oly óriási, hogy a jegypénztár kénytelen 
már as első ti* előadásra aeóló jegyeket 
árusítani. A bemutatóig a nagysikerű 
„Cigánygrófná** van müreren, vasárnap 
délután a „János vitte*'-t adják ntártedult 
helyárakkal, 8 órai kezdettel.

* A Politikusok tdt fcága| g közönség 
legnagyobb ekagadtatásárő! teamek ta. 
nuliizomynágoí, A nagysikerű amerikai 
darab Simonyi Máriával, GeUénrttel, Kar- 
aáeyival, Peiheftval, Ujj Káhnánnal a fő
szerepedben a jövő hét csaknem minden 
estéjén színre kerül.

* Mészáros Glza pénteken éa vasárnap 
délután a „Terikéiben lép fel először 
több hónapi betegsége után a Behrároei 
Srinttárbma. A nagv művésznő aleő fel
lépte, tavibbá Földes lanre IMbezer 
szénre kerüh „ Teriké “jónak ea a repriae 
nagy érddklődést égte.

* A Vánoal SsinbáabMi • héten la a
Hcrmelines nőt őUtfr adják Körnuei 
Béla felléptééi, Víph Manyival ée Pa-! 
lásthy Irénnel a női főaaerppekben Ked-1 
den Mignont, pénteken Carment adják. 
Jövő vasárnap délután Trwiata ktfül 
színre. |

* Aa AndráMy-ntt Szfnhda uj műsoré-, 
nak rendkívüli sikere vpl| a csütörtöki

u aii.inK iuih jcmnoi • ' . - __
Jövő vasárnap délután a Kis lord Xf mfT *7 r

műsoron 3 órai kezdettel, mérsékelt1 <\ Ott!
Fasor és Aréna-ut sarkán. Tel. U~f7

A fiolái hírnöke harmadik része
Az tlöadások kezdett fél S és 9 órakor

Nemzeti T^oyal Orfeum
Vtf. Fnsébet-körut 31 Telefon: Jóuef lrl-űp

Minden este Ml 8 órakor
Lncla, Hsnsath-Zerkoviti operettje, a címszó 
repben Beeker Bahyel és S Manley, Aeglrs, 
Krernoa, The Leygntons, a világhírű artisták

ftnrtnc y*”déeMttU „Avé«zjeP‘c. amerikai , 
klUllUa történetben és a fényes uj műsor i 
Blladáa kőidet* lagyed 8 órakar I

Eau da cologne
. Kaphatók mindenntt! 
tár, EraMbtt-kOnit M j

Hamis fogakat 
Brllliknst 
Ékszert 
Platinát
Antik tárgyakat 
KípoketXlS 
Dísztárgyakat
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fi uosőrnapi büiiiűkl 
labdarugó mérKözúsek

A vasárnapi bajnoki mérkőzések papír
forma szerinti eredménnyel végződtek. A 
Vezető csapatok mind megnyerték mér
kőzésüket és így egy meglepetés scan tör
tént. Részletes eredmények:

MTK—Vas- és fémmunkások 5:1 (2:1). 
A bajnokcsapat végig nagy fölénnyel, 
könnyen győzött a Vasasok ellen. Külö
nösen a csatársor brillírozott. A gólokat 
Károly IV. (3), Schlosser (1) és Braun 
tizenegyedből rúgták. A Vasasok egyetlen 
eredményes rúgása Katzer érdemel.

FTC—Kispesti AC 2:1 (2:0). Két ra
gyogóan szép gólt rúgott az első félidő
ben az FTC Nikolsburger és Kertész ré
vén. akik nagyszerű formában játszottak. 
A KAC gyengén szerepelt. Egyetlen gól
jukat Eisenhoffer clőrradott labdájával 
érlók el, amelyet Csajka kapus beejtett a 
hálóba.

t/TE—BAK 1:0 (0:0). Népszigeti pálya. 
Unalmas, érdektelen játék, amelyből a 
kedvező helyzetet jobban kihasználó UTE , 
került ki győztesként. A gól Schaller ér
deme.

VII. kér. SC—Törekoés 0:0. Mindkét 
bsapat nagy gólképtelenségben szenved. A 
védelem szépen játszik, a csatárok csak 
■ mezőnyben ,produkáltak elfogadhatót.

