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Bethlen gróf tárgyalt
Macdonalddal és Herriottal

Genft szeptember 8.
Bethlen István gróf miniszterel

nök és Daruváry Géza kiilügymi- 
njoternek a pénteki és szombati 
nap folyamán alkalma volt ugx 
Herriot francia, mint MacDonald 
ansol kormányelnökkel hosszabb 
esuneeserét folytatni és őket Ma- 
mrorsság általános helyzetéről 
rtaletesen tájékoztatni.

Láng Mihály báró, a háborús mess?®? 
kormány belgrádi politikai mesbl£©5> 

jának kiadatását kéri Jugoszmia
Bonyodalmak 

a háború felelősségének 
kérdése miatt

ííapok óta erősen tartja magát a 
hir, hogy Marx birodalmi kancellár 
jegyzékben akar tiltakozni az el
len, hogy Németország felelős a há
borúért. Herriot miniszterelnök 
máris utasította a berlini követét, 
hogy a jegyzék megjelenése ellen 
tiltakozzék. A francia lapok is el
ítélik a szándékot s azt írják, hogy 
ez a lépés súlyosan kihatna Német
ország Borsára.

Angol forrásból Genfben az a hir 
tadt ej, hogy Marx kancellár, el
ejti a háborús felelősségről szóld 
jegyzék közzétételének tervét. A 
wnfi francia küldöttség körében efr 
roi mit sem tudnak.

Szenzációs bűnügy, vagy polátá&as tariszaf - njs-d 
L ng Mihály báró?

A Hétfői Napló belgrádi tudósító
jának értesülése szerint 
jajnagyar kormány egyidejűleg 

három emigráns kiadatását 
kérte a belgrádi kormánytól 
közönséges bűncselekmények 

miatt.
Ezek Qüandek Radó, volt szekszárdi 
szociáldemokrata párttitkár, Szé- 
L_:„ u. í_ í_ r~™, _ 
két a kalocsai törvényszék köröz.

Herriot
sík a genfi konferencia 

eredményében
Berrtot és X'bSl 9* óra 7 32 
±/ÁrÍ8ba érkezett, Herrio? 

a O/r. MaíangoJ miniszterelnököt 
kor ,TN<£d;ra- MácOonald 10 óra- 
a t?vabb Arisból. Mind
vélrLJ“'ynndyaron rendkívül szl- 
wyesen fogadtak az államférfiakat 

i London, szeptember 7.MacDonald megérkezett Londonba. 
A , , ^Cnf. szeptember 7.
A?'szövetségének köz- 
Sd üléBt Urt- amelyen
“egindulf ál/unAcs munkásságáról 

zn, nltaIí>nos vitát.
első fi? ,h°kJ’.a harmadik és az 
kedden ™'ir hétfőn este vagy
lesee«lé?7taí.that'io első ÜIését a 
4ei. bl?tons«g kérdésében. 
beLfZ-Benfi levelezője 
eia ifi8? folytatott Herriot fran- 
eitól '“'^"elnökkel. A miniszter
tette »8 következő kijelentéseket 

s genfi tanácskozásokról: 
kotnolvaí elsőizben foglalkoztunk 
f'ndsznhAtw “aokkal a gyakorlati 
J^abályokkal. amelyek alkalma- 
t««itád™e J^y^Htására és biz- 
“eéw Jis k/CK. :cb értenie az 
léseink bPBy " mi snőfeszl-
'rányulnakíkér° 08 a híborura 
efe“tatta> h,°By a genfi meg-

ÍPÜh fel.nK01'franC'a eByet^«- 

Hir fiowyork, szeptember 8.
»’Hatkn°rln nz amorlkat kormány 
»l. megszövegezésén dolgo- 

visszautasítja azt, 
ueiepjen a nemzetek azövetsé-

Bél a rád, szept. 3. !
(A Hétfői Napló belgrádi tudósí

tójától.) Jugoszlávia és Magyaror
szág között a legutóbbi napokban 
több érdekes kiadatási eljárás in
dult meg. A jugoszláv kormány ré
széről folyamatba tett kiadatási el
járás Cselebonovics Jakov belgrádi 
ügyvéd kérelmére vette kezdetét Az 
ügyvéd a belgrádi törvényszéken 
14.935/1924. számöt nyert beadványá
ban elmondja, hogy

Láng Mihály báró, aki a világ
háború alatt Belgrád megszál
lása idején, mini huszárkapi
tány és a magyar kormány po
litikai megbízottja éveken át la
kásában lakott, 1918. októberé
ben. a kiürítés alkalmával laká
sát kirabolta és onnan nagy ér

tékeket vitt el.
Cselebönovics dr. lopás, betöréses 
lopás és emberölés kísérlete címen 
kéri Láng Mihály báró kiadatását 
és beadványában többek között a 
következőket mondja:

— Láng Mihály báró (jelenleg 
Budapest IV., Appönyi-téf, 3.) Bel
grád kiürítésekor, amikor én Bel
grád környékén bujkáltam, saját- 
kezüleg feltörte és baltával szét
verte az ügyvédi irodámban levő 
Wertheimkasszát és onnan az ösz- 
szes értékpapírokat elvitte. A zajra 
odasiető Bogdanovics Vtíköszáv 
szolgámat revolverlövésekkel kény- 
szeritette arra, hogy az irodát hagy
ja el és megfenyegette, hogy lelövi, 
ha elárulja. Láng Mihály báró két 
millió aranykorona értékű részvé
nyeket és egyéb szerb és horvát 
pénzintézetek által kibocsátott ér
tékpapírokat vitt eh Az ellopott ér
tékpapirosok pontos listáját nem bí
rom összeállítani, mivel a jegyzék 
is eltűnt a kasszából .Ezenkívül el
vitte még Láng Mihály báró a Bu- 
chaber János bécsi cég által 7428 
aranykoronára kiállított váltót, to
vábbá becsomagolta a lakásban ta
lálható összes arany és ezüst evőesz
közöket, szőnyegeket és függönyö
ket, valamint a női ruhákról letépte 
a csipkéket. Elvitt még egy vaska
zettát tele Napóleon és egyéb ara
nyokkal, török tallérokkal, valamint 
ékszerekkel, összesen 225.000 arany
korona értékben.

A kiadatást kérő iratokat M- 
grádi törvényszék mdc elküldÜtte 
Budapestre,

kezesi keresett a megrágalmazott 
Láng Mihály báróvwl, akit a Nem
zeti Kaszinóban nicg is talált. Láng 
Mihály báró a következő nyilat kín 
zatot tette:

— Mát órteaéUem Jőb% hogy a 
belgrádi töevényroék 8X“imá{.yíJi?irjseJ 
kapCTrtflntos Ügy ban kksd.-.Mst kérő 
iratokat küldött -Budapestbe. Magá
ról az ügyről nam Js ki •'.'.nők é.r-szociáldemokrata párttitkár, Szé- ‘ sr .jinx en-

kelv István és Varaa Ferenc, akt-1 
két a kalocsai törvényszék köröz. |

A Hétfői Navlú munkatársa érint-1 bízom? ma™aro™*0‘ ídntmohta

Sándor* Páis
„ll Mveteít a^ó^taf 

Repesni nem lebesss ‘
továb&i io—12°lo-6at Áfái
az ‘ ~

------ ------------mellett
*at a.,’áSátaL tpe - «: xj-5sIntellel*, ualis ó'.'fáftó seet

/kesnaW'*
,,^z állam tegyen, becsületes es 

ttjlíui/.aíí}sc‘
I sda M van a MWMesx-T ha- 

Mrán M, v-rt rt k’rr'-r-t aMtatI meoM»znl nem leltet,
hómul nyt 

:tJwu keresla. 
ami aaü

Sándor Pál a nemzetgyűlés pénteki 
ülésén hatalmas beszédben tárta f3l ax 
általános gazdasági bolyzot súlyos ba
jait. Azok a miniszterek, akik ax ellen
zék szónokainak aggodalmait voltak hi
vatva eloszlatni, felszólalásukban csak 
tág keretok között adtak választ Siük- 
ségesnek tartottuk megkérdezni Sándor 
Pált, hogy mennyiben elégitotték ki őt 
a miniszterek válnszal ós mi a vélemé
nye a legközolebbi jövendő lcönfamla- 
sági alakulásról. Sándor P<il a követ
kezőket mondotta a Hétfői Napló mun 
katársának:

— Az ón nézetem az, hogy a mi
niszter urak és azok az urak, akik 
odafönn a magas minisztériumok
ban az ügyöket intézik, egyáltalán 
nincsenek Informálva a hoijTJotrői, 

nem látják, vagy nem 
akarják látni azt a nyomorúsá
got, amely rázuhant erre a sze

rencsétlen fővárosba.
De. ügy latsaik, még kevésbé akar
ják észrevenni auuak ua összes od
áig! méreteket meghaladó nyomor
nak az előjelét sem. amely dlWitnos 
gazdasági lenülld* előkéseittetben 
van. Minden felvilágosítás ós Intő 
pró hiábavaló: nem akarják belátni, 
hogy

• őd.wi9wt90i M* ot adózó pontérr*

tritják az rin»C.
»váU.«i"-ak, amelyeket 

miniszterek ««íak, o.uk 
ahak. tvd Mao, ob 

azt mondatta a többi kö.
jnliwiban n»m volt deli-, 

OmHkaél. ont ón ne- 
, , , et. A atnrave-aotéan
t*n és kiwim.Um.tVnn leket ngy 
alsartnwhl. bwr a ikfirft cIHtajön, 
én naanbani

twm azok
az rlt rM, .mWveí'lwa az

H.n mKüas MM-

Ra Uv<4 «« a val<Wgtól.
— z»«a»;ne aen.

adtak konkrét vdlnizt « 
urak, vagy, ha wAvatetMk as áltan isursár ..................................

