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M görögöknek azonnal
ki kelt UrUentök Tráclát

- A XIV. katholikus nagygyűlés. A
XIV. katholikus nagygyűlés megnyitá
saként vasárnap délelőtt folyt lo a a
szentségi körmenet, amely a Ferenciek roincavé és Cupson megegyezted — Egy fiönawig a szövet
belvárosi templomából indult s a Kos- ségesed széMtiáfc meg a kiürített területet — Oörögországjuth Lajos-utcán, Károly-köruton, Vil
Egy Mnawal a görög csapatott
mos császár-uton és az Alkotmány-utcán fioz uítimáíum&í intézned
■ Törött
keresztül az Országház-térro vonult. A kivonulása után a törödöfs. átveszik a közigazgatást
körmenet útvonala zászlókkal volt feldicsapatod tzmidnét átlépték a semleges zónát
izitve. Közel tízezer hivő vett részt a
körmenetben, amely megtöltötte az Orizágház-teret és az Alkotmány-utca jóré
London, október 8. hogy a parlamenti erőviszonyoknak
London, október 8.
szét is. A parlament lépcsőzetén folállitökéletes kifejezője és biztosítékot
A minisztertanács ülése után, Athénből jelentik: A tráciai görög nyújt aziránt, hogy a reá várakozó
btt oltárnál Csernoch János biboros, herlegprimás celebrálta a szentmisét, ame amely este 11 órakor ért véget, hi csapatok megerősítése miatt a gö nagy gazdasági és politikai felada
lyen megjelent Horthy Paulette férjével vatalos közleményt adtak ki. E sze rög kormánynál komoly lépések tör
tokat teljesíteni fogja.
fáy Lászlóval, József főherceg, a kor rint Pöincaré és Curzon megegye téntek,
A Venkov többek között ezeket
hány képviseletében gróf Klebeisberg zésre jutottok. A megegyezés sze
írja: Hodzsa kinevezése földműve
mJ
funó kultu.szminiszter, Vass József nép
rint
Görögországot
felszólítják,
lésügyi
miniszterré arra a különös
jóléti miniszter, jlfarinouich Jenő főkapi
Prága, október 8. fontosságra vezethető vissza, melyhogy ürítse ki azonnal Tráciát. A
tány, Sipőcz Jenő polgármester, gróf
szövetségesek
a
kiürített
területet
Apponyi Albert, a nemzetgyűlés tagjai
A cseh sajté) kedvezően ir az uj lyel a felvidéki mezőgazdaság aj
befejezésétől számított kormányról, amelyről azt állítja, egész államra nézve bír.
hajdnem kivétel nélkül, a budapesti tu- a kiürítés
lömányegyetem rektora és dékánjai és harminc napon át megszállva tart
pég sokan mások közéletünk ismertebb ják, hogy a nem török nemzetiségű
jei közül. A teret a templomi zászlók so lakosság biztonságáról gondoskod
kasága borította, kivonultak a budapesti hassanak. A megegyezést a török

cseft teomsztány

íhlettelen volt a magánforgalom

megbízottnak Mudániában kézbesí
teni fogják. A megegyezés azonban
csak akkor válik érvényessé, ha a
török megbízott a szeptember 23-iki
jegyzékben foglalt feltételeket elfo
gadja, főképen azt a követelést,
Délután
a németajkúnknak a budai
amely a Boszporusz mindkét part
Vigadóban, a tófajkuaknak
a Közép
ján és a Dardanelláknál létesítendő
ponti Katolikus Körben volt disziilésiik,
amely után délután 4 órakor megkezdő semleges zónáról intézkedik. (MTI.)
dött az I. nyilvános megnyitó ülés.
London, október 8.
Délutón 4 órára a Vigadó nagy ter
(Havas.) Az angol kormány ma
mét zsúfolásig megtöltötték a hivők
jóváhagyta a Pöincaré és lord Cur
hatalmas tömegei.
Az elnöki emelvény előtt foglaltak, zon között Tráciára vonatkozólag
helyet Horthy Miklósné a kormányzó létrejött megegyezést. A megegye
neje, József főherceg, Auguszta főher-' zés jóváhagyását Parissal levélben
eegasszony és Zsófia főhercegnő, Iza- ' közük. A levél egyúttal azt az értel
beila és Gabriella főhercegnők. A kor mezést is tartalmazza, melyet az an
mány tagjai közül Klebeisberg, Ra-1
kovszky Iván és Vass József jelentek gol kormány az egyezmény bizo
nyos határozmánjtainak, főképpen
meg. Az elnöki emelvényen Zichy .Tá-1
nos gróf, a Katolikus Szövetség elnöke : a török csendőrség Tráciába való
mellett Csernoch János hercegprímás ült. visszatéréséről szólónak ad. Ennek
Kevéssel 4 óra után megérkezett Schiop-1 a csendőrségnek létszáma nem ha
pa Lőrinc pápai nuncius, akit percekig I ladhatja meg azt a létszámot, amely
lelkesen megéljeneztek.
tervezett megbízatásának megfelel.
E pillanatban felharsant az orgonán j (MTI.)
n Himnusz, melyet az egész közönség i
Paris, október 8.
éllva énekelt végig, épen úgy, mint rög
tön utána a pápai himnuszt. Az énekek
Az angol kormány által már jó
elhangzása után gróf Zichy János, az
váhagyott
Pöincaré—Curzon-féle
Országos Katolikus Szövetség elnöke
egyezmény a következőképpen szól.
nyitotta meg az idei nagygyűlést és a
A
három
szövetséges
megegyezett
szokásos katolikus köszöntők után be
hogy felszólítják a görög
szedő első részét IV. Károly király em abban,
csapatokat,
hogy
a
lehető
leggyor
lékének szentelte.
— Úgy érzem, — mondotta — hogy sabban vonuljanak vissza a Marirelé együtt a magyar katolicizmus épü cától nyugatra. A kiürített terüle
letéről a leghatalmasabb oszlop dőlt ki, teken
a szövetségesek ideiglenes
melyet semmi sem fog tudni pótolni, ha
szövetségközi megszállás utján biz
fsak nem az a szellem, mely családjában
H, amely atavisztikus alapon atyáról tosítják a rend fenntartását a török
fiúra szállván a logitimitáa szárnyain, közigazgatási hatóságok és a török
lesz hivatva tovább is lebegni éppon csendörség Kelet-Tráciába való be
vonulásának idejéig. A török pol
ezen nemzet felett.
egy hó
Hangoztatta, hogy
n
magyar ka- gári hatóságok legkésőbb
lliolikusok
senki
jogait
csorbítani nappal
a görög csapatok kivonu
nem
akarják,
azonban
követelik lása után átveszik a közigazgatást.
és követelni fogják azt a pozíciót, E határidő elteltével a szövetsége
amelyet ez országban évszázadok óta sek csapatai a békeértekezlet tar
becsülettel betöltötték.
Ezután felol
tama alatt csupán a Marica jobb
vasta annak a táviratnak a szövegét,
partján lévő néhány pontot és azo
Mnelyot az Országos Katolikus nagy
kat
a helységeket tartják megszáll
gyűlés alkalmából Zita őfelségéhez, a
tirúlynóhoz intéztek. Ezután felolvasták va, ah A jelenleg állanak. (MTI.)
tekolák, cserkészcsapatok és diszkatona- .
|ág. Weirich „Missa Solemnis“-ét a Do-'
Ininikánusok énekkara adta elő páter :
ftndlik Bertalan vezetésével., majd a
Himnusz hangjai mellett oszlott szét a
hatalmas tömeg.

l pápához és’ a kormányzóhoz intólendő táviratok szövogét, majd Schioppa
Lőrinc dr. pápai nuncius bőszéit a hí
vőkhöz. A következő szónok Szabó Jó
zsef nemzetgyűlési képviselő volt, végül
Prohászka Ottokár dr. székesfehérvári

Püspök tartott előadást.