BTC—MAC 2:1 (1:0). Hajdú rúgta a 
BTC vezető gólját, míg a második Rauch- 
maul érdenne. A MAC eredményes rugá- 
kát Oláh csinálta.

Ili kér. TVE—TTC 2:0 (1:0). Határ
utca. Kitünően játszott az óbudai csapat, 
amelynek legjobb embere Szabó Jenő volt. 
Mindkét gólt Hegyi középcsatár rúgta.

VÁC— MTE 2:0 (0:0). Hungária-uti pá
lya. A VÁC góljait Kovács rugla.

Ékszerészek Sport Clubja—Előre Torna 
Kör 4:0 (1:0). Halom-utcai pálya.

Húsiparotok Sport Csoportja— V. ke
rületi Torna Club 3:1 (2:1). Amerikai-uti 
sporttelep. A mérkőzést verekedés miatt 
félbeszakított ók.

BSE—Kercsk. 'Alk. Sport Cső*. 2:0 (0:). 
üllöi-uti pálya.

Józsefvárosi Sport Club—Erzsébetvá
rosi LAC 2:0 (1:0). Thököly-uti sportte
lep.

Újpesti Munkás TE—Óbudai Torna 
^Egylet 2:1 (2:0). Rákosszentmihály,

Máv. gépgyári Sport Kör—Rákosszent- 
ínihálgi SC 2:2 (1:1). Malom-utcai pálya.

Bécsi eredmények. Amatőrök—WSC 
t:2 (2:2), Rapid—Wacker 3:3 .1:0), 
Siminering—WAC 1:0 (0:0), WtAF— 
Wienna 1:0 (0:0), Herlíha—Rudolfs- 
hűgel 2:2 (2:1), Florisdorfer AC—Ar- 
iniral 1:0 (1:0).

Gyaloglóverseny Magyarország bajnok
ságáért. A Magyar Atlétikai Szövetség 
rendezésében vasárnap került eldöntésre 
Magyarország 30 kim. gyaloglóbajnok
sága, amüyet Szablyár Péter, az FTC 
tagja nyert meg.

Balatoni emlék-uszóveraeny. A Buda
pesti Budai Torna Egylet vasárnap a 
Csá szárfürdőben országos úszó versenyt 
rendezett, amelynek főbb eredményeit itt 
adjuk: Belátón emléktiszás 1000 m. 1. 
‘Eperjesig Béla 15.23 p. Balaton emlék
úszás 100 ru. 1. Schlcnker FTC 1.11 p. 
100 m. mellúszás 1. Glatter FTC. 2. Bory
III. kér. 1.28 p. Gyermekverseny 35 m.
1. Czetle 400 m. úszás 1. Horváth MAC 
6.05 p. Búvárúszás 1. Wenk FTC. Mell
úszás ifj. 70 m. Rudas III. kér. 59 mp. 
Tiszti verseny 70 m. 1. Kiss. 2. Gnaffy. 
3x70 m. vegyes 1. NSC (Barta. Balikó, 
Sc.hlinker). Műugrás 1. Nagy FTC 17 p. 
Hölgyttszás 70 m. 1. Kuntz Jolán.

A MAC ncmzetközl atlétikai versenye. 
A Magyar Atlétikai Club atlétikai viadala 
győztes versenyzőinek névsorát itt közöl
jük: Magasugrás 1. Gáspár Dezső 182 an. 
Sulvdobás 1. Bedő 12.40 m. 110 m. gát
futás 1. Imre Andor. Távolngrás Gáspár 
Dezső 6.70 m. 5x200 m. stafélafutós 1. 
BEAC. Ötösverseny 1. Fedők 12 font. 

'Krcmpcls cw lék verseny 1. MAC 18 ront

Bécsi versenyeit
I. futam: 1. Islam (Tam). 2. Máskor. 3. 

Idis. 4. Sietek. Futottak még: Ifen, Am- 
bos. Cassiopeia. Tót: 20:40, 20:35, 46, 56.

II. futam: 1. Obcanka (Tam), 2. Alma. 
,3. Hígé. 4. Kongo. Futottak még: Hup- 
ferl. Korhely, Nyíl, Vezér, Mimikri, Ar
túr, Tavalyi, Lívia, Virikst. Tót: 20:239, 
20:171, 63, 55.