ír

kérdőt, 
nnhom.

o.uk


HÉTFŐI NAPLŐ

o a Smith főbiztos úr hazajön, 
ezeknek az üfiycknek folytatá- 

‘ suk lesz.
MJ nem vagyunk abban a helyzot- 
pen. hogy hallgat ha.-síink. Ma kimé- 
tetJGjiek velünk szemben a minisz
ter urak. r’i^or

elmegyünk Smlthi főbiztos úr
hoz és fel fonjuk tárni előtte ba- 
jóinkat, mert ez éppen az ország 
jól felfogott érdekeire való te

kintettel kötelessé fjünk.
— \ nemzet gj ülés többsége — 

így látszik — nem érez hivatást 
arra, hogv azokkal n kérdésekkel 
foglalkozzék, amelyek manapság 
Ihindonütt a politika tengelyébe ke- 
rfiltek.

. J/o világszerte kizár ólán gazda
sági Izóráé sekkel foglalkoznak a 
kormányok és a parlamentek.

Amíg meg nem oldottuk a gazda
sági problémákat, minden más kér
désnek háttérbe kell szorulnia.

Erős krízisen kell mén átmen- 
niink. sokan azt, hiszik, hogy 
már átgázoltunk, vedig ez té

vedés.
Mód. jönnek még csak az igazán 
nehéz idők. A segités első feltétele, 
hogy

az' állam ' legyen becsületes és 
céltudatos.

Munkatársunk megkérdezte Sándor 
1*Alt. hogy mi a véleménye a munka
nélküliségről. A következő választ kap
tuk:

— A munkanélküliség — nézetein 
tesrln* — sokkal nagyobb az in
tellektuális pályákon, mint, a fizikai 
munkások között.

Sajnos, a sok ezer állásnélküli 
tisztviselőről nem beszél senki, 

pedig a százezret is meghaladja 
azoknak a tanult embereknek a szá
ma. okik ma állás nélkül állanak, 
vagv pedig wvégkielégitéssel“, vagy 
..nyugdljjnV* elbócráttattak. Sajná- 
lom,., hogy ezt a kérdést szóvá nem 

''téliem. A fizi Jen i mu nkások előbb- 
ulóhb kapnak munkai, ki röVidebb, 
ki hosszabb időre, az intelligens ál
lásnélkülieknek beláthatatlan idő
kig kell várniok.

OVOMALTiHE 
friss tojhöl, tojásból, dr. Wander-féle 
malátából ós a legfinomabb holland! 

kakaóból készült 

természetes erősítő 
tápszer 

fl legkitűnőbb uzsonna ős reggeli 
Egy kőzépdoboz Ara 35.2iJ0.— korona 

forgalmi adóval együtt

Reggeltől délig a rendőrség 
panaszfölvevőjében 

Miért jelentik föl egymást az emberek?
— A Hétfői Napló tudósítóidtól. —

Apró kis mozaikkepet mutálunk be. 
Egyik kerületi kapitányság panaszfül- 
vevő ihvatalát, amelyikbe a kisemberek 
könnyei, pannszai és f újdal mai ömlőnek 
ö.‘,.;ze, amelyik pontos tükrét adja, hogy* 
mim minden történik a nagyvárosban, 
az uccán. az udvarokban és a lakások* 

| bán. Szegénységről, nyomorról és bűnről 
beszelnek itt, imltt-amott csillan csak 
egy kis humor, szomorú korszakunk ra
kó kis humora

Reggel nyolc órakor kezdődik a hiva
tal. Akkorra már ott feküszuck azok a 
jelentések amelyeket a rendőrök éjsza
ka t' ttk. Ezekből megtudjuk, hogy a ke
rületbon az éjszaka négy kocsmai vere
kedés volt Két verokedöt, akik nem tud
ták magukat igazolni előállítottak. Há
rom kocsist és egy sofőrt jelentettek föl 
a rendőrök, hogy kivilágított lámpa nél
kül hajtottak az uccán, két kocsis és há
rom sofőr viszont szabálytalan! hajtott. 
Egy cinbort botrányt okozó részegség 
miatt előállítottak, ogyot éjjeli csen db á- 
borftás miatt jelentettek fel, hármat pe
dig szemérem elleni kihágásért. Két 
kocsin áros a záróra rendelet ellen vé
tett, egy fiatalkorút behoztak, mert a 
gyümölcsöskofa kocsijáról lopott, e~y 
férfit, egy nőt és egy flatlkorú fiút csa
vargás miatt állítottak elő. Egy házmes- 
tort is följelentettek, mert a lakót nem 
akarta ezer korona kapupénzért be
ér észten i.

Amíg a rendőrkapitány az aktákat át
nézi és megteszi intézkedéseit., azalatt 
egyro gyülekeznek az ajtó előtt a pa- 
nasztovő felek.

öreg, töpörödött anyóka jön be első
nek. Elcsukló zokogásából alig érteni 
meg, hogy mi a baja. Két fia van, akik 
cselédként tartják, ütik-verik és az este 
kidobták a lakásból is. A szegény asz- 
szony a folyosón az ajtó előtt aludt. Pe
dig a lakás az ő tulajdona, nz ő nevén 
is van. A kapitány azonnal detektívet ad 
nz/á^s^óny niclló, kísérje haza és csinál
jon rendet a gonosz fiúkkal.

Néhány sablónos cselédügy követke
zik. Nagyságákat otthagyta a cseléd, a 
cselédet dobta ki a nagysá".**. A pana
szokat fölveszik, a cselédkönyvek ott- 
marndnnk a jegyzőkönyvvel.

Tollaskalapos úrihölgy rettenetes föl- 
háborodással állít be. Az első omoleten 
lakó cselédleány elcsábítja az ő cseléd
jét, a háta mögött „őrmester úrnak" 
csúfolja és a lépcsőházban mindig szem
telenül a szeme közé nevet. Azonnali eré
lyes intézkedést követel a cseléd!oény el
len. A rendőrkapitány fölvilágosítja, 
ohgy ilyen ügyekbe nem nvetkőzhet be
lő. Az úrhölgy nagy xnóltatlankodással 
vonul ki, hogy helyet adjon egy tagba* 
szakadt munkásembernek, akit szégyen 
ide, srég: cn cda. mc' vort a felesógo. 
Válópört akar Indítani.

— Itt akar válópört indítani’
— Bizony kérem! Rendőrkézre való az 

ilyen boszorkány!

Lopás miatt jelenti föl egy asszony 
a szomszédját. A lemosott ágydeszkákat 
kitette száradni a folyosóra és egy desz
ka eltűnt.

— Honnan tudja, hogy a szomszéd 
lopta el?

— Más nem vihette azt el.
— MiJ>ől gondoljál
— Azok mindig olyan „lopás népsé

gek''.
Egy úr szintén a szomszédját akarja 

följelenteni, mert az a kutyájába bele
rúgott. Egy lakatosmester kéri, hogy a 
fiát küldjék a javító intézetbe, mert Ő 
nőm bír vele. Fűszeres inas következik, 
aki az ágytár.-át. és kollégáját jelenti 
föl, oghy a oipőjét ellopta.

Urhölgy jön most, hogy a házmester 
ellen tegyen panaszt. A házmester már 
féltízkor betiltja porolást és most azt is 
metgette, hogy féltízkor egyszerűen le
dobálta az udvarra a porolásra kitett 
szőnyegeket. Fiatalember sikkasztás mi
att jelent föl egy szabómestert, mert 
sem a saját posztóját, sem a ruhát nem 
tudja megkapni tőle.

Négy síró-rívó poronttyal állít be egy 
anya. A gyermekeket a sétatéren meg
verték az idősebb gyormekek. Egy kocsis 
fölhajtott a járdára és betört egy kira
katot. A kárvallott keroskedő a kocsis 
azonnali letartóztatását követeli. Túl
érett, romlott görögdinnyét adott et 
egyik asszony a másiknak. A korpus (fe
li kílt, a dinnyét is magával hozta Cs 
olyan mérgesen teszi lo az asztalra, hqgy 
a lé összefröcsköli a kapitányt és az ösz- 
szea iratokat.

Tizenkétóves leányka szepegvo mond
ja el, hogy az anyja rosszul bánik vele. 
Mindig üti és éhezteti. Kéri, hogy ve
gyék el az anyjától és helyezzék el pat- 
ronázsban. Ismét öreg anyóka totyog be. 
A házbeliek közül valaki elvágta a csir
kéje nyakát és a véres tetemet az aj
tója elé. dobta.