Konstantinápoly, október 8.
főhadiszállás
ma este 9 órakor jelenti, hogy na
cionalista lovasság és gyalogság íz
midnél átlépte a semleges zónát.
(Havas.) Az angol

A vasárnapi értéktőzsdéi magán forgalomban teljes üzlettelenség
nyilvánult meg. Ugylátszik, hogy a kontremin csoport beszüntette »
bianco eladásokat, s fullajtárjait is csak azért küldte ki a piacra
hogy alacsonyabb pénzajánlaíaival a lanyhaság látszatát keltse. En
nek a manővernek azonban a közönség nem ugrik be, s nem hajlandó
meglévő értékeit áruba bocsájtani.
Névlegesen a kövotkező árfolyamok jegyezhetők fel: Salgó 70.000,
Rima 13.300-500, Kőszén 140.009, Lipták 5000-800, Lichtig 2100-250,
Viktória fa 2000-100, Égisz 3100-200, Spódium 6000—700, Egyesített
fa 1500 -600. Keresték még előnyös tőkeemelési hírekre a Kloíildol
(IOJjOO pénz) s Chinoint (6000 pénz.)

Friedrlch és Háttér kilépnek
a keresztény pártbőt ?
Uj csoportosulás a politikában — Tizennégy nap
múlva ül össze a papiaméul
— A Hétfői Napló tudósítójától. —
Vázsonyi Vilmos hazatérése döntő amelyek a drágaság

tanácskozásokat hozott a liberális,
helyesebben demokratikus blokk
megalakulása körül. Annyi ma már
egészen bizonyos, hogy a blokkot
felborítani többé nem lehet és a má
sik -oldalról feldobott antiszemita
jelszavak nem tudták magúkhoz csá
bítani azokat a politikusokat sem,
akik egy egész életen át keresztény
politikát csináltak és akik, mint
Rakovszky István mondotta a na
pokban „mást tanultak gróf , Zichy
Nándortól és Molnár. Jánostól,“
mint amit az antiszemiták hirdet
nek. Ma már befejezett dolog, hogy
a parlamenti pártok egészen más
alapokon állanak szemben egymás
sal, vagy közelednek egymáshoz,
mint azt a közelmúltban tették. Ki
kapcsolódtak a kijfálykérdés ébresz
tette ellentétek és szimpátiák, alább
hagy a falu és a város harca: a po
litika gerincében ma a megélhetés,
a nyomor kérdése helyeződött el és

ma már a baloldalon lev.ő összes
politikusok úgy látják a helyzetet,
hogy az antiszemita blokk alaku
lása azokat a jelszavakat véli hozni,

kérdésében a
már ismert irányba tereli a figyel
met.
Alig lehet benne kétség, hogy a
parlamentben igen élesen fog szem
bekerülni a két irány és ugyanak
kor, amikor a baloldalon egységesen
vonul fel az ellenzék, a jobboldalon
Gömbösék és Wolffék ragadják ma
gukhoz a vezetést Várják különben
azt, hogy Friedr.ich István, Hallét
István és kis számú híveik elhagy
ják a keresztény pártot és minden
valószínűség szerint a Wolff Károly
vezetése alatt álló párthoz csatla
koznak. Annyival is inkább meg fog
oz történni, mert a párt részéről is
felvetik velük szemben a kérdést,
hogy maradhatnak-e?
A parlament összeüléséről ma boszélni még korai dolog lenne, mert
ha az ellenzék részéről meg is nyil
vánul ez a kívánság, az elnökség
nek csak tizennégy napon belül kö
telessége ennek eleget tenni, ami azt
jelenti, hogy körülbelül akkor ül
össze a parlament, amikorra a kor
mány körülbelül amúgy is össze
akarta hiyi>
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E$y telekvétel bonyodalmai Följelentések egy bankjog ollesi
Ötmilliós elszámolatlan tételek
a rendörsésen
■kinek a tudtán kisül adták el
a telkét

r- A Hétfői Napló tudósítójától —

rendőrségen a lációi azonban nem váltak be és a
meghatározott időben a felekkel
nem tudott elszámolni.
Hogy Strasse.rék „in sloh“ játékot
folytattak volna, az még nincsen
megállapítva, tény azonban, hogy a
feljelentést, amely szerint a bank megbízásoknak nem tettek eleget és
közel öt miliő korona erejéig káro amikor elszámolásra került a sor,
külömbözö kifogásokkal halasztot
sította meg a feleit.
a feleknek járó pénz kifizetését.
A feljelentést szombaton délben ták
A károsultak az újabb terminu
tették meg a károsultak és igy az sokba nem voltak hajlandók már
ügy teljes egészében még nincs ki belemenni és ezért, hogy pénzüket
derítve. Eddig azonban sikerült biztosítva lássák, a Strasser-cég el
megállapítani, hőrfy a bankcég iga len följelentést tettek a rendőrsé
zolatlan játék következtében károsí gen. A károsultak igénye eddig
totta meg ügyfeleit.
meghaladja art öt millió koronát..
A bankház főnöke, Strasser Emil, Vásár nap a bankcég és a föl jelen
hosszabb idő óta ágyban fekvő .be tők között egyezkedési tárgyalások
teg és helyette az Öccse, Strasser indultak meg és ezért egyelőre le
Andor vezette a cég ügyeit. Speku tartóztatás nem történt.
Alig zárultuk le

r

>- rA Hctfoi Napló tudósítójától. — Pálffy-bankház bűnügyi aktái, már
Béllé Mátyás ingatlan ügynök au is egy újabb bankcsalás foglalkoz
gusztus havában Antal János és tatja a főkapitányságot. Most a LlFiczus Károly asztalosmestereknek pót-körnt 26. szám alatt levő Strasa Róna-utca 63. szám alatt levő ser Emil-féle bankház ellen tettek

tőiket eladásra kínálta. Antalok
megnézték a telket és minthogy az
megfelelt nekik, megállapodtak Kel
jével, hogy a telket megveszik.
ReHe elmondotta nekik, hogy a
telek tulajdonosával, Gaál Istvánnévq] már előzőleg megállapodott az
eladást illetőleg és ezért az üzletet
csakis vele perfektuálhatják. Antal
és Ficzus amikor a telket parcelláz
tatni akarták, azt a felvilágosítást
kapták, hogy a telket előbb írassák
át a saját nevükre és ezért keressék
fel Gaál Tstvánnét.
Gaálné viszont kijelentette nekik,
hogy Hellének a telek eladására vo
natkozólag megbízást nem adott és
igy Relle jogosulatlanul vette fel
Antaloktól a telekre adott előleget,
az ingatlanügynök különböző kifo
gásokai nyugtatta meg a vevőit és
azt mondta, hogy ezek nyugodtan
építkezzenek, az ügyet már elintézte
Gaálnéval.
Antalosék azután a telken épít
kezni kezdtek és amikor már javá
ban folyt a munka, Gaálné ügyvédjé
vel felszólította Antalost és Ficzust,
hogy az építkezést hagyják abba,
mert a telek Gaálné tulajdonát ké
pezi és Hellének nem volt joga azt
eladni.
A becsapott emberek erre Relle
Mátyást feljelentették a rendőrségen
és Beliét. tegnap az ügyre vonatko
zólag kihallgattták. A telekre ka
pott ötszázezer korona
előleget
visszafizette, a károsultak azppban
követelik az építkezésből kifolyólag
fölmerült négy millió korona öszszegii kár megtérítését is. A nyomo
zás folyik.

A lenwieK követelni o Mna-tnületet
A csehek komoly konfliktustól félnek
(A MTI tudósítójának jelentése.)
Politikai körök értesülése szerint a
lengyelek a Jávori na-teriiletnek
cseh kézben való meghagyása ese
tére megtorlással fenyegetődzne.k.
Ez esetben ugyanis Lengyelország
nem ismerné el kötelezőnek a Cseh-

PESTI SETOK
A hócipő

Prága, október 8.
országgal megkötött kereskedelmi,
illetőleg átmeneti-forgalmi szerző
dést, úgy hogy Csehország kereske
delme számára a nagy Kelet nem
volna közvetlen elérhető és csak a
magyarországi
utat
vehetnék
igénybe.
szabadna az utcán. Az akkori divat
is bolondság volt, de legalább eszté
tikus bolondság. A mai azonban...