IH. futam: 1. Unschuld (Pretaier). 2. 
Ichvekiár. 3. Vknntca. 4. Frau Ut«, Futót, 
lak még: Bársony, Iktus, Példáz, Tóba- 
rose, Trumf. Tol: 20: M, 20:33, 32, 52.

/V. /utam: 1. Pék Gűzef (Pretzner). 2. 
“Handhabe. 3- Col. Romanelli. 4. Boxeri. 
Futottak még: ChevaHer, Defonxor. Tat 

’aOzöL 2WÖ. Jö, «./ v

V. futam: 1. Harmat II. (Stecker). 2. 
Hűbéres. 3.. Hopp. 4. Praohtweiberl. Fu
tottak még: Lorle, Orphelia. Tót: 20:75, 
20:34, 33.

VI. futam: 1. Rosmarln (Mauser). 2. 
Rewolte. 3. Batnbus. 4. Tarnak. Futottak 
még: Komödiant. Tót: 20:19, 30:30, 29.

Vil. futam: 1. Bodog (Gulyás M.). 2. 
Yeni Kciiv. 3. Máskor. 4. Eragoman. Fu
tottak még: Kázmér, Tünkin, Haberecht, 
Bónis. Elda, Hangulat. Tót: 20:61, 20:30, 
35, 35.

Megyeri versenyek
l. futam. 1. Fékomadta (Martinék).

2. Semprania (Szabó). 3. Sakál (Rein- 
wald). Tol.: 10:35; 13, 13, 29.

//. futam. 1. Marika (Sdh-nellein). 2. 
Maluska (Sdhejbal). 3. IgnoranJ (Sza
bó). Tót.: 10:43; 18, 13.

III. futam. 1. Gyepre fanka (Gyűrű).
2. Győrök (Szabó). 3. Hadi özvegy 
(Bocskai). Tót.: 10:105; 26, 19, 37.

IV. faiam. 1. Eleonore (Reinwald). 
2. Kuvik (Martinék). 3. Hadvezér (Hof- 
bauer). Tok: 10:124; 29, 13, 20.

V. fulam. 1. Nóra (Németh). 2. 
Principal (Gyűrű). 3. Kipárolgó 
(Girnpl.). Tót.: 10:90; 22, 14.

VI. futam. 1. Kártyás II. (Mihalo- 
vics). 2. Hogy hogy (Krüll). 3. Cor- 
nette (Fű-ki). Tót.: 10:68; 58, 37, 58. 

Ügető versenyeK
Háromévesek versenye. 1. Struga 

(•Lyon 2 és fél reá), 2. Raíaela (Switzer 
4), 3. Csitt (Benkő 5). Futottak még: 
Sirene 6, Szabad 6. Castor 8. Csiga 16. 
Tok 10:15; 10. 11. 11.

Alcsuti-dij. 1. Vera (Cassolini 1 és 
él reá). 2. Rotunde (Benkő 8), 3. Féld* 
post (Biró 8). Futottak még: J. Lous- 
tic 3. B. Kin név 5, Róza 6. Ida 6. Tol: 
40:20; 18. 16, 23.

Amateur-versenu. 1. Eskimo (ZwíU 
ling 2>í). 2. Orotdva (Hegedűs 6), 3. 
Ottó S. (Wessely 1 és negyed reá). 
Futott még: F. F. 3. Tót: 10:35; 19. 31.U«tott még: F. F. 3. Tót: 10:35; 19. 31. hogy Frank mérnök még sok ötletes és

St. Leger. 1. Mimosa (Cassol 1 és fél hasznos találmánnyal fogja gazdagítani a
reá), 2. Ptrezlaleúnv (Switzer 1 és ne
gyed). 3. PoMerl (Novak 8). Tót: 10:15

Sárosirdij. 1. Rose Axtell (Switzer 
1 és negyed). 2. Csillag (Seager 1 és 
negyed reá). 3. Csavargó (Szalay 6). 
Csillag, nyerőnek jelentve. Futott nróg: 
Cudar 6. Tót: 10:23; 10. 10.

Kalocsai-dij. 1. Emmich (Kovács 
lJí). 2. Magister (Bíró 6). 3. Vonzó
(Tomann 8). Futották még:' Tomi 4, 
Bukarest 4. Adria 3. Rotkappdhen 3. 
Tót: 10:35; 14. 26. 23.