:K-t embernek a Pincéit törték, föl, 
ogynok a kónyáhjából loptuk fát. Isme
retlen tettes ellen tesz följelentést egy 
vatrónő, hogy az ablakában levő mus
kátlis cserepeket az éjszaka összetörték.

A vlciné a szabályszerű szemétpénz 
helyett töbebt követel és nem hordja le 
a szemetet. Egy esztergályos följelenti a 
szomszéd ház gyermekeit, mert as abla
kon át mindig leköpnek a műhelyébe. 
Egy anya két fiatalember ellen tesz pa
naszt, hogy a leányával szemben tolako- 
dóan viselkednek és illetlen szavakat 
használnak.

Négy zsebtolvajlást és egy rldlkül lo
pást jelentenek be rövid egymásután. Be
csületsértés miatt jelenti föl egymást 
két asszony. Egyszerre jön nők be, a ka
pitány előtt is folytatják a nyelvelést 
és olyan patáliát csinálnak, hogy alig 
lehet kituszkolnl őket.

Előleget adtam zsírra, gy embernek 
és az megszökött a pénzzel —- panaszol
ja egy elkeseredett háziasssony.

—------------------■mpMkh,

Be vége, bo hossza szabni 
nak. Két óra felé a P^osizalszáztlzenhét ö«^'

Ennyi mindon történt » 1
krríilotébon. E, iBy vn» J”4?*'Wk 
riilotben. n ei mindon 1,

_______ _______ />lMi

Az orvosszöuetsí! 
huszontintodlH konírBSHiij 

Siófokon
- A Hétfői Napló tudósító,-ólig. _ 

Siófok, szeptember >
Az országos orvossziivetsóc c-iá.. 

kongresszusát Siófokon !a“ 
meg, amelyen a Mziivetsóo- • családjukkal nagy számmá £ 
tek meg.

Szombaton igazgatósági ülés volt 
a községháza tanácstermében, 
az ismerkedési estély követte * 
estelyt a balatoni tűzijáték é. 
házi hangverseny zárta be.

Vasárnap délelőtt 9 órakor dr. 
Dollinger Gyula egyetemi tanár 
nyitotta meg a telepi színházban 
a kongresszust. A kormánv képvise
letében Fáy Aladár dr. államtitkán 
jelent meg, több kivaló profewJJ. 
rai dr. Kuzmik Pállal, dr. Tauf 
fet Vilmosai, stb.

Dollinger Gyula egyetemi tanár 
megnyitójában köszönetét mondott 
azért a bizalomért, amellyel az or
vosszövetség elnökévé választották, 
üdvözölte a megjelenteket, szomo
rúan állapit ja meg, hogy a kon
gresszusra utazó orvosok omifi 
kedvezményben nem réssesülttk, 
mig a földmives gazdák az őszi dl- 
latkiálitásra kedvezményt kaptak 
majd átadta a szót Szilassy Lásth 
dr. titkárnak, aki a főtitkár helye# 
a titkári jelentést olvasta fel.

Biló Károly dr. alispán ígéretet 
tett az orvosok ügyének hurná’ 
nus elintézésére. Fcy dr. a nép
jóléti miniszter nevében szólalt 
fel. A községi orvosok fizetési 
ügyében, majd a járási orvosok ál
lásának fentártésát jcléritélte be. 
„ Ezután, fjfelka dn főpénztárai 
pénztári jelentése következett.

Éhn Kálmán és Csillérv Ambrni 
az orvosok államosítását követelték.

Kardos dr. a községi orvosok sta
tusrendezését sürgeti.

A községi orvosok részéről lakás
ügyük rendezése végett hangzottak 
el felszólalások.

A kongresszus főtitkárrá dr. Do* 
rányi Gyula egyetemi magántanár 
választotta meg.

Öváry Ferenc dr. előadása után 
az ülést Dollinger Gyula dr. W’ 
ta be.

Egy órakor 600 terítékes" bántott 
volt özv. Szommer Belőné és 
rányi Zoltán éttermében, melyen 
több pohárköszöntő hangzott el.

Dlvatcslkos, JómlnSsígO

2 gallérral, divatminták- QQ 
bon, színtartó............... O3.UVV

ZaHrins 2 gallérral, lég- AQ finfi 
szebb csikós minták .. 7O.UUU

“■s:» -'SK.*; 150.000
DIWcmriO^
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Feloszlatni a Házat
.Affért.

jlffitók: fel kell oszlatni a ncm- 
kl?SsL Nem hisszük utryan, 
" ő- azok Is, akik ezt közbekiáltot- 
ffi^komolyan gondoltak volna, de 

a meggyőződésünk, hogy tu
fád alatt is az igazat mondtak. 
d Fz a nemzetgyüles valóban csak 
J /érett meg: hogy feloszlassák. 
Ha semmi eleddig, a pénteki nap 
Megmutatta. hogy a nomzetgyules 
®af összetételében nemcsak hogy 

életképes, de a leghatározottab
ban munkaképtelen. .

1. idei nyáron előbb Londonban, 
mdd most Gén f ben tárgyalnak 
Európa vezérférfiai Európa sorsá
ról Alig nehány napi megszakítás
sal’együtt volt a parlament Lon
donban, Parisban. Berlinben, sőt a 
kisantant nemzetgyűlései is úgy
szólván permanens üléseket tartot
tak. Csak a magyar parlament nem 
érezte szükségét egyiittlétének. csak 
a magyar parlament engedte meg 
azt a luxust magának, hogy három 
hónapra kikapcsolja magát min
denből, ami körülte történik.

Az egyetlen törvény, amelyet a 
mai nemzetgyűlés alkotott, a földre
form törvény. Ez a törvény szente
sítve van ugyan, de hol vagyunk a 
végrehajtásától. Azt is mondják, 
hogy nem is lesz belőle soha semmi, 
mert maga a kormány se akarja, i

És a többiek. A tervek, a szándé
kok. a javaslatok, amelyek megva
lósuláshoz soha el nem jutnak. Az 
ellenzék az elmúlt napokban össze
hivatta a nemzetgyűlést. Az össze
hívást azzal indokolták meg, hogy 
egyre növekvő munkanélküliségnek 
meggátlására kormányintézkedést 
sürgetnek. A szocialisták szónoka 
rideg, de mégis beszédes számokkal 
festette meg a munkanélküliség 
katasztrofális voltát. Sőt valljuk, 
hogy Pcyer Károly túlságosan tár
gyilagos volt, s a színek aláfestésé
ben is több loyalitást és jóakaratot 
mutatott, mint a mennyit csak a 
száraz igazság követelt voltna.

Voltak más szónokok is, akik más
ról beszéltek. A helyettes miniszter
elnök aztán válaszolt. Ezúttal is el
ismeréssel voltunk a helyettes mi
niszterelnök dialektikai zsonglőrös- 
ködésónek. de amit mondott ez nem 
volt politikus és nem állta ki az I 
igazság mértékét. A kormány igenis 
nem teljesítette, kötelességét a mun
kanélküliség kérdésében. A tataro
zni hitelt — ha lejegyeztek is — a 
munkát, nem kezdték meg, sőt re
mény sincs arra, hogy megkezdjék 
a közeljövőben.

Ma már szeptember közepén va
gyunk. Napok választanak már 
csak az ősztől és a téltől. Remény 
se lehet arra tehát, hogy idejében 
akar a közmunkák, akár a tatarozá
sok megindulhassanak. Marad tehát 
mipden tavaszra.

De gondol-e n kormány arra, 
nogy mi lesz n télen, mi lesz azzal a 
sok ezer munkással, tisztviselővel, 
sukef a munkaszezónban elbocsá- 
í 1RS7' azokkal, akiket még

elbocsátani.
Mek olyan kérdése’:, amelyekben 

s nerozetgyüiésnek kell döntenie. 
JSai’ nPn}wtgvülést a többségi en- 
Wúelmp,sség elnapolta október kö- 

az Ideig a törvény- 
fft»urn ’r°rmán^ jóvoltából ne in Is 

o cozhnt erekkel a kérdésekkel, 
minri és meri-e a kormány 
Wczer,t vállalni a felelősséget, 
hli í val alnia kell* vállalnia 
Bfiir ^í0 . P kormánynak, amely- 

,firerct«kkel együttartott
V ’n8* van- 

honi kwn« mondanunk,
lóban )aü08 folyik itten és va- 
mint flierai itnnk más megoldást, 
ani(»lv. 0SZ a a nemzetgyűlést,
sziiki^ V m’ndon n.-’t mutatja, 
’iehánv íuhi 8 akkor legalább
konnánvm mfi^takar.ithat a
ny« fHumei!\bó1 futtathat szegé- 
ník ml!!rrok«t A munkanélküliek- 
s^-ár tjSíx08^ néhány
Hónék 7Ínyh?J5Ót’ hopry ez
Ithffa meg nem engedhető

nek a tRnkre m'’nt °r-

Bútor-, gyufa-ét gépgyárat létesít 
három külföldi tőkecsoport 

„Megkezdődött a külföldi töke bevonulása a magyar közgazda
sági életbe** — A frankkontremin miatt Ausztria helyett Magyar- 
orszugíiaE: kínálkozik a külföldi pénz — Kormánykörökben a 

munkanélküliség enyhülését remélik 
Temesváry Imre nyilatkozata a Hétfői Naplónak

Kormánykörökből) túlzottaknak tart
ják a munkanélküliség kövotkezniényoi- 
vol kapcsolatos aggodalmakat és bíz
nak a gazdasági helyzet mielőbbi javu
lásában, amely a munkanélküliség erős 
enyhülését fogja eredményezni. Alkal
munk volt ez ügyben beszélgetést foly
tatni

Tamesvtry Imre
kormányfőtanácsossal, az pgységes- 
párt egyik vezető tagjával, aki a kö- ' 
votkezőket mondotta a Hétfői Napló 
munkatársának:

— Meg vagyok győződve róla, I 
hogy a munkanélküliség rövid idő' 
alatt a minimálisra fog csökkenni.' 
A százmilliárdos építkezési körönt 
teljes összegében igénybevetlé.i az [ 
érdekeltek, úgyhogy mielőbb megin-: 
dúlhat, az alkotó munka, amely ke
reseti lehetőségeket fog teremteni.