Mikor a hölgyek, akiknek ugylátszik teste is engedelmeskedik a
divat szeszélyeinek — a molettröl
áttértek a vékonyra és a karcsúsá
got sokan túlzásba vitték, egyik ma
gyar iró azt mondotta róluk, hogy
olyanok, mint a beteg agarak. jm
ebben a kifogásban önkéntelen el
ismerés is volt. Mert a betegség ön
magában véve nem csúnya dolog,
könnyebbé, gracilisabbá teszi a tes
tet, az agár, pedig, a maga lágy,
harmonikus vonalaival.
fáradtan
imbolygó és mégis szédületes gyor
saságot sejtető mozgásával, már
szinte átrajzolt nyalánkságával a
legszebb figürájú állatok közé tarto
zik. De vájjon mit szólnánk a sely
mes öröfiz agárhoz, ha irdatlan
medve-mancsokon topogna tova, ha
lábalt nem ttídná a széllel verse
nyezve és mégis a legfinomabb
könyedséggel kaptáidul, hariem eről
tetve vonszolná őket maga útán, ha
a négy karcsú alabástrom pszlopocska lent elefánt-talpakban vég
ződnék!
És hölgyeink, csodálatos módön,
mégis ragaszkodnak a hóoipőhöz.
Elrontja az öszhatást, mégis ragasz
kodnak. Megnehezíti járásukat, mé
gis ragaszkodnak. Drága, mégis ra
gaszkodnak . • • De talán nem is ők
tehetnek róla, hanem a korszellem,
a mi speiális magyar, korszelle
münk. amely 'úgylátszik megköveteli
a hócipői.
Itt van
gyönyörű
'külttírdnk,
amely messze kimagaslik a szom
szédságban és lehúzza, mozgását
akadályozza a numerus clausüs hó
cipője, itt van pompás fővárosunk
és elidomt alanti ja a kurzus vezető
ség hócipője és a többi intézmények
mind, amelyeknek lábára rá van
hűzva a hócipő.
És a legszomörúbb a dologban az,
hogy aki nagyon alacsony,, vagy a
szemét lesütve jár az utcán, az leg
inkább a hócipőket látja . • .
VVVVVVV\/VV,VS/V
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rA hócipő ugyan még nem jelent
meg Pest utcáin, de már. clőf.c veti
árnyékát. Kirakatokban pompázik
és mellette egy szerény cédula jelzi
az árát, amely a hócipő szédületes
kar.riérjéröl tanúskodik. Ma mán a
tízezren felül van, talán, mikorra
eljön a szezonja, eléri a húszezret is.
A jövedelemadó uj kulcsai És meg is szépült tavaly óta. Fent, a
Elkészült a pénzügyminisztérium szájánál előkelő prém szegélyezi, be
lül a legfinomabb posztó béleli, sőt,
törvénytervezete
a fáma szerint egyik művésznőnk
A pénzügyminiszter a legutóbbi be fehér glaszé-bőr.rel bevont hótopánt
lekben tervezetet dolgozott ki, amely a csináltatott magának télire.
jövedelemadó-törvény kulcsait módosít
'A télen tehát megint lesz szeren
ja. Az uj tervezet szerint a jövedelem csénk az utcán olyan hölgyekben
adó kulcsai a következők lesznek:
gyönyörkölni, akik ra ffinált ízléssel
egyesítik magukon a jeges aranyásó
200.000 korona évi jövedelemnél
vidékek és a forró égöv divatjait.
a jövodelemadó kulcsa . .
5.5K
1 millió koronánál
. ■ . ■ . 10%
Lent, a lábfejen Alaszka- és prém
2
. 12%
vadász-harisnya, azontúl, a váltakig
4
. 15%
eszkimó-bunda, a nyak táján az
10
. 20%
egyenlítő enyhét adó meztelensége,
20
. « • ■ , 28%
h' •
••
a fejen pedig prém sapka, mint a mo
25
. 32%
ziban. Mert ízlésünk, az van. És úgy
.... . 40%
35
rt
•
látszik, hálistennek, pénzünk is.
40
r
»
■ * » * . 44%
Lehet, hogy c sorok Írója, egy
részben
Az
adókulcsok
módosítása
egész sereg ismerősével együtt már,
Csökkenti, részben azonban emeli az adó
letűnt korok elavült ízlését vallja
terheket. Az ixj törvény mindenesetre te magáénak, de mégis, úgy találja,
kintettel van arra, hogy a számokban hogy a hócipő divatja részben csú
kifejezett korona-jövedelmek értékükben nya, részben nevetséges, ügy gon
csökkentek, összehasonlítva azokat a ta dolja, hogy milyen szép a karcsú
valyiakkal,
Ennek
következtében nz lábszár - és a finom boka, a lábfej
alacsonyabb jövedelmeknél tényleg le enyhén ívelő nyergével, annyira
szállítja az adókulcsokat. A magasabb csúnya, ha a vörösre fázott lábszár
egy esetlen, formátlan, ormótlan
jövedelmeknél azonban az adókulcs erő
fekete tömegből szökken fel, hogy
sen emolkedik, mert hiszen, mint isme
azután elvesszen a szoknya drága
retes, a jövodelemadó maximális kulcsa
fodrai közt, És nevetséges a divat,
az életben lévő törvények szerint 30% az mer.t a mi teleink minden szénmizéuj törvényjavaslat 44%-os maximális riájük és keserűségük ellenére is
terhével szemben.
csak halvány rokonai a hideg égöv
jeges évszakainak és itt az egyszerű,
minden béléstől és búroktól mentes
cipő is megtenné.
Emlékezzünk csak, néhány esz
Importált, kapható
tendő előtt az volt az ur.i viselet, ha
férfiak és nők egyaránt félcipőt
hordtak télen és nyáron. Akkor te
hát félcipőben is ki lehetett bírni,
Jlz orosz
pedig a tél azóta sem lett szigorúbb,
S!^ HBmwtl Royal Orfeum
nemzeti adóbevétel október 3-dn
az
ország
pedig
azóta
sem
lett
gaz

Minden este fél 8 órakor a nagyazabAtti októberi
vaaMMmUaor éa Nagyér Krauai vendégíelléptévrl
dagabb. hogy most már a felesleges, 190 millió púd volt, a múlt évi 31
Harmath - Zcrkovitz operettje
pénzpovsékoló luxustól hivalkodni millió púddal szemben.

kk;cukor
Gauzer Sándor vTl.TS'o

Pud.PMt l»». október «.

Paléologue,
Franciaország 1914. évi szentpéter
vári követe, az Excclsior egyik
munkatársának kijelentette, hogy a
cár egészen a legutolsó pillanat ój
nem hitt a háború lehetőségében.
1914 julius 20-dn a cár e szavakat
mondta: „Vilmos császár, sarlatán
ugyan, de nem tartom annyira esztelennek, hogy egyidejűleg Francia
országot, Oroszországot és Angliát
megtámadja." Julius 29-én a cár
üzenetet küldött Vilmos császárnak,
amelyben azt ajánlotta neki, hogy
az osztrák-szerb problémát intézzék
el a hágai választott bírósággal. A
cár nem kapott választ, mire a csá
szárnak táviratot küldött, amely
ben becsületszavával biztosította,
hogy a diplomáciai tárgyalások
egész ideje alatt az orosz csapatok
nem fognak semmiféle pr'ovokálást
elkövetni. Németország err.e a moz
gósítási paranccsal válaszolt. Ennek
ellenére még egyszer táviratozott a
cár és megkérte a császárt, hogy
folytassák az általános béke meg
óvására irányuló tárgyalásókat. A
háború kitöri *
s hat órával a had
üzenet után a császár azt táviuitozta a cárnak, hogy csak utóbbitól
függ a fegyveres összeütközés el
kerülése.