Eldoritdó-verseny. 1. Forgószél (No- 
vák 2), 2. Oberon (Szaluv 4), 3. Csen* 
gő (Seager 4). Futott még: Emiden 2 
reá. Tót: 10:32: 11. 13.

Kettesfogata verseny, f. Iram—Lo- 
renz Douglas (br. Solymossv 1 és ne
gyed) . 2. Clematis—Parka (Leveleki 
4), 3. Ahnfrau—Rigó (Sen-nycv 2).
Futott még: Grodok—Pancjur 1. Tót: 
10:20; 18, 25.

KÖZGAZDASÁG
50.000 tátogató 

a XHk Arumlntavúsűron
(A Hétfői Napló tudósítójától.) 

50.000 látogatója volt a XI. Araminta* 
vásárnak az első napon. A magyar 
ipar és kereskedelem minden jelentő
sebb ága és minden jelentősebb cége 
képjviselve van itt, hogv hirdesse köz
gazdasági életünk újraéledését. Szom
baton voíl az Ivarcsornokban a vásár 
ünnepélyes megnyitása és már vasár* 
nap délelőtt óriási tömeg kereste fel a 
klállatást, melynek fényes rendezése 
Kármán Aladár érdeme. A láto
gatók olyan tömegben lepték 
el egyszerre az Iparcsarnok kör
nyékét, hogv a kapukat tízszer 
egymásután be kellett zárni Csak cso
portonként engedték be a több, mint 
30.000 embert a kiállítás helyiségeibe. 
Aki végigmegy a városligeti Iparosai* 
nokban és végignéz ax Arwnmtas4sá- 
ron felhalmozott rengeteg holmin. az« 
ml a boidog tudattal távozik, amit 
Iforihu MikJúa kocménvzói üancoi

nuusnvitó beszédében mondóit: • Ha 
valamennyien Igazán összefogva, össze
tartva. kitarló munkánál küzdünk a 
nehéz időkben, oda fogunk jutni, 
ahová mindnyájan akarunk, hogy Ma
gyarország nnmi. boldog és gazdag les 
auen.

A XI. Árumintavásár félezer kialli* 
tója közű! különösen az alábbi gyárak 
cs cégek produkciói tűnnek ki:

Mythos 709.
(IV., Váci-u. 42.) E védjegyzett név alatt 

az utóbbi idők legszenzációsabb találmá
nyainak egyikét mutatta be a hasonnevű 
vegyiművek igazgatója, Hűbsch dr. A 
Mythos a legtökéletesebb és a legtakaré
kosabb mosópor. Hatása annyira meglepő, 
hogv háziasszonyaink alig győzik csodál
ni. Általában az emberiségnek oly töké
letes mosószere az, melvet a Mytiios itt 
bemutat, hogy az rövid idő alatt nyilván 
nemcsak szükebb hazánkban, de az egész 
világon, mint a ruhák megmentöje fog 
szerepelni. Ez a vegyi por feleslegessé te
szi a szappant, a klórmeszel, az oxidáló 
szereket, szóval mindazokat a cikkeket, 
melvek a ruhának ártalmára vannak. E 
mellett minden szennyet kivesz a ruhá
ból, hivatalos vegyvizsgálat alapján meg
állapítást nyert, hogv semmiféle szennyes 
anyagot nem hagy a ruhában. Egyszerű 
főzés utján, langyos viz keveréssel és ki- 
csavaráss&l, hófehérre mossa a ruhát.

Frandor Újdonságok háza
Á Fran dor-Ujdonságok Háza, (An- 

drássy-ut 62.) kLállitott tárgyai között sze
repelnek a már országszerte fogalommá 
vált „Frandor I. clölfütőkálvha", „Fran
dor II. faapritógép'*. „Frandor III. pán- 
célkkat** és a most forgalomba kerülő, 
már is nagy feltűnést keltett „Frandor IV. 
■aut. cigarettatárca." Horthy Miklós kor
mányzó ő'főméltósága érdeklődéssel 
hallgatta Frank Andor mérnök cégtulaj
donos magyarázattit. A kormányzó kísé
retében a hollandi konzul is végignézte a 
kiállítást, aki megrendelés céljából azon
nal mintákat kért a kiállító cégtől, amely 
ennek folytán tehát közvetlen üzleti ösz- 
szeköttetésbe lép Hollandiával. A kor
mányzó aztán ‘reményének adott kifejezést,1 