Munkatársunk itt megemlítette, hogy !
a kormány a szanálási javaslatok meg
alkotásakor bízott a külföldi tőke ma
gyar vállalkozások iránti érdeklődésé
ben. Az a kérdés tehát, van-e remény I 
arra, hogy a külföldi tőke ide beszivá- 1 
rogjon, mert csak így lehet a megöl-' ___ ~___________ _____________
dás felé vezetni a munkanélküliség pro- 'beállott pénzügyi krízis lerontotta 

I blémáját. Temesváry Imre erro vonat- nz Ausztria közgazdasági fellendül 
: kozóan így nyilatkozott: I lésébe vetett hitet. Már látható jelei
| — A németországi események rö- is mutatkoznak annak a ténynek,
vidcsen éreztetni fogják hatásukat. 1 hogy

I

I
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| Minden remény megvan arra, hogy 

a külföldi tőke fokozatosan be
vonul a magyar közgazdasági 

életbe.
Máris többfelől érkeztek ajánlatok 
magyar magánváll álatokhoz. Tudo
másom van arról, hogy

több külföldi ajánlat érkezett 
nemcsak fővárosi, hanem vidéki 

magánvállalkozásokhoz.
Ez rendkívül biztató jelenség a leg
közelebbi1 jövő kialakulása tekinte
tében. De

bizalmat kelthet mindenfelé a 
magyar korona állandó javulása 

is.
A rendelkezésemre álló adatok alap
ján megállapíthatom, hogy

a külföldi tőke sokkal barátságo
sabbnak mutatkozik Magyar

ország, mint Ausztria iránt.
Ausztria helyzete ugyanis azért 
rösszabb, mint a mienk, mert a bé 
esi frankkontremin következtében

lesébe vetett hitei. Már látható jelei

az Ausztriába kívánkozó tőkének 
tetemes része felkinálkozott a 

magyar közgazdaságnak.
Az érdeklődés elsősorban városfej
lesztési és gyáralapítóéi akciók iránt 
nyilvánul meg.

Munkatársunknak arra a kérdésére, 
hogy van-e valamely konkrét átlát a 
külföldi töke magyarországi elhelyez 
kedésére, Temesvár^ Imre a következő* 
két mondotta:

— Konkrét adataim is vannak. Tű* 
dotmt ugyanis azt, hogy

egy nagyobb külföldi pénzeső
port. hatalmas favállalatot léte
sít és ezzel kapcsolatosan bútor

gyárat alapit.
Sőt legújabban két másfk külföldi 
tőkokonzorcium is érdeklődik ma* 
gyár vállalkozások iránt.

Egy német tőkecsoport gyufa
gyárat, egy holland pedig mező
gazdasági gépgyárat alapit Ma

gyarországon.
Megvan tehát minden remény arri 
hogy az ezekben a vállalkozásokba; 
meginduló produktív munka számos 
kereseti lehetőséget fog nyújtani es 
igy a munkanélküliség minimálissá 
fog redukálódni.

Gaál Endre 
képviselő és egy hipíap 

ivó tettleges affépia 
PjZ ügy lovaglás útra tepelődöti

Szomaházy István iró az egyik ’ 
estilapban cikket trt, amelyben kri- i 
tikét gyakorolt a gyógyszerészek; 
árszabása fölött A gyógyszerészek 
egyesülete vissza utasította Szoma
házy vácijait egy kimerítő cikkben, 
amelyet az estilap másnap készség
gel közölt. r . 1

Gaál Endre nemzetgyűlési képvi
selő, nyugalmazott államtitkár, aki 
a Gyógyszerészek Egyesületének el
nöke, vasárnap délután szokása; 
szerint megjelent az Otthon írók és 
Hírlapírók Körének Eszterházy ut
cai klubhelyiségeiben és ott Szoma
házy István asztalánál foglalt he
lyet. A beszélgetés természetesen. 
Szomaházy cikkére terelődött. Gödi 
Endre kijelentette, hogy — ha Bu
dapesten tartózkodott volr.a — nem 
elégedett volna meg helyreigazító, 
nyilatkozattal, hanem a bíróság elé 
vitte volna az ügyet. Majd hosszas 
vita indult meg, amelynek során . 
Gaál Endre szemrehányásokat tett i 
Szomaházy Istvánnak. A beszélgetés 
egyre ingerültebb lett ugyan, de 
nem lépte túl a megengedhető for
mákat. Majd Gaál Endre kissé ide
gesen jegvezte meg:

— Nem mese ez az Írógépről, ked
ves mester, ehez érteni kell! — mire 
Szomaházy István igy válaszolt.:

—- Ilyen hangon velőm ne beszel
jen! Hogy jövök én ahoz, hogy fe
lelősségre vonjon engem. Nem tár
gyatok erről az ügyről.

Ezzel a vita véget is ért volna. 
Egyed Zoltán hírlapi ró azonban, 
aki egy szomszZdoe asztalnál hall
gatta az ideges vitatkozást s aki 
egyébként személyesen nem ismerte 
Gaál Endrét, felkelt, a helyéről e« 
izgatottan Gaál Endrére támadt:

— Hogy mer ön egv érdemekben 
megöszült írót felelő: ' ^~rc vonni?

Gaál Endre: Mi köze magának 
ehez az ügyhöz? Miért szó! egyálta
lán bele egy vitatkozásba? Ha it*- 
bon lettem volna, bíróság elé vittem 
vplna az ügyet

lyéről és arcul ütötte Egyed Zoltánt, 
akit azonban az ütés csak részben 
ért, mert Egyed Zoltán egyik kezé
vel felfogta az ütést, a másikkal 
pedig három ütést mért Gaal Endre 
fejére. A dulakodókat csak nagyne- 
hezen lehetett szétválasztani. Gaál 
Endre még egyszer neki akart mén- 

I ni Egyed Zoltánnak, akit szinten 
alig lehetett visszatartani. A han
gos sérteget ődzés azonban tovább 
folyt:

— Takarodjék ki innen — kiáltot
ta Egyed Gaál Endre felé.

Az ügyet lovagias útra terelték. 
Gaál Endre megbízottai Kun An
dor, az Otthon Kör alelnöke és 

! Szabó Sándor nemzetgyűlési képvi
selő vasárnap délután elégtételt kér- 
lek Egyed Zoltántól, aki Lázár Mik
lóst és Rácz Vilmost nevezte meg 
segédeinek. A felek hétfőn tárgyal- 

• nak.
1 Szomaházy István és Gaál Endre 

között az ügy simán intéződött eL 
mert Gaál kijelentette, hogy saj
nálja- ha Szomaházyt megsértette 
volna, ami egyáltalán nem volt 
szándékában.

Egyed Zoltán: Mit? Bíróság? . . . 
önnek legkevesebb oka van arra, 
hogy bíróságot emlegessen!

Gaál Endre: Hogy érti ezt?
Egyed Zoltán: Ön nagyon jól tud

ja. hogy mire célzok. Vegye sértés
nek, ahogy parancsolja.

Gaál Endre: Tessék nyíltan meg
mondani, hogy mire céloz. Nekem 
nincsenek titkaim!

Egyed Zoltán: Azért ne emlegesse 
a bíróságot, mert ön egy idült pa
namista.

Gaál Endre: Hazudik!
Egyed: Csak az mentesiti önt a 

pofontól, hogy az Otthonban va
gyok, amelyet tisztelek.