Leharapta a felesége orrát
— i< Hétfői Napid tudósítójától. —
Nem volt különösen megáldva
vejeivel özvegy Tőrök Jánosné,
debreceni gazxiálködónő. Az egyik
lányát elvette Tóth József, a mási
kat Baranyai Gábor. Mindkét vő
azonban többre becsülte a korcsmát
és a cigányt, mint a feleségét,, ál
landóan kerülték a műnkét és nap
hosszat a korcsmában iddögáltak,
Végül is megelégelte a két me<
nyeosko a dolgot és( mindketten
visszatértek a szülői házhoz. Ezt
sem vette a két embefl nagyon tra
gikusan, de azt már, nem tudták el
viselni, hogy a két asszony, vagy
aj anyós nem akart tovább gondo>
ko'dni az ellátásukról. Múlt év növemben havának egyik zimankón
napján megint együtt ittak egyik
korcsmában. Mikor jókedvük mái
magasra hágott. Baranyai hirtelen
felugrott és azt mondta sógorának
gyerünk az anyóshoz, la akarom ha
rapni a feleségem orrát. A sógot

nem kérette magát pokáig és kö
vette Baranyait a Nyil-.űteába, a
közös anyós házához. A kaptfdöngetésre megjelent a kapuban Törökné
és megkérdezte, mi járatban van
nak. Válaszul Baranyai nagyot ló
dított rajta, azútán akadálytalanul
berohantak a lakásba, ahol a kei
menyecske tartózkodott, Baranyai
elkapta a feleségét, fejét a jobb
karja alá szorította és leharapta
az alig védekezni tüdő asszony or
rát. A jajveszékelésre á szomszédok

berontottak, majd örvöst akartak
hívni, de ebben meggátolta, őket
Tóth József, aki a kapuban 'állott
őrt és senkit sem akart kiengedni.
Súlyos testi sértés büntette miatti
került a két VŐ a debreceni ^tvénjlá
szék elé, Baranyai mint tettes, Tóth
mint tettestárs. Baranyainé, akinek
arcai a felismerhetetlenségig oltor«
ztilf, csak annyit kért a bíróságtól
hogy kártérítésül ítéljenek
neki legalább 10.000 körönét. A bí
róság art asszony -eme kívánságának
eleget tett, mert elítélte Baranyait
két és félévi fegyházra és a
gének kártérítésül fizetendő 10.00(1
koronára, Tóthot pedig mint tettes-társt elítélte másfél évi fegyházi'n
*
Art Ítélet ellen mindketten felebbcztek. A debreceni tábla büntetésükét
leszállította. Baranyait csak két évi
fegyházra, Tóthot pedig csak nyolc
havi börtönre Ítélte el. A Kúria
most elutasította a semmi ségi pana
szokat és igy jogerőre emelkedett
az Ítélet. Az eltorzitött arcú Bara
nyainak nincsen lefoglalható valfj.000 koronához jutni, mert Burá
nyinak nincsen lefoglalható va| gyöna, ’
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Felelőtlen eleinek n József-köruton

' - OLVASÓINKHOZ. Szórna
*
házy István és Pajor Mátyás
urak más oldalú elfoglaltságuk
miatt lapunk kötelékéből kivál; tak. Mától kezdve a Hétiül
Napló felelős szerkesztője dr.
Elek Hugó aki e lapnál ala
pítása óta, mint társszerkesztü
működött.

Igazoltatták a járókelőket és megvertek egy rendőri
— A Hétfői Napló tudósítójától. —

Aü éjszakai igazoltatók szombat
ról vasárnapra virradó éjszaka is
méi munkába állottak. Két tányér
sapkás fiatalember, éjjel két óra
után a Józsei-körut és Baross-utca
sarkán igazolásra szólította fel a
— Az Országos Magyar Iparművészeti járókelőket. Aa éjszakai igazoltatás
ÍTársulat rendkívüli közgyűlése. A sú eleinte rendben történt és n hatósá
lyos anyagi válsággal küzdő Országon gi teendőket Önszántukból végző fia
Magyar Iparművészeti Társulat ügyei talemberek megelégedtek azzal, ha a
nek rendezésű céljából vasárnap dél felszólított egyének ijedi ükben beelőtt Alpár Ignác elnöklésévcl rendkí mondták személyi adataikat
vüli közgyűlést tartott az Iparművé
Később azonban vérszemet kap
szeti Muzpum földszinti termében. A
tuk és kelten megállítottak egy tíz
közgyűlést Alpár Ignác nyitotta meg,
tagú
társaságot is, amelynek egy
aki megnyitójában
megindokolta
a
rendkívüli közgyűlés sürgős összehívá két tagja nem akarta magát igazol
ni.
Ez
a véletlen ellentállás termé
sát, amelyet a társulat súlyos gazdasá
gi helyzete tett kívánatossá. Utána dr. szetszerűleg felbőszítette az IgazoCierlóczy Zsigmond főtitkár a közgyűlés tató fiatalembereket és az cllcnszeelé terjesztette az alapszabályok módo íjiilökct vasbotokkal összeverték.
sítását, amellyel a közgyűlés lehetővé
Természetesen ea a pofonon iga
teszi az alapitótagsági és. pártolótagsági
zoltatás nagy lárma között történt,
dijak felemelését.
amire előkerült Szilét IIT. József j
— Elkobozták a Népszava vasár rendőr, aki csendre intette a vere
napi számát. A soros vizsgálóbíró kedőke!. . A fiatalemberek azonban |
intézkedésére a rendőrség a „Nép
szava" vasárnapi számát ismét el
kobozta. Az elmúlt vasárnap ha pitani, hogy Kreisler Lilinek hív
sonló sors érte a szociáldemokrata ják és hogy szüleinél, a Tükör-utca
munkások lapját
3. számú házban lakik. Még aznap
—
A
Veskere9kcdelmt
Szövetség éjszaka haza vitték a szüleihez.
nagygyűlése. Az Országos Vaskereske Vasárnap reggel a következő rend
delmi és Vasipari Szövetség vasárnap őri
hír jelent meg a lapokban:
délelőtt a kereskedelmi és iparkamara Kreisler Lili 21 éves zeneakadémiai
dísztermében Arányi Ignác elnöklésével növendék
szombaton
délben a
ülést tartott, amelyen a kereskedelmet Tükör-utca 3. számú ház harmadik
a legutóbbi időkbeh ért súlyos válságo
emeletéről
lezuhant
az
utcára és
kat és sérelmeket beszélték meg. Biró
Ármin ügyvezető-főtitkár hosszabb be meghalt.
széd keertében foglalkozott az utánpót
lási ár kérdésével, majd határozati ja
vaslatot terjesztett elő, amelyben a szö
vetség az utánpótlási árfelszámitásának
elismerését, követeli. Felszólalt niég az
OMKE képviseletében Horváth István
főtitkár, u kereskedelmi kamar nevében
dr. Kemény Dezső, akik különösen uz
Árvlzsgáló Bizottság működésével és az
uzsorabirósúg judikaturájúval
foglal
koztak.