magvar ipart.
A Neuschlosfl-Ltchtig Repülő- 

Képgyár és Faipar RL
a mai súlyos és nehéz viszonyok ellenére 
is mind a három gyárában (Budapest, 
Pestszentlörinc, Albertfalva) teljes üzem
ben dolgozik, sőt az utóbbi két gyárában 
éjjel-nappal üzemet tart fenn. A budapesti 
gyárában tömegbútorokat, a pestszentlő
rinci gyárában szekereket, szekér-alkat
részeket és a lég különbözőbb szerszám
nyeleket gyártja. A Repülőgépgyár Rész
vénytársaságból átvett albertfalvai gyárban 
a bútorgyártás, konyhafelszerelési és 
sportcikkek, valamint a legkülönfélébb 
tömegű faáruk és karosszériák gyártása 
már nagyban folyik. Külön vas- és fém
megmunkáló ágazata is van. ngy, hogy 
nemcsak a saját erdejében termelt fákat 
dolgozza- fel a legapróbb .részekig, hanem 
az azokhoz szükségelt vas- és fémrésze
ket is önmaga késül 'A vállalat el van 
látva rendelésekkel a jövő év végéig. 
Gyártmányainak elhelyezése iránt tárgya
lásokban áll: Angliával, Hollandiával, 
Spanyolországgal és Amerikával.

Magyar Szalámigyár Rt.
A békeidőre emlékeztetett ma bennün

ket ez a (X., Füzér-utca 37. sz. a. mű
ködő) gyár a vásáron kiállitott gyártmá
nyaivá]. Elsőrangú husanyagból készült, 
szép piros, mozaikszere, fogásra kemény, 
amellett mégis a szájban szétolvadó, va
lódi, igazi szalámit láttunk és élveztünk, 
amely bár majdnem egy éves áru, mégis 
felséges izü. A legkitűnőbb húskonzerv 
ez, amely minden másfajta húskonzervnél 
jobb, táplálóbb és ideálisabb komprimált 
husanyag. A kiállított sz-alümirudak leg
többje fel van vágva, igazoláséul annak, 
hogy még ilyen állapotban is hónapokra 
eltehető és élvezhető. A gyár jelen volt 
igazgatóját. Gyárfás Rudolfot, megszólí
tással tüntette ki a kormányzó, aki azon 
óhajának adott kifejezést, hogy a gyár 
mielőbb a régi nagyszabású üzemét és 
forgalmát érhesse cl.

Koronái Márton cipőgyára
* t(PHL> Kun-utca 12.), a magyar írók és 
újságkiadók szállítója, luxus cipőket éa 
különleges férfiéi pőket állított ki meglenő 
kiállításban és mennyiségben. Cfoő- 
iparunknak dicsőségére válik ez a kiálli- 
tás, mely élénken Igazolja azt a nagy 
munkát, melyet a gyár a háborúban ne- 
veit munkásaival a tömeg lenn el és feüeu- 
táse érdekében kifejtett. A kiállítást, me- 
!** * kormányt is nagy e&meréssei te
kintett meg, melegen ajánljuk w vásáiió-

Laub Lipót elektromotor 
és gépgjár

(Budapest, VIL, Rottenbiller-utca H\ 
motorokat és villanyfelszerelési cikkeket 
állított ki a szakközönség őszinte elisrue. 
résére.

Lívia Parfumerie
Gábor „Livin Parfüméria 
fVIII., Barossai. 3.) francia

Schultetez 
illatszergyára . _____ _
ízléssel adjusztált parfümjeit, pouder, 
tejkrém, szájvizeit és egyéb kozmetikai 
cikkeit már ismerjük a legutolsó keleti 
vásárról. Valóban elsőrangú gyárk 
mányok, melyek méltán vetekednek a, 
külföldiekkel és azokat teljesen nélkülöz- 
lietővé teszik.