Gaál Endre erre felpattant a he-

A MlHBiIolHter Klholisutásra rendelte 
mnsúhoz a szenMrel nolsírmesiart

Strazzínszky !ászló dr. polgármester szerdán másfél
órás Jelenteiben számolt be Rákovszky Ivánnak a 

szentendrei helyzetről
, lentkezett a minisztériumban s Ra- 
i kovszky másfélórás kihallgatáson tá- 
I jékoztatta magát a szentendrei hely- 
zctről. A polgármester teljes részle- 

1 tességgel ismertette részint a szent
endrei magyarság hangulatát, amely 

j feli étlenül szükségessé teszi q. ko_- 
i moly és sürgős hatósági közbelépést, 
: részint ped|g azokat a jelenségeket, 
I amelyek előidézői voltak a magyar
ság mai hangulatának. A ki’hallga- 

j tás részleteiről azonban terméfizet- 
í szerüleg nem kerülhet egyelőre több 
i a nyilvánosság elé.

A rendőrség egyébként nagy ap
parátussal folytatja ebben az ügyben

A szentendrei szerb szervezkedés 
ügyében, a Hétfői Napló tudósítása 
nyomán, a belügyminiszter, amint 
már jelentettük, fróleskörü uj nyo
mozást rendelt ei. a nyomozás ered
ményei felöl állandóan érdeklődik 
maga a miniszter is, aki részletes 
tájékoztatási szerzett magának az 
egész szervezkedés előzményeiről.

Rákovszky Iván belügyminiszter, 
a Hétfői Napló megbízható helyről 
szerzett értesülése szerint, a hét fo
lyamán kihallgatásra rendelte ma
gához Szentendre polgármesterét, 
hogy információkat kapjon a szent
endrei társadalmi1 viszonyokról s ál •..................•,----------------
InlAban tis ottani szerbek ma.atar-

feltűnő eltűnésével megsemmisült 
Strazsinszky László dr. szentend- perdöntő adatokat és megálhrprtáaQ- 

rei polgármester szerdán délelőtt jo-1 kot

nyomozás aktáinak érthetetlen és 
feltűnő eltűnésével megsemmisült 

'döntő adatokat és megáHavKáaö-
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Az ellenzék pénteken 
csúfot vereséget szenvedett 
Senkit sem elégített ki a Ház pénteki ülése — Peyer 
Károly és Kúpért Rezső katasztrofális események 
bekövetkezéséért a kormányra hárítják a felelősséget 
A Kossuth-párt felszólítást Intéz Félegy

házáról a polgári pártokhoz
A nemzetgyűlés pénteki ülésének j kanélküliség miatt aggódókat, 

lefolyása és főként Vass József dr. Éppen a pénteki ülés lefolyása 
miniszterelnökhelyettes beszéde a arra az elhatározásra késztette az
legkevésbbé sem clégitette ki azokat. ellenzéki pártokat, hogy még egy 
az ellenzéki politikusokat, akik a utolsó kísérletet tegyen arra, hogy
nemzetgyűlést összehivatták. Vass 
miniszter beszéde, amellyel a mun
kanélküliség miatti aggodalmakat 
kellett volnu eloszlatnia, csak elmé
leti fejtegetés maradt mindvégig. 
Különösen éles visszatetszést keltett 
mindenfelé Vass József beszédének 
az a része, amelyben gúnyos célzat
tal a jelenkori munkás és a XVI. 
századbeli kőfaragósegédet állította 
szembe egymással. Ez ügyben

Peyer. Károly
Hzociáldenwkrata nemzetgyűlési 
(képviselő a következőket mondotta 
munkatársunknak:

— Vass miniszter ur filozófiai és 
történelmi fejtegetései nem elégít
hetik ki azokat, akik a munkanél
küliekért aggódnak. A kormány ön
magára vessen, ha a tél folyamán 
a munkanélküliség és az ennek nyo
mában járó nyomor katasztrófáiig 
méreteket fog majd ölteni és a hely
zetet felborulással fenyegethet'

Rupert Rozs*
igy nyilatkozott a kormány maga
tartásáról:

— Minden bajnak oka: az alkot
mányosság teljes hiánya. A rend
szerben, illetve a mai uralom teljes 
közjogi és alkotmányjogi rendszer
telenségében van a hiba. Amig a 
parlament nem rendezi véglegesen 
a közjogi kérdéseket, addig mindig 
ki leszünk téve olyan eshetőségnek, 
amilyenek pénteken is bekövetkez
ik. A kormányt csak belpolitikai 
kérdések érdeklik, a gazdasági prob
lémákkal nem törődik. Felelős is 
lősz a bekövetkező és katasztrófával 
fenyegető eseményekért. A nenizet- 
gyillés pénteki ülésének eredmény
telensége miatt sokan az ellenzéket 
hibáztatják. Feltűnést keltett 
(Ugyanis, hogy pénteken Sándor Pál 
beszéde alatt, amelyben a szónok a 
kormány hibáit a szanálással kap
csolatban felsorakoztatta, a fajvé
dők közül többen Sándor "Pál felé 
kiáltottak:

— ön beszél igy? Hiszen ön is 
megszavazta a szanálási javaslato
kat!

Szilágyi Lajos a közbeszóló Zsir.- 
kay Jánosra támadt: ' - --

— Micsoda eljárás ezl Sándor Pál} niuni. 
az ellenzék nevében beszél! Ellen- 
kezik a parlamentáris szokásokkal, 
hogy ellenzéki szembe forduljon áz 
ellenzék hivatalos szónokával!

Erről az incidensről, amely a Ház 
pénteki ülésén szinte észrevétlenül 
folyt le.

a harcos liberális ellenzék egyik 
vezető tagja

a következőket mondotta a Hétfői 
Napló munkatársának:

— Ne csodálkozzék senki azon, 
hogy pénteken nem sikerült semmi
féle eredményt elérni a kormány 
részéről.

Az ellenzék pénteken csúfos ve
reséget szenvedett.

Ilyen hallatlanul csúnya rajtaütés 
még nem volt összehivatják a nem
zetgyűlést, hogy a munka nélkül iség 
fenyegető méreteket öltő problémá
ját szóvátegyék, hogy az Eskütt- 
ügy miatt felelősségre vonják a kor
mányt és Íme

— feláll az egyik ellenzéki szó
nok és menvereaati nagyatádi

Szabó István vállait.
Sőt hozzáfűzi hogy .,az Eskütt- 
ügyön keresztül a földreformot 
akarják elgáncsolniu

így aztán érthető, hogy a népjó
léti miniszter ur kultúrtörténeti fej- 
terítésekkel álinosltotta el a mun-

bizonyos 
taktikai 
nevezőre

1 kát, elsősorban a pólgári ellenzéket 
felszólítsa, hogy a kormánnyal szem
beni eljárását illetően egymás kö- 

, zött állapodjanak meg.
— A helyzet ugyanis az ellenzék 

, szempontjából tarhatatlan éppen az 
ellenzék széthúzása miatt. Nem kell 

1 részletezni a dolgot, hogy mindenki 
I lássa, hogy a kormány ma a frak

ciókra bomlott ellenzékkel kedvére 
játszik. Ha ez igy tart tovább, az 
ellenzék elveszti a talajt lába alól 
nemcsak parlamentben, de a válasz
tók körében is.

— Ha tnost nem sikerül az ellen
zéket közös nevezőre hozni, akkor 
alig marad más az ellenzék számá
ra, mint passzivitásba menni, mert 
továbbra nem vállalhatnék a fele
lősséget a történendőkért

Értesülésünk szerint egyébként a 
szociáldemokrata párt kijelentette 
több polgári politikus előtt, hogy 
amennyiben nem remélhető, hogy az 
ellenzék a kormánnyal szemben egy
öntetűen lépjen fel az őszi nemzet
gyűlésen, úgy a szocialista párt 
arra kényszerül, hogy a harcot egy* 
magában vegye fel a kormánnyal 
szemben, mert nagyobb eredménye
ket tudna kivívni a munkás kérdé
seket illetően önmaga erejére tá
maszkodva. mintha erejét elfecsé- 

möddő szócsatákban a polgári 
ellenzékkel párosulva.

A politikai életben ma egyébként 
minden csendes de az időjósok úgy 
tudnak, hogy a kuliszák mögött igen 
komoly megmozdulások vannak, sőt 
sokan azt is tudni vélik, hogy a 
Nagyatádi-ügy sem csendesült el, 
hanem a kisgazdák igen komolyan 
aurwtlk Nagyatádit, hogy határoz- 
za el magát.

az ellenzéki pártokat úgy 
elvi kérdésekben, mint a 
együtt működésben közös 
hozza.

Értesülésünk szerint a ________
pár,t óhajt ebben a tekintetben kez
deményező lépést tenni. Ez a párt 
a jövő vasárnapon Horváth Zoltán 
kerületében, Kiskunfélegyházán 
nagygyűlést tart. Ez a nagygyűlés 
hir szerint messze túl lépi egy be
számoló kereteit s országos jelentő
séget ad annak az a körülmény, 
hogy a Kossuth-párt Kiskunfélegy
házáról akar felszólítást intézni a 
többi pártokhoz arra nézve, hogy az 
ellenzék üljön le közösen az asztal
hoz és állapodjék meg a politikai 
kérdésekben s azok megvalósításá
ban.