— Garázda kocsis. A
Hungária-ut
egyik háza előtt liatkó Sándor 24 éves
kocsis kocsijáról fát rakott le. A közel
ben posztoló rendőrőrszetu figyelmeztet
te a kocsist, hogy az utca járdáját a fa
hordás miatt eltorlaszolni nem lehet.
Mikor a fahordással készen voltak, Balkó elindult a kocsijával,
azonban a
rendőr utána ment, mert észrevette,
hogy a kocáiban a bak alatt fa van el
dugva, amelyet nem raktak le. Felszólitotta a kocsist, hogy álljon jneg, ez
— Ma folytatják a Rathenau-pör azonban nem engedelmeskedett a rend
tárgyalását. A Rathenau-pör meg őrnek és mikor a rendőr a kocsi mellé
betegedett. vádlottéinak
állapota ért, ostorával a rendőr arcába vágott.
annyira javult, hogy a tárgyalást A megtámadott, rendőr a támadó ko
hétfőn előreláthatólag folytatni fog csist lcfegyvorozte, majd pedig felült n
kocsira és a főkapitányságra hajtatott
ják.
be. Batkó Sándort, dr. Gozmüny Ferenc
— Affér a bálteremben. A Gellért-szál- rendőrfogalmazó kihallgatása után, ha
16 kupolatermében ez év elején fényes tósági közeg elleni erőszak miatt előze
bált rendeztek, amelyen résztvett han- tes letartóztatásba helyezte.
Beni Deschán Iván részvénytársasági
igazgató is. A szünet alatt, úgy éjjel 1
— Arany csempészés a német-osz
óra tájban egy fiatal uriloánnyal be trák határom A Berliner Tagoblatt
szélgetett, amikor meglátta őt dr. Lan távirati
jelentése szerint
német
daucr Ede banktisztviselő, nki régebbi pénzügyőrök az expressvonat át
idő óta haragos viszonyban volt Dovizsgálásakor
Salzburgban
nagy
schánnul. Landauernek nem tetszett,
hogy Deschán az ő társaságukhoz tarto mennyiségű aranyat foglaltak le,
zó hölgygyei foglalkozik, odament az amelyet titkos tartályokban az osz
urileány anyjához, akinek bejelentette, trák határon át akartak csempészni.
hogy elszólltja leányát Deschán társa
— Adámkosztümért — egyhónapi fog
ságából. .öccse,
Landaucr Béla, el is ház. Nagy feltűnést keltett julius hato
hívta a leányt Deschún mellől, majd dr. dikén a kálvária-téri járó-kelők között
Landauer Edo inzultúlta az igazgatót, egy ember, aki fényes nappal egy bo
ebből kínos verekedés származott s De korból lépett elő teljesen meztelenül.
schán könnyű testi sértést szenvedett. A Egy rendőr vetett véget a kinos Jelenet
budapesti büntető járásbíróságon dr. nek. bekísérte a kerületi kapitányságra,
Csépay József büntotőbiró elé került az miután előbb a bokorban újra felöltöz
ügy, nki dr. Landauer Edét nyolcnapi tette. A kapitányságon megállapították,
fogházra és 2000 korona pénzbüntetésro, hogy Bácsaí Károlynak hívják,, 54 éves
Landaucr
Bélát podig 8000 korona szabósegéd és hogy két évvel ezelőtt hnpénzbüntetésre
ítélte el.
Fellebbezés sonló cselekményért
már egyhónapi
folytán a büntetőtörvényszék foglalko fogházra ítélték, az ítélet végrehajtását
zott az üggyel dr Korpády Zoltán táb- azonban felföggesztotték, mert a bíró
lahiró elnöklétével, ahol a bizonyítás ság az ítélet felfüggesztésétől Bácsaí
kiegészítését rendelték el abban
az javulását remélte. Miután az újabb el
irányban, hogy igaz-e il vádlottaknak az járást. megindították ellene, elbocsátot
a védekezése, hogy a tettleges támadást ták. Alig múlt el azonban három hét,
Deschán igazgató kezdte és a fejlemé az Akácfa- és Wossclényl-utcák parkén
nyek önvédelemből követ koztok be.
hasonló jelenetet produkált Dácsái.

— Egy leány tragédiája. Csütör Most már kétrendbeli szemérem elleni
tökön éjszaka egy elegánsan öltözött vétség miatt került n múlt héten Csillé
fiatal urileúnyt állítottuk elő a fő re Járásblró elé. Bácsaí Itt nzzal véde
kapitányság központi
ügyeletére. kezett, hogy 6 az ügyről nem tud sem
Zenekotta volt nála és zavaros te mit, mert italos volt és ilyenkor Adámkintettel nézett körül a szobában. kosztümben szereti magát mutogatni. A
biró nem adott hitelt. Ráesni fantaszti
Anélkül, hogy kérdéseket intéztek kus meséjének és egyhónapi fogházra
volna hozzá, állandóan beszélt, min ltélto.
denkit megszólított és viselkedésé
— Öngyilkosság. Az elmúlt éjszaka
ből azonnal megállapították, hogy Lám
Béla 27 éves gépészmérnök Tükör
a szerencsétlen leánynak elborult az utca 4. szám alatti lakos a Centralelméje. Az utcán feltűnően viselke kávéhúzban revolverrel fejbclőlta ma
dett, botrányt rögtönzött és ezért ttét. A nyomozás megállapította, hogy
vitte be ogy rendőr a főkapitány
*
a gépészmérnök öngyilkosságát családi
págfca. Ott aztán sikerült megálla- okok miatt követte el.

nem ijedtek meg a rendőrtől
hanem

sem,

körülfogták a rendőrt és ütle
gelni kezdték.
Végül is rendőri őrjárat jött a
helyszínre, amely véget vetett a fia
talemberek garázdálkodásának. Aá
éjszakai igazol látókat vasra verve
előállították r főkapitányságra, ahol megállapították a személyazo
nosságukat Egyed Ferenc 22 éves
g yógyszerészhallgató és Solymossy
Dezső .?•: éves orvostanhallgató sze
mélyében.
Egyednél, amikor megmotozták,
egy nyitott, hosszú, kést találtak.
a melyei r. verekedésnél használni
akart, de közben megfeledkezett ró
la. Kihallgatásuk alkalmával azzal
védekeztek, hogy az éjszaka ittas ál
lapotban. voltak. Azonban ezt nem
fogadták el kifogásnak és Eg.vedet
ét; Solymossy
*
előzetes letartózta
tásba helyezték.

SZÍNHÁZAKRÓL,
SZÍNÉSZEKRŐL
A folytonos belyáremelés úgy lát
szik, nem igen riasztja cl a. közön
séget a színházak és a többi szóra
kozóhelyek látogatásától. A direk
torok — mi egyebet is tehetnének
direktorok — panaszkodnak, sokall
ják a magas színházi gázsikat, a
karszemélyzet követelését, a zené
szek fizetését, az adót és azt. hangoz
tatják, hogy ilyen viszonyok között
a színház megszűnt rentábilis üzlet
levui. Mégis,
soha annyi szórakozóhely nem
nyílt még egyszerre, mint a
mostani szezónban.
A kabarék olyan szorgalmasan
nyílnak, mint tavasszal a kötelessége
tudó virágok, az Operával szemben
egy, u Palace-ban egy, a Csengeryutcában
egy, a Hungária-für.dő
épületében egy, a Király-kávéház
helyiségében egy; a kedves és tehet
séges Lovászy Károly kabaréjával
behurcolkodik a San Remo-kávéház
helyiségeibe, a régi Gschwindt-féle
telken hatalmas mozi fogja nem
sokára szórakoztatni a külső József
város és Ferencváros közönségét.
Budapestnek tehát lesz alkalma vá
logatni a műsorokban minden nap,
mielőtt elhatározná,
hogy hová
megy este.
A régiek természetesen erősen
fegyverkezuek az ,uj konkurencia
ellen és minden színházban dolgoz
nak. próbálnak, terveket szőnek,
műsorokat állítanak össze. Boldog
kivétel természetesen a Magyar
Színház, mert egy Molnár-darab
hosszú időre mentesiti a direktort a
gondoktól. De nem Molnár Ferencet.
Mert az ő gondja akkorj kezdődik,
amikor n direktoré megszűnik: mi
kor a darabot próbálni kezdik. Min
den szeg keverése iránt maga in
tézkedik, mert amilyen mestere a
tolinak, olyan mestere a színpadi
technikának is, az apróbb malőrö
ket azonban még ő sem és igy sem
kerülheti el. Most néhány napra