Hansa srivarkahiivrfy
A November Jenő „Hanta" szivarba- 

hüvely- és sziuarkapapirgyár, II., Uh-fi. 
ház-utca 22/a., által gyártott „Hansa1* 
srivarkahüvely-kiú'llitás az. Arumintavásár 
szenzációja; itt a vásárt látogató közön
ségnek mintadobozokat díjtalanul oszta
nak ki. Ugyancsak a kiállítás területén 
üzemben mutatja be a cég az S. SpagaU 
ner-cég (Budapest, Wien, Brünn, Grác)j 
legujaibb tipusu és legmodernebb rend' 
szerű szivarkahüvelygyártó gépét, amely 
a helyszínen ontja a vattával, csillaggal, 
nyomással, szopókával ellátott és a leg
kiválóbb anyagból ké-szölt Aparlos fel
írása szivarkahüvelyek százezreit. A cég 
főnöke előtt elismeréssel nyilatkozott 
Horthy Miklós kormányzó is.

Mervó Márton cég 
(Rottenbiller-utca 37/3.) szabadalmazol! 
„Rex" hőfogója fokozott mérvben keltette 
fel az érdeklődést, inért aktuális szükség
leti cikk és megmentője lőhet az emberi
ségnek. Olcsó és meleg szobát biztosit ke
vés fűtőanyaggá. A cég megbízhatósága 
garanciát nyújt ezen készülék kiválóságá
ról, mely minden fűtőtestbe alkalmazható 
és bármely vaskereskedönél kapható máx, 
és a főraktárban, VIIn Jósika-ulca 21.

Szilárd irányzat jellemezte a vasárnapi 
forgalmat. Déli Vasút 1190- 1240 köi’nt 
hullámzott, mig a Magyar Olasz Bank vi
haros kereslet mellett 510-ig emelkedett. 
A korlátpóacon Phöbust 550—560 K-val 
keresték. Pénz volt Atlanticára, Lichtigre, 
Izzóra és Szászvárira. A valutapiacon a 
márka nem változott, a dollár ellenből 
ellanyhult és 263 is volt.

Hírek a tőzsdéről. A Leszámitolóbank 
legközelebb bevezeti a tőzsdére a Kos* 
mann-Kühnemann gépgyárai és a Schuk 
ler tollgyár részvényeit. — A Keresi** 
dél mi hitelbank üzletmenete oly kedvező, 
hogy az intézet az hitei osztalékot igen 
nyegesen fel fogja emelni. — Két uj fa* 
részvényt is be fognak rövidesen a tőzs
dére, még pedig az Egyesült fa és ipar rt. 
részvényeit és a Gróf Mikcs-féle zabolni 
erdőgazdaság rt részvényeit.

A Magyar-Olasz Bank részvényei 
áremelkedése- Mint a 
múltkoriban megírták, 
Olasz-bank részvényeit _ _ . . 
trieszti tőzsdére, 50 lírával. A bevezetés a 
hónap végén történik meg. Értesülésünk 
szerint a Magyar-olasz bank már meg is 
kapta a trieszti és más olasz piacokon el
helyezésre kerülő darabok kiviteli engedés 
Igét a pénzügyminisztériumtól.

A Magyar őstermelő Részvénytársaság 
szeptember 8-án Kronberger Lipót udvari 
tanácsos elnöklete alatt tartott rendkívüli 
közgyűlése Elek Gyula vezérigazgató ja
vaslatára elhatározta az intézet alaptőké
jének 20 millióról 30 millió koronára 
való felemelését. A régi részvényeseknek 
25.000 darab részvényt 4:1 arányban 
ajánlanak fel, 720 koronás árban, kamat
ás köbségimentwen. A részvények már a 
folyó üzletév nyereségében részesednek. 
Az elővételi jog gyakorlása szeptember 
9-étőd szeptember 16-ig bezárólag eszk te
lendő a Magyar Általános Takarékpénz
tár főpénztáránál (V., József-tér 14.) Ar 
alaptőkeomclés keresztülvitele után az 
intézet saját tőkét 70 millió koronára 
emelkednek.

Ango*-Magyar Posztó- és T«tllk<re*' 
ködeim! R.-T. cég alatt Budapesten, ■ 
Wiener Kommer dalba nk közremük ódé-' 
sével 12 millió korona alaptőkével meg
alakult, amely angol posztóáruk behoza
talával fogj foglalkozni. A vállalat veze
tői Köstler Henrik vezérigazgató és Szi-i 
getl Imre ügyvezető-igazgató.

Felelős szerkesztő;
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