Mukatársunk erre vonatkozóan 
beavatott helyről az alábbi informá
ciót kapta:

— A Kossuth-párt Kiskunfélegy
házái nagygyűlését fel fogja hasz
nálni arra, hogy az ellenzéki párto-
•^*w*w**^

Több milliárd sikkasztásával 
váiíol a Budapesti rendőrség egy nyomorék 

Bécsi rikkancsot
ffl gyanúsítottat letartóztatta a bécsi rendőrség

DA-.. ... .. j__ 1 ...

Kossuth-

. . Becs, szeptember 8.
.'^Ifétfői Napló bécsi szerkesztő

ségétől.) Rejtélyes és titokzatossá
gában egyúttal tragikus ügy foglal
koztatja a bécsi rendőrséget. Sugár 
Jenő huszesztendős tehetetlen nyo
morék. Koldusszegény ós mégis 
küzd az élettel, hogy kielégítse tu
dásszomját. Mankóinak segítségé
vel egesz nap a Ringen vánszorog 
es újságokat Arid és közben mint 
egyetemi hallgató vegyészetet ta
nul. b ugart az utolsó napokban 
nagy szerencse érte. A pesti lapok 
bécsi terjesztője felfogadta bizo
mányosának és megígérte, hogy az 
egyik kávéházban pavillont szerez 
számára. Sugár; boldog volt, szőtte 
az ábrándokat, hogy ezúttal min
den este teli gyomorral ülhet le ta-

Ekkor azonban közbejött a tragi
komikus fordulat. Az éhező rikkan
csot. a budapesti rendőrség megke
resésébe ltartóztatták annak a gya
núinak alapján, hogy bankigazga-

tói minőségében milliárdokat sik
kasztott el. Sugár, ruhájának ron
gyaira, eladatlan ujságkötetére mu- 

elóv®tte a® ejryik ma- 
CTar pedagógusnak meleg ajánló- 
A fi miI? szaJ»<ion bocsátottók. 
A budapesti rendonség azonban új
ból kérte letartóztatását és egyúttal 
megírta a bécsi rendőrségnek, hogy 
a nyomorék diák-rikkancsnak a 
bátyjával együtt bankháza volt 
Budapesten es milliárdokat sikkasz
tott el a kommitensektöl. Sugár 

ismét a .Landesgericht fogdá
mban til. napjában háromszor enni 
kap es nem kell a Ringen vánszo
rognia, mig megkeresheti napi pár 
koronáját. Ha odaadják könyveit, 
bogy idejét tanulásra használja fel 
úgy tálán meg is lesz elégedve az
zal a furcsa sorssal, amely őt, miflt 

sikkaaztót, ismételten 
börtönbe juttatta. A bécsi rendőr
ség azt hiszi, hogy a budapesti 
rendőrség részéről névcsere és téve
dés forog fenn.

Visszahelyezik állásukba 
a Hunkásbizfosltó rési tisztviselőit 

Ottóber 1-én 200 tisztviselőt helyeznek a B-llstára
M"“ká,bllt<>sltóPénztár tisztvise- fokozta az a körülmény, hogy a néns- 

n kar*,’“? “ Utóbbi napokban igen tár egy elbocsátott régi tlsrtvlsolöje ál
elkeseredett hangulat hatalmasodott el. Utólag a kővetkezőket mondotta egy 
A tisztviselők és tlszviselönők között el- jelenleg is állásában levő kartársánaV 
lenőmhotetlen helyről származó híreket — A ti időtök lejárt... nW mi ex 
tenyésztenek arról, hogy az új Igazgató vünk. Fogarassy után Rode, utánatok 
2',.' Ll ‘‘tején nagy létszámcsökkentést, mi... I

A Munkásblztosítónál egyébként az a
- - —— hogy az alkalmazottak majd-

— aki Fogarassy ny. nem fele nő s 70—80 százaléka idelgle- 
a pénztár igazgatóját he- nos alkalmazott: díjnok. Ezek az em- 

”"***"’ z ' ** — berek, ha B. listára helyezik őket, igen 
■*" kis összeget kapnak végkielégítésként a 

a» elsejei létszámcsökkentés híre ért
hető ijedtséget és elieseredóst keltett 
körükben.

E hírekkel kapcsolatban illetékes he
lyen kijelentették, hogy a Munkáabizto- 
i.ftó Pénztárnál tényleg szükség van 
bizonyos létszámcsökkentésre, minden 
erre vonatkozó híresztelés azonban egy-l 
előre még korai s nem egyéb felelőt-1 
l©n találgatásnál. I

hajt végre. ’ "
. i ..' k szerint ltodé János dr. meg- helyzet, 

| bízott igazgató ’-• “
| tábornokot, r ;... ...........
i lyettesítl hathavi szabadsága alatt - 
kétszáz tisztviselőt helyez B. listára,

I hogy eszel helyet csináljon a pénztár 
volt alkalmazottainak. A Munkésbizto-

> sítónál ugyanis, mint ismeretes,, a kur- 
j zus első heteiben nagy személyzeti „tisz-
I tógát ást" hajtottak végre s a kurzus 
elején alkalmazott tisztviselők most at
tól félnek, hogy ltodé igazgató elejti 
ökot s visszahelyezi a régi alkalmazot
takat.

‘ A liauguiat elmérgesedését nagyban

 ŐStí 
bevásárlásai 

atbaitnávai 
tlntett vevőimnek b. flnelnM . 
hívom dúsan felssereSs. , 
kiegéeMett raktáramra

Szüvetosztéiyon:
Kabátvelourok E”2T“

minden „Inben------------QJfl

divatseinekben _.-------  280( 18e 1 KA
Ruhaszövetek - *

minden minőségben >10, 17o l<o. S 
KabAtbAMsek

mintás újdonságokgjj, e3(
Perzsa utánzatok '

(Xrttnimr) 4ü cm. minden színben 3öo 280 
Vattaiin Z*

fehér és fokete _ M, gg Am

DQf llnkelmélc a a A
minden d(vat<Einbén^]egfin.mUMg 14Q 

Bársonyok, ^eloorslffonok 
■enlskfaplüggáL

Selyemosztálycn:
Maroqualn

fekete, fehér, legnehescbb minta* fll / V 
Maroqualn

modern, mintás____ Xo, sí®

Crepe de <hlne
minden létezd sslnb. 370,230,180,

Crapa daorgeHe
leRnagyobö választ. S70, SSO, 1M, 

Satln de chlna 
minden eelnben...

Trlkóialyem
mintás, njaonsAgok

Trlkóaalyam
minden Mlnben —:

Vászonosztályon: 
Slffon ne

JómlnOségíjigy-ősfehérn. 80, 28, SS,
Vászon 4 A

erős, tartós, jő _ 80, 81, 28, M, IV
PaplanlepedSvSuon fiE

elsSrangu minőség .— _ — 110, ®S, Vw 
Lepedővtszon KA

180 cm. nagy választékban 80, 80, WW 
er£ minőség ^••‘•M.23 

iMitflrek aa
lset, gyönyörű minták 78, M, M, Aw

39
Ezenkívül zsebkendők, tőrűlkfiifti 

Agy- <s antalterft6*k<nletek, 

Mosóosztályon: 
Barchatok . . 3*

oj dtvntmintál. B8< tó< **

Flanallok „ „ 9g
i uhákra ós pongyoláit* — — 40, 89, 

Plque barchatok _ „ 3Ü
nrinórbarchetok-------

Kartonok é« dóidnak OJ
tartós minőségben_ — 80, 28, 25, •

Butorhthuxat „ u 32
suUnok is IsBrlooolf— — 8®> s8'

Clottok „ „ 58
minden létező színben... ._ 75, 65,

Cérnagrenadinok és kreppek 
leszállított árakon

Rövidáru- és 
cslpkeáru-osztályon: 

CérnacBlpktk 2
valanclonne csipkék és betétek 8, 6, 4, 

Fil«cslpk*k _ 5
betétek ét motivok_.,«. — 12, ■'

FUgsönykelmAk 52
160 cm, l-a minőség—

Kalap- és b*rgoay»M«l«90* 3 

Keztyük, harisnyák, irikóáruk 
Trőszek, zsinórok, gombok, 

azdrmeoslkok.

___ 14®,

810, 200,

175
165
125
119
220
210

dívatárultáiábsn
Király-utca 53-

(Akácfa-utca cárok.)
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Nemtörténtmeg 
a fiömWs-Prónay párbaj 

c.nmbalou terjedt cl az a lílr. hogy 8S 6* hétfőn délelőtt fos 
íjrőpárbait vívni Prónay Pállal.
h 4 Hétfői Havin tudósítója nieg- 
'állapitotta, hogy a párbaj nem tör- 
télit meg. Munkatársunk illetékes 
lwlveu azt információt kapta, 
hogy a több mint enn éve húzódó lo
vaglás tigy befejezésére vénlenes 
döntés mén nem történt és önkényes 
kombináció volt a párbajról szóló 
híresztelés. Az ügy még mindig r. 
segédek kezében van, akik a kato
nai hatóság döntése után még több
ször fognak tárgyalásra összeülni.