deg és huzatos. Innen a betegség,
amely azonban szerencsére ceak
múló és jelentéktelen és igy a pró
bák tovább folyhatnak, de ezentúl
igyekezni fognak kikapcsolni az
olyan momentumokat, amelyek a
próbákat elnyújthatnák.
Egy szenzációs vendégszerep
lésről
is suttogtak az utóbbi napokban.
A Révay-utcában, minden reggel
tiz órakor, feltűnt Csortos Gyula
vállas alakja és befordult, a — Kis
komédia kapuján. Reggeli tiz: mit
is jelenthetne mást, mint próbát,
próba pedig egyebet, mint vendég
szereplést. Csortos a Kis komédiá
ban! fis megindultak a találgatá
sok: milyen darabban, miért és mi
kor? A rejtély azonban hamarosan
megoldódott. Mert Csontos után
egymásután szállingóztak be a Kis
komédia kapuján Sugár Károly,
Fenyő Aladár, az Audrejev Leoniddarab két női főszereplője: Dolinay
Hona és Kaczur Mária, a kis, szőke
Horváth Éva. egyszóval a Renaissance társulata. Csórtosék ugyanis,
mig a színpaduk odahaza elkészül,
próba céljaira Roll és Stelnhardt
igazgató urak vendégszeretetét ve
szik igénybe és a Kis komédia szín
padán készülnek két első darab
jukra.
De nem csak Renaissanceék’ ven
dégeskednek, idegen hajlékban kény
telen szerepelni az uj Fővárosi
Színház is, amely
még mindig nem kapta meg a
nyitási engedélyt
és igy egyelőre nem is fejezik be a
Nagymező-utcai épület átalakítási
munkálatait. Miután azonban ját
szani mégis csak muszáj: a „Három
a kislány" reprizét a Vigszinháa
színpadán tartották meg vasárnap
este. Egész sereg uj szereplőt tapsol
hatott meg ezúttal a közönség. Mé
száros Paula az egyik Tscholl-lány
szerepét vette át. Horváth Hilda a
másikat, Schubertét Ocskay Kornél
énekelte finoman, bravúrral, Schober bárót Vedres Árpád, aki csinos
megjelenés és a hangja is kellemes.
Az előadás központjában azonban a
Tscholl-házaspár állott: Vendf.ey és
lialla Mariska, akiknek minden
szavát, minden mozdulatát önömmel
fogadta a közönség és jeleneteik vé
gén percekig, tombolva ünnepelte
őket.
* A Vígszínház Jövő hetének esemé
nye. Csehov irodalmi
remekművének,
a Három nővérnek bemutatója
tesz,
amelyet vasárnap délelőtt fél 11 órakor
szenzációs szereposztással tartanak meg.
Esténként n Cserebere folytatja diadal
mas pályafutását fél nyolc órai kezdet
tel.
* Hétvenötödlk előadását ünnepli szer

dán a Hamburgi menyassony, a Városi
Színház diadalmas operettje Petrát Sá
rival, Tisza Karolával, Pallóval. Szik
laival és Hortival a főszerepben. Hét
főn fílgoletto, kedden Ábrányi Emil bá
jos egyfelvonásosa — A ve Mária — Il
leszkedik ismét n műsorba Nagy Izabel
lával, Csillag Erzsivel, Somlóval, Palo
taival. Lakatossal és PdzmdnnnL
A
Coppélia címszerepében Ptasinszky Pe
pi, nz Oporaház prímaballerinája lép
lép fel ugyanazon nz estén. Csütörtökön
a Denevér, pénteken a Szevitlai bor
bély, szombaton n Zsidónő, vasárnap
délután Hoffmann meséi folytatja soro
zatát.
Vasárnap
pstc a
Hamburgi
menyasszonyt Ismétlik.

* A Fnrao hitvese — az l’rániában —
azt a nagy sikert aratta, amelyet mél
tán vártak tőle. A világ legnagyobb
filmjeként emlegetik ezt n páratlanul
álló alkotást. Nagy művészek mesteri
játéka, a rendezés grandiózus eszközei,
a mérhetetlen költség, amelyet előállítá
sára fordítottak: minden hozzájárult
ahhoz, hogy
nagyot alkossanak. Az
Uránia 5, %1, Hí és 10 órakor mutatja
bo a filmet.
* A Kamarában l)r. Mabuso- befejező
rés/.o és Zigoto mint női szabász. Elő
adások 4, 6, S, 10 órakor.

Darvas Lili betegsége
zavarta meg a próbák' sima folyá
sát és a bajt még tetézte a prima
donna betegségének titokzatossága
is. A kiadott bulletinek csak arról
számoltak be, hogy a művésznőnek
láza van, de a betegségét nem jelöl
ték meg közelebbről. Hir szerint
mindössze veszélytelen hűtésről van
szó. A próbák a minuciózus rende
* A Mozgókép Otthon nagy amerikai
zés következtében egy kicsit bősz’-müsora Mary Provoat páratlan
szara nyúltak, amit tetézett még az ..JcwcP
vlgjAtékával (Napsugárkleasszony.
öt
is, hogy egyes részletekre nézve felv.) és Hnrry Garey tüneményes bra
egymástól eltérő nézetek merültek vúrjaival (Férfi férfi ellen! hat felv.)
fel. Darvas Lili egy kicsit felheviilt állandóan zsúfolt házak frentikua tet
próba közben, a bzinpad pedig hi szését aratja, (5, 7, 9.)
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KÖZGAZDASÁG
Stinnes

a Lipták-gyár társelnöke
Berlinből táviratozzék lapunknak: A
Hugó és Krausz Simon között
néhány hét előtt Berlinben folytatott
nagy fent osság ii tárgyalásokat, amelyek
már annakidején elvi megállapodásra
vezettek, Dr. Dobay Aurél, az Angol-Ma
gyar Bank vezérigazgató-helyettese, Bor
iin ben sikeresen befejezte. Elhatározták
Berlinben, hogy a „Lipták" ipartelepeket
tervszerűen és a német technika leg
újabb
vívmányainak felhasználásával
ktalakit-ják, valamint az eddigi gyártási
igazatok erőteljes
kibővítése mellett
lijabb üzemágakra is berendezkednek. A
vállalat a jövőben a belföldi üzleten kí
vül nagy ügyeimet fog fordítani gyárt
mányainak exportjára; itt elsősorban a
Balkán-államok jönnek tekintetbo.
A tervezőit kibővítéshez szükséges tőke
megszerzése céljából azt torvezik, hogy
u. társaság alaptőkéjét uj részvények ki
bocsátásával és a részvények névértékű
nek felemelésével — a tartalékok jelen
tékeny növekedése mellett — 180 millió
koronára fogják emelni. Az uj részvé
nyekre a régi részvényeseknek a megtar-.
tandó rendkívüli közgyűlésen meghatá
rozandó előnyös feltételek mollctt 5:1
aranyban elővételi joguk lesz,
mig a
fennmaradó uj részvényeket
Stinnes
Hugó veszi át. E tranzakció a Liptúkgyár nagyarányú fejlődését biztosítja,
tt magyar részvénybirtok túlsúlyának veBzélycztctéso nélkül.

Stinnes

VASÁRNAPI SPORT
FootbaU
Zugló—VÁC (0:0) 1:0.

Változatos, hul
lámzó játékban telik az első félidő,
molynek folyamán Zugló a 43. porcben
biztoB gólhelyzetet hibáz. A II. félidő 9.
p.-ben Zugló javára megítélt ll-ost Sefcslk értékesíti s egyben klubjának a
győzelmet is megszerzi. A gól után a
vívók erélyes támadásba kezdenek, azon
ban a kitűnő munkát teljesítő, zuglói vé
delem résen van.
- BTC—MAC (1:0) 1:0. A BTC rögtön ma
gához ragadja a játék irányítását, do az
egyik kodvoző alkalmat a másik után
szalaszija ol. A 30. p.-ben, kombinációs
játékból esik a matchdöntő gól. A má
sodik félidő csakúgy a BTC sorozatos
támadásának jegyében folyik, do a
nagyszerű
játékot produkáló
Fehér
mindent ment,

MTK—Vasasok (1:1) 2:2. Erős MTK
támadással indul a játék s a 6 percben
Sonkoy II. lefutását Kertész II. fejesgoallá értékesíti. A goal után a Vasasok
hámulatosan lelkes, szép játékkal szinte
lelépik a kék-fohérokot és sikerül kiegycnliteniök. Az I. félidő csaknem tel
jesen a Vasasoké s Takács révén ma
gukhoz ragadják a vezetést is. A goal
után lábra kap az MTK s Opatúnak fi
kerül kiegyenlíteni. Régi fényére emlé
Stinnes Hugónak és koncernjének a
jLipták-gyárnál vállalt jelentős érde keztető tempós játékkal küzd az MTK a
keltsége külsőleg is kifejezésre fog jutni. győztes goalért, de a biró a match végét
Evégből n rendkívüli közgyűlés elé az a jelzi.
Javaslat fog kerülni, hogy Stinnes Hugó,
III. kér. TVK—FTC (2:1) 2:2. A tarta
Dr. Vögler Albert, a Deutsch-Luxemlékos FTC kétségboejtctto híveit bizony
burgi Bánya- és Kohóniüvck vezérigaz
gatója, Burgers Ferenc, a Gclsenkircheni talan, indolens játékával s addig, inig a
Bánya- és Kohómüvek igazgatója, Bor csapat önmagára nem talált az óbudaiak
bet Waltér, a Bochumi Bánya- és Acél a 16. és 20. percbon két góult értek el.
művek igazgatója, Busch János, a Stin
A 2. góul után mintha kicserélték volna
nes Hugó G. in. b. H., Wien, igazgatója,
Lichthardt Christian, a Stinnes Hugó az egész zöld-fehér csapatot, ellenállha
Tengerhajózási és Külkereskedelmi Bt. tatlan Jclkescn szép játékot kezd s a 42.
igazgatója, Schirner Károly, a Dcutsch- percben I’ataky goalt lő. A II. félidőben
Liixemburgi Bánya- és Kohómüvek igaz
talán még fokozva az első „haif-time’*gatója a társaság igazgatóságába válasz- .
ban mutatott szép játékát, a 12. percben
lassúnak.
A társaság elnökévé Krausz Simon,
társelnökévé Stinnes Hugó, alelnökökké
Székely Ferenc fis Dr. Vögler Albert ve

zérigazgató fognak előreláthatólag megVálusztatni.
A Lipták-társaság végrohajtóbizottbága négy magyar tagból és a Stinncs-

csoport négy kiküldöttjéből fog

állajii.

Németország függő
tartozásai.
Hivatalos kimutatás szerint a né
met birodalmi függő tartozások ősz,szege kincstári utalványokban szep
tember hónap harmadik tizedében
59.7 milliúrddal növekedett. A függő
tartozások
összege 450 milliárd,
melyből 13 milliárd hosszabb lejá
ratú kincstári utalvány, a többit
három havi lejárattal a birodalmi
banknál számítolták le.

Pataky révén kiegyonlit az FTC.
UTE—KAC (0:0) 1:0. A legfanatikusabb
újpesti hívőket is bámulatba ejtő játékot
produkált az öt UTE-csatár s ötletes,
szép kombinációkkal szinte felőrölték az
emberfeletti munkát végző kispestieket,
akik mindamellett még nagy szerencsé
jüknek köszönhetik, hogy csak a legmi
nimálisabb goalaránnyal tudtak győze
delmeskedni a lila-fehérek. A’ mai játé
kuk alapján az UTE kétségtelouül a leg
egységesebb magyar team s egyben a
bajnokság elvitázliatatlanul legjogosabb
aspiránsa is. A KAC csatárok, akik ala
posan kivették részüket a védekezés ne
héz munkájából, egy pillanatig sciu vol
tak veszélyesek a szinte támádósorba
olőre húzódó UTE védelemre nézve. A
győzelmet Paulusz védhetctlen lövése
hozza meg a II. félidő 12 percében.

II. oszt, bajnokság: KAOE—BAK 0:0.
Ékszerészek—EMTK 0:0, RTK—NSC 2:1,
sötétség miatt 20 perccel korábban félbo
szakítva. UTSE—BTK 1:0, „33“FC—TTC
2:0, Húsos—Testvériség 3:1, BEAC—VII.
kor. SC biró mog nem. jelenése miatt el
maradt.

Sulgótarjáni Kőszénbánya r.-t. közli,
hogy az igazgatósága ma tartott ülésé
ben azt a határozatot hozta, hogy a tár
sulat részvényeseit, folyó hó 20. napjára
rendkívüli közgyűlésre hívja meg, mely
elé azon indítványt fogja terjeszteni,
Imgy a társulat jelenleg 64.5 millió ko
ronát tevő alaptőkéjét 177.500 darab 200
korona névértékű, bemutatóra
szóló
részvény kibocsátása által 35.5 millió
koronával 100 millió koronára emeh Tizenhatezer főnyi közönség gyönyör
olyan
mezőnyökben,
ami
je, úgy hogy ezen közgyűlés a kibocsá ködhetett
tandó részvények közül 161.250 dalabot lyenekkel az idén Európa egyetlen verElővételre ajánljon fel a régi részvénye senyo som dicsekedhetett. A világ leg
seknek, úgy hogy kettő darab régi rész

Ket»őftj»áP

vényre egy darab uj részvény essék,
részvényeként 5000 korona vételárért, a

fonmaradó 16.250 darabot pedig cserébo
ajánlja föl
az
Északinagyarországi
Egyesített Kőszénbánya és Iparvállalat
Rt. részvényeseinek, még pedig kettő
darab
Salgótarjáni
részvényt.
Az
Indítványozott
alaptőkemelést a tár
sulatnak és a vele érdekközösségben
levő bánya- ób ipari vállalásoknak az
általános drágaság folyományaképpen
meguagyobbott pénzszükBÓglóte és a
legutóbbi időben megszerzett
értékes
Bzónteriiletekcn foganatosítandó feltárábí munkálatok Indokolják.

jobb versenyzői adtak találkát egymás
nak tegnap a Millenáris pályán, hogy
eldöntsék egymás között az elsőség kér
dését. Szépséghibája volt különben a leg
nagyobb gourmand-okat is tökéletesen
kielégítő, kitünően rendezett verseny
nek, Lorenz világbajnok lemondása, aki
nek startja különben 100.000 K-ba került
volna. Nagy meglepetés Arcnd veresége
Schragcr-töl. Részletes eredmények.
Föverseny. I. futam. .1. Schragor, 2.
Tadcwald. II. futam. 1. Arcnd, 2. Uhereczky. Remény futam. 1. Herlich, 2.
Dénes. Döntő futam. 1. Schrager, 2.
Arcnd, 3. Tadewald, 4. Uhoreczky. Arond
a jövő vasárnapra revanche-ot kért le
győzőjétől.
Motor, vezetését verseny. 1.
futam. 1. Brummert, 2. Tóth. IL futam.
1. Schröter, 2. Bulla. Döntő futam. 1.
Brummert, 2. Schröter. Nemzetközi pá
rosverseny. .1. Schranger—Tailewald, 2.
Grimm—Schwarcz, 3. Mazák—Széosónyi,
4. Arcnd—Herlich.

Lóverseny
Kozma Ferenc-emlékvíerseny
A Kozma Feronc-emlékversonyt, mely
tudvalevőleg u két- és hároméves lovak
erőviszonyait volna hivatva tisztázni,
tegnap futották le Alagon. A klasszikus
dij startjához idén csak egy hároméves,
Bolondka, állott mely teljesen remény
telenül vette fel a küzdelmet az ifjabb
évjárat kitűnő képviselőivel. A verseny
a legjobb youngster, F. Béla bácsi zsák
mánya lett, mely szép stílusban nyerte
az értékos dijat a feljvault Ilicsay ellen.
Bien venu harmadik helye beigazolja
ama feltevést, hogy múltkori győzelme
F. Béla bácsi fölött irreális volt. A nap
különben teljesen felborult versenyeket
hozott, a fogadott lovakat csaknem ki
vétel nélkül megverték. A nap' részletes
eredményei ezek:
I. futam. 1. Búza gyöngye (10) Biciste,
2. Várj csak (4) Szabó Gy., 3. Corona (8)
Pretzner. Futottak még: Fogaras, Magstt
Vaskalapos, Gay Maid és Windbeutel.
Tót.: 50:815, 130, 90, 75.
II. futam. 1. Szemfüles (6) Biciste, 2.
Rába (9) Bicrnáczky F., 8. Nezsldor (8)
Esch Gy. Futottak még: Cigányleány,
Államtitkár, Uránia, Áfonya, Nouszet,
Jofc és Kótyagos. Tót.: 50:420, 125, 80,
80.
III. futam. 1. F. Béla bácsi (l‘/« r)
Schejbal. 2. Ricsay (4) Esch Gy., 3. Bien
Venu (4) Pretzner. Futottnak még: Vica,
Bolondka és Ébredj magyar. Tót.: 50:95,
65, 00.
IV. futam. 1. Kudlich (4) Esch Gy., 2.
Fullajtár (5) Biciste, 3. Polyglottc (l’/«)
Takács I. Futottak még: Delícat, Másli
és Apró. Tót.: 50:275, 155, 155.
V. futnra. 1. Oda neki (l1/í) S^okolai, 2.
Josma (5> Vondra, 3. Szanaszét (5) Szabó
L. Futottak még: Cuyahoga, Adómé II.,
Baja, Summa, Integritás, Kékrózsa, Ví
ziló és Elsőm. Tót: 50:155, 99, 95, 95.
VI. futam. 1. Nafa (8) Schejbal, 2. Aurelia (1J4) Nagy G., 3. Schabcs (8) Szokolai. Futottak még: Vipidia, Onkel LudWig, Kalifa, Babuci, Bálanya, Város, Ma
rója, Spinctte^r Atta Troli .és Vörös ka
tona. Tót.: £0:515, 125; 75, 180.