Tanulni sem lehet szegény ember 
gyermekének

A 15 ezer koronás palatáblából a félmilliós egyetemi tankönyvig 
Aranyparitás felett az Íróeszközök — Iskolatáskák 65 ezer koro
nától 400 ezer koronáig — Az iskoíakönyvek árait a kultusz
minisztérium állapította meg — Forgalmi adó az iskolakönyvek 

után — Megyünk az ócska könyvpiacra 
Elveszítjük kulturfölényünket a balkán államok felett

Kmu ísnMr 
űradéK e’l únéhan a nyomazű- 

levél visszavonási!! Kérte
A vádtanács a kérést elutasította 
Róth bankárt előzetes letartózta

tásba helyezték
—A Hétfői Napló tudósítójától —

fíóth Annin bankár, akit Svájc
ból hoztak haza, vizsgálati fogsága 
alatt — öt füzetes könyvben meg
írta életo és bank ároskodása törté
netét, amelyet vallomás helyett át
adott Leveliid Ernő dr. vizsgáló
bírónak. Önéletleirásában súlyos 
vádakat emel több bankártársa el
len. akik, szerinte, őt túlzott speku
lációkba sodorták és végül, amikor 
bajba jutott — bár segíthettek vol
na rajta, ridegen sorsára hagyták. 
A fíóth és Társa bankcég ellen het
venötön tettek 11 milliárd korona 
kárösszeg erőjéig feljelentést s mi
után a kár nagy és Rótliot szöké
sekor tartóztatták le. Lengyel vizs
gálóbíró elrendelte ellene az előze
tes letartóztatás fonta rtását, amit 
Róth tudomásul is vett.

Róth társa. Kormos Géza, aki még 
ma is szökésben van. ügyvédje ut
ján — a nyomozólevél visszavonása 
diniben öt millió korona óvadékot 
ajánlóit fel. A vádtanács azonban 
elutasította n kérés teljesítését és 
kimondotta, hogy semmiféle óvadék 
ellenében sem vonható vissza az el
lene kibocsátott nyomozólevcl.

Mig üzletünk átalakítása tart, 

rendkívüli klírusltís 
mélyen leszállítón ároK

őt összes raktáron lévő gyermek
ruházati cikkek (1—16 éves korig)

Gyormokkalapok . . . . 
Matrózsapkák...............
Fiú bársonykalapok . . 
Eta min ruhák............... ...
Kötött sapka és sál . . , 
Gyapjú kötött ruha . . , 
Szövet iskola ruhák . .
Gyapjú kötött garnitúrái: 
■ akfix szövotruhák . . . 
Felöltők és tólikabátok .

10.000 25.000 so.ooo 80.00080.000 100.000 1&O.OÓO 200.000 3OO.OÖO 409.000

Szeptember elsejével megnyíltak nz is
kolák, elültek azok az izgalmak, amelyek 
a nyári hónapukban annyi gondot okoz
lak gyermeknek, szülőknek egyaránt. Az 
az a gondok nem ültek el. Ellenkezően, 
talán soha annyi gondot nem okozott n 
gyermekek iskoláztatása, mint a mostani 
időkben.

A közeli napokban alkalmunk volt az 
iskolák életébe betekintést nyerni. Min
denütt panasz, mindenütt kétségbeesés.

— Soha ilyen nehezen nem indult meg 
nz iskolai év — mondotta egyik elemi Is
kola igazgatója — mint az idén. A sze
gény gyermekek arra sem képesek, hogy 
a legszükségesebb iskolaszereket megvá
sárolják, minden iskolában a tantestüle
tek azon tanácskoznak, ohgy a tankönyv 
kérdés hogyan volna megoldható, de 
egyetlen megoldást nem találnak. Nö
vendékeink 30%-a tankönyvek nélkül 
jön az iskolába.

— A középiskolák nagyon megsínylet
ték a rossz gazdasági helyzetet. Az új 
középiskolai beosztás és tan terv nagyban 
hozzájárult a helyzet rosszabbodásához. 
A beiratkozások eredménye kulturális 
szempontból katasztrófái is. Kizárt do
log, hogy szegény gyerek tanulhasson.

Ilyen és hasonló panaszok, hangok 
hallatszanak az év elején az iskolák kör
nyékén.

Megfizethetetlen tankönyvárak
Nem egy iskolaigazgató panaszolta ne

künk, hogy jobb növendékei közül töb
ben az idén be sem iratkoztak. Vannak, 
akik beiratkoztak, do iskolába már nem 
mentek cl. És van egy harmadik cso
port, mely elmegy az iskolába, de a szü
lő képtelen volt megvásárolni gyermeké
nek a tankönyveket.

Munkatársunk meggyőződést akarván 
szerezni a tankönyvárakról, ellátogatott 
néáhny könyvkereskedésbe. Itt f okszik 
előttem több tankönyv jegyzék. A köny
vek árát a kultuszminisztérium hivata
losan állapította meg. Első áttekintésre 
is látjuk, hogy a legolcsóbb könyv 8—10 
ezer korona az első elemi iskolákban, de 
például már a Cukrász Ilóza-félo „Ma
gyar abc“ 16.500 korona.

Érdeklődésű nkro egyik könyvkereske
désben, búr láthatóan nőm szívesen ezt 
az információt kaptuk:

— Más években az iskolai év elején 
megduplázott személyzettel dolgoztunk, 
ma így is, sokan vagyunk. Ha be is jön
nek némelyek, amint megmondjuk az 

: árakat, nem vásárolnak. Pedig kérem a 
tankönyvek árait nőm mi állapítottuk 
meg, hanem maga a minisztérium.

Beszédes számok
Csak mutatóba adunk néhány 

könyvárat: 
Magyar olvasókönyv II. elemista 

részére............................................... 14.100

Intézeti íeliérnsmfiaR
Iskolnkfltények 
MQtrózruhdK

Átmeneti köbötök
TéllKöMt BMortiInK

elkészültek
Kirakatainkban áraink lálhaták

Kntsínftn Kornél utótfn?
Kjrortnekruha hB’«nleTe«s4’.!c üzlet*

Buflapsst VI, Pfirfsl uccn 1 sz.

Ábécés könyv . . .......................10.600
Magyar nyelvtan .......................8.100

........................ 11.700
Kísbiblla .... .......................... 9.000
Bibliai történetek ........................ 18.900
Elemi olvasókönyv V-VI. oszt.

számára . . . ....................... 45.900
Ez a pár szemelvény is sokat mond.

tan-

Ezek eleinilskolai tankönyvek. Egy pa
latábla 9—15 ezer korona, teljesen priml- 
tiv tolltartó 15—25 ezer korona, iskola
táska elcmista gyerekeknek 65—400.000 
korona.

A legszerényebb elemista iskolai kista- 
ílrozásúhoz circa 250—300.000 korona kell.

A 75.000 koronás Odyssea
A polgáriiskolák és középiskolák tan

könyvei aránytalanul emelkednek. Ma
gyar olvasókönyv az I. középiskolában 
35.000 korona, nyelvtan 25 ezer, földrajz 
30 ezer, latinnyelvtan 40.000 korona.

Mértani arányokban emelkedik a tan
könyv ára az osztályok növekedése sze
rint. A stilisztikai könyv pl. 62.000, re
torika 54.000, német stílusgyakorlatok 
42.000, kísérleti fizika 45.000, francm 
nyelvtan 54.000, növénytan 49.000, algebra 
70.000 korona.

A középiskolák tankönyveiben a ba
bért a Mébold—Ujváry-rendszcres fran
cia nyelvtan viszi el 85.000 koronás árá
val, do nem marad mögötte sokkal Cse
rép József: Odysseája 75.000, Dávid latin 
olvasókönyve 72.000. Havas—Bogyó to- 
garithmus táblája 80.000 és Mérey alge
brája 72.000 koronával.

Míg Sophokles Antigonéja mindössze 
9.000 K, addig Livius már 85.000, Sallus- 
tius 25.000, Szemelvények Cicero beszé
deiből 40.000, Vergilius Aenaise 60.000, 
Horatius szatírái 34.000, Schiller Teli 
Dorotheája 25.000 korona.

A magyar klasszikusok
Bár a klasszikusok megismerése és ol

vasása inkább privát Btudiumok tárgya, 
do kétségtelen, hogy nem igazi gimná- 
zista, ki Arany Toldiját, Vörösmarty 
Zalán futását, Petőfi, C'ucor, Tompa köl
teményeit, Kossuth leveleit. Deák Fe
renc beszédolt, Kölcsey Parainiesisét stb. 
nem olvasta.

Ma csaknem elérhetlen ez a tanuló if
júságnak, mikor Arany Toldija 51.000, 
Kölcsey válogatott beszédei 32.000, Páz
mány egyházi beszédei 32.000, Mikes le
velei 25.000 koronás árakon szerepelnek 
a könyvkiadók katalógusaiban.