A mai iigetőversenyek
A tizedik menting második napját
tartják ma, hétfőn meg egynegyed 3
órai kezdéssel. A' nagyszámú nevezés
biztosítja az egyos futamok érdekessé
gét, változatos sportot ób érdekes küz
delmeket igér. Jelöltjeink a mai napra
a következők:

/. Une petite — Éber.
II. Visszhang — Novák-hajtds.
III. Tanagra — Ed Luno.
IV. Wapiti — Jobban.
V. Weingartshof ---- Léda. III.
VI. Fritz-fogat — Pompás-istálló.

A Pannónia Sörfőző Rt., Pécsett,

közli, 1100 korona lefizetése ollenébon. folyó
hogy alaptőkéjét 26 millió koronára évi október 5-től 17-ig a Hazai Bank rt..etncll fel. Minden régi részvény után nál, Budapest, V., llarminead-utca 6.
egy uj részvény vehető át 1000 K-órt 'a vagy Deutsh lg. és fia cégnél, V., Ná
Hazai Bank Rt.-nál október 4-től 11-1 g. dor-utca 3., gyakorolják.
A jelenleg magánforgalom tárgyát ké
A Magyar-amerikai faipar tőzsdei vepező részvények legközelebb a
tőzsdén
j zotése. Csütörtökön vezotték be a tőzs
hivatalosan is jegyeztetni fognak.
dén n Magyar-Amerikai Faipar rész
A Coneordla gőzmalom r.-t. rendkívü vényeit oly nagy érdeklődós mellott,
li közgyűlésén alaptőkéjének folomolésát hogy n részxényok első jegyző árfolya
határozta el és fölhívja részvényeseit, ma majdnem kétszeresére szökött fel. A
hogy 60.000 darab uj kibocsátású rész részvényeket a Hcrmcs vczctio be.
vényre elővételi jogukat, mely darabon
A Magyar Asphalt r.-t. (a Wiener
kínt egy uj részvény átvételére jogosít,! Bankvereln érdekeltsége) 6 millió K-ás

HyMKtott u -UMMOUfM" ktayvWadó de nyomda r.-t kórfwrttópeln, RSkk SzIMrtHrtoa t,

Budapest, 1922. október
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atapfőkljáf felemeli. Az emelés mérvét
a társaság az október 12-ikére egybohL
vott rendkívüli közgyűlés fogja megál
lapítani.
A Gschívlndt-félc r.-t. felemeli alap,
tőkéjét 6,000.000 koronával. A kibocsá
tásra kerülő
összes uj részvények a
részvényeseknek ajánltatnak fel
2:1
arányban, részvényenkint 4300 korona
áron. Az elővételi jog u társaság ki ?.,
ponti irodájában (IX., Ipar-u. 15.1 ok
tóber 14-ig bezárólag gyakorolható.
A Ilofhcrr-Schrantz Clayton-Schnttleworth Mugyar Gépgyári Müvek Rt.
részvényei a pénteki tőzsdén bevezetés
re kerültek. A bevezetést a Hazai Bank
az Első Magyar Iparbankkal együtt
eszközölto és igen kedvező piacot talál
tak, dacáru az általános gyengeségnek.
Georgia részvényei a tőzsdén. Csütör
tökön vezették be a Mezőgazdasági ipar
részvényeit. A vállalat, illetve a r.sövé
nyek belső értékét alig lehet megállapí
tani, mert ezek eddig túlnyomórészt
néhány, a Hitelbankhoz közel álló fő
részvényes kezében voltak és igy sem
miképpen sem helyes, hogy a társaság
vagyonértékeinek megfelelő pnblik.ilé.-a
helyett animáló hírekkel igyekszenek a
közönség vótcikcdvót felkelteni.
A Magyar Aszfalt igazgatósága Kok
tay Mátyás ügyvezető-igazgatót vezér
igazgatóvá, HoHáin Oszkár és Lamberger Gyula h. igazgatókat igazgatókká
novezte ki.
A Hungáriu egyesült gőzmalmok r.-t
igazgatósága elhatározta, hogy azon
17.500 drb részvényt, melynek értékes!t és vei a társaság 1921 november 26 iki
közgyűlése bízta meg, a részvényesek
nek engedi át. Ezenfelül az igazgatóság
további 70.000 drb részvény kibocsátását
határozta el, melynek felét, 35.000 Irbot,
inár most ajánlják fel a részvényesek
nek, inig a fenmaradó 35.000 drb rész
vény kibot átúsának idejét és módoza
tait — mi: t legutóbb — az igazgatóság
fogja megállapítani. Az uj kibocsát isii
részvények árfolyamát a társaság októ
ber 14-ére egybehívott közgyűlése fogja
megállapítani.
Uj bankcég. Dr. Neuman, Róna é:
Tarján cég alatt uj bank- és tőzsdobizományi üzlet kezdto mog működését.
Cégtagok: Dr. lleumau Károly, Róna
Lajos, a Pénzvilág főszerkesztője, Tar
ján József és li'olf Jenő nagyvállalkozó.
Az uj banküzlet helyiségei Szabadság
tér 15. III. eni. 2. sz. alatt vannak.
Pesti Tőzsde. Kallós János lapja leg
újabb száma gazdug tartalommal jelent
meg. Az általános kedvelt közgazdasági
újság élén a tőzsdei helyzetről nyilatko
zik Szte-rényi József báró. Szerkesztőség
és kiadóhivatal VT., Izabcllc.-utco 43.

A cseh szocialisták
és a cseh hadsereg
Prága, október 8.
(A MTI tudósítójának jelentése.) A
cseh nemzeti szociálisták táborának balés jobboldali pártárnyalata között to
vább élesednek ki az ellentétek.
Erre
mutat a balodaliaknak a bovonuló ka
tonákhoz intézett legújabb
felhívása,
amelyben kijelentik, hogy ők mint szociálistúk, ellenségei minden hadsereg
nek, tehát a cseh hadseregnek is. A
hadsereg szkségcs rossz, akár demokra
tikus, akár abszolutisztikus, vagy akár
támadó, akár
védekező
jellegűnek
mondják is. Arról különben, hogy va
lamely hadsereg védekező-c, vagy sem,
a katonaság számára, senki som kezes
kedhetne addig, mig a diplomácia mes
terkedései titokban folynak és míg a
vezérkar szervei közé senkinek sincs be
tekintése. A felhívás azzal végződik,
hogy a nemzeti szocialista párt, tagjai
a hadseregben is elsősorban legyenek
szoclálistájc, azután katonák.
*

Fényes vacsorán
KitUnő italoK

OSTENDE
café restaurantban
VARJAS ÉNEKEL
Elsőrangú
cigányzene
GROSZ ÖDÖN
tulajdonos
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