100.000—500.000 koronás 
egyetemi könyvek

— A legkétségbeejtőbb a helyzet — 
mondotta egyik belvárosi könyvkereske
dő — az egyetemeken használt tanköny
veknél van. Az egyetemi tankönyvek 
árai 100.000 koronánál kezdődnek, de 
igen gyakori a 300—500.000 koronás tnn-

Cégtárs kivátás miaíí
Férflzokni minden színben . 10.000 K-tól 
Flór női harisnya minden

színben ... ... . 39.000
Fátyol női harisnya minude

színben................................ 44.000
Gyermek patentharisnya I-es 8.500 
Príma tiszta selyemharisnya

minden színben .... 100.000 
Női batlsztzsebkendő . . . 
Női rcformnadrúg minden 

nagyságban.......................
Női flór milanais-nadrág

minden nagyságban . . . 120.000
Női selyem rcformnadrúg

minden nagyságban . . 108.000 
Leányka kabát, sapka és sál

garnitúra...........................  240.000
Iskola gyapjuszvetter I. sz. 96.000 
kötött gyapjú női kabát

minden színben .... 196.000
Női és férfi kötöttmellény

minden színben ..... 210.000
Iskola gyapjú sül ... . 125.000

könyv Is. Ezekből egyáltalán bent Iflunk 
el. Az egyetemi hallgatók javarésze ma
ga készíti jegyzetét, de igen sokan van
nak, akik több százoldalas könyvek le
írására vállalkoznak. így mindjárt meg 
is tanulják leírás közben. . . .

A pusztuló magyar kultúra
De nem is részletezzük tovább a kul

túráiig halódásunk beszédes számait. 
Még csak azt jegyezzük ide, ohgy a kur
zus kultúrpolitikája még az ócska 
könyvkereskcdelmot íh megölte, mert a 
változó tantervek mellett minden évben 
bizonyos szolgálatok jutalmául új tűn* 
könyveket vezetnek be.

Momentóként álljon itt, amit egy tan
ügyi férfiú a napokban nekünk mondott:

— Ha eddig joggal hivatkozhattunk 
kuitúrfölényünkro a balkánállaiuok fe
lett, ma oda jutottunk, hogy kultúrföló- 
nyűnket is elveszítjük. Luxus Lett ná
lunk a tanulás s a szegény ember gyere
kének még az a vágya so valósulhat 
meg a mai iskolapolitika mellett, hogy; 
tanulhasson.

flhóhérpannszkcöíK... 
Gold Normann kérvénye az Igaz- 
ságügyminlszterhez — Öt kiveti a 
társadalom Eddig 308 ítéletet 

hajtott végre
— rA Hétfői Napló tudósítójától.

Gold Hermann hóhér — aki szorényenj 
m. kir. Ítéletvégrehajtónak novezi mai 
gát. — nagy bajban van. Valamelyik új
ságban azt olvasta, hogy főnöke, Báli 
Mihály beadta nyugdíjazási kérvényét 
s helyébe nem öt, aki 42 éve működik; 
ezen a pályán, hanem valami életorőa 
fiatalembert akarnak kinevezni. Emiatt 
nincs so éjjele, so nappala. Nagyon eh 
keseríti öt a mellőzés híre, amelyet sai 
hogy sem tud elhinni. Ma felettes hai 
tósága — az ügyészség nijún egy szépenf 
megcirkalmazott kérvényt nyújtott bel 
Pesthy Pál igazságügyminiszterhez.

Bár nein vagyok már életerős flatali 
ombor — mondja kérvónyébon, de ugyj 
érzem, hogy egészséges ember vagyok a 
híven meg tudok felelni kötelességem-* 
nek. Példa erre, hogy eddig .mindig mln« 
den hívásra mogjelontcm. Eddig 808 em.-* 
bért végeztem, ki. Tizenkét évig voltaid 
Kozarek, 30 évig pedig Ball Mihály mell 
lett, tohát jói értem a mesterségemet* 
amely, sajnos, a társadalomból teljeseit 
kiközösít. j

Nemrégiben mcllékfoglalkozúaképi sí* 
került bejutnom egy gyárba, de soká’gf 
nem lett maradásom, mert a inunk ásó 
zúgolódásba törtek ki, s azt mondották?* 
ilyon emberrel mint én» aki munkád 
testvéreiket kivégzi, nem dolgoznak tői 
vább. _ j

Gold Hermann a Hétfői Napló munka-* 
társának elpanaszolta, hogy havi fizetései 
napi két kiló krumpli, azaz kétszázkor* 
mincegyezer korona. Szüksége van errej 
a pénzre, de főleg a hivatalra, mert hal 
akasztás van, akkor némi pótlékot la 
kap.

— Hová megyek — mondotta — fiai 
mellőzni fognakl Koldulnil Hisz a hó^ 
bárnak még egy falat kenyeret so veti 
senki, mert ki van közösítve a társada
lomból. Pedig hát jobb hóhért úgy sem! 
találnak nálam, mert panasz sohase volt 
még rám. „Finoman" dolgoztam mindig 
és sohasem voltam erőszakos az elítéli 
teletel.

Gold Hermann, nk! finom volt és so
hasem erőszakoskodott, miután beadta! 
kérvényét, szomorouan távozott az igaz
ságszolgáltatás csarnokából. *'■

I F
áataOoi'Ode
kristálytiszta arcbőrt varázsolt dr. Kalser- 
ling HYVARION szépltöszere, adagja 
K 30.0CV. Főraktár: Török-gyógyszertár. 
Király ucca 12. szám. „Opera--gyógy

szertár, Andrássy út 26. szám

Veszek férfiruhát hérnemüt ’lcg-
HiXríiöS’; Blumenfeld í defón: József*22— 42 

Viselt férflrutiákat /iimüÁc/,legmagasabb 
áron veszünk. Alkalmi árucsarnok Aggteleki 
u 1A, Népszínház u. sarok. Telefón: József 134—95

Lakására Jövök , ;.;: 
ruhát, fah*«rnernUt, katonnruhót stb. 
F.-lerfner, Rflkk Szilárd u. 22,111. 19 u1 I. i2-48

Guttmann Béla i*t. m K<™>nahwa u. 6
Hamisfoftat 12.000 K-lg

Aranyat,ezüstöt, brilliánst. ékszert. legdrágábban vesz

ivúncs’cs ékszerész.vin, Borost o, 57
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• Gróf Fórgách Ilonát, aki a II., 
Pálffy-ucca 3. fszt. 1. ajtószámu la
kájban albérletben Iákik, főbérlője, 
özv. Fleissig Sándotné ez év .júniu
sában ki akarta tenni a lakásból. A 
grófnő a fölmondást nem fogadta 
el, mire a főbérlőnő fölmondási port 
Indított ellene. A járásbíróság a 
fölmondást érvényesnek mondotta 
ki s Fleissigné ügyvédje, dr. Atlasz 
Gyula végrehajtást kért ellene a 
határidő letelte után. A végrehaj
tást azonban nem lehetett fogana
tosítani. mert az iratok gróf Főr- 
aách Ilonának FleiSsig Sándorné 

allén indított büntető följelentése 
folytán a lakáski hágási rendőri 

.büntetőbírósághoz kerültek. Atlasz 
'ügyvéd megkísérelte az aktáknak a 
lakásügyi hatósághoz való vlssza- 
küldetését. Ezért eljárt dr. Bartos 
Géza lakáshivatali ügyésznél, aki 
azbhban a kérelmet azzal tagadta 

,*taeg, hogy a kihágásl ügy elbírálá
sához az iratokra szükség van.

■ Az .ügyyéd ezután más módon 
igyekezett hatni az ügyészre. Hö’gy 
megfelelő, hangulatot teremtsen 
pála a grófnő ellen, hivatali szobá
jában fölkereste és atyailag figyel- 
UJeztette:
■ — Jóindulatain tanácsolom 
ügyész uh: nehö'gy kikezdjen a gróf
nővel, mert az olyan nő. akihez éj
iéi a katonatisztek ki- és bejárnak 
az ablakon.

A grófnőnek •májára? Jüfofl 
ügyvédnek ez a kijelentése 

és rágalmazásért följelentette. A 
bíróság, mdst tartotta az ügyben a 

, [tárgyalást s mivel, ügy látszik, sem
mi érzéke nem Völt az ilyesfajta 
„jótanácsadás** (ránt, Beirtó s dl. ta
núval! ómáea Után egy heti fogház
fa és egymillió korona pénzbünte
tésre ítélte dr. Atlasz Gyulát, a jó- 

, tanácsadásért Az ügyvéd, akinek 
ezentúl aligha lesz kedve jótanácsö- 
kat. osztogatni, megfellebbezte az 
■ítéletet.

Harc a nyolcórás munkaidőért és a külföldi paritásos 
Hérákért — Magyar Jelentés a keresztényszociátista 
taxtllmuakésok strassburgl nemzetközi kongresszusán

A magyar textilipar, az utóbbi 
évek során igen hatalmasat fejlő
dött, sok új gyár; alak ült, úgyhogy 
a világpiacokon máris számolnak a 
magyar textiltermékek versenyé
vel. A textilipar exportját nálunk 
főleg az a körülmény segíti elő, 
hogy a mqgyar 'textilgyárakban 
a milnkabérek jélentékenycn alatta 
vannak a külföldi paritásnak és 
hogy a magyar, textilmunkás áltá
lában nem nyolc órát dolgozik, mint 
külföldi társa, hanm kilenc és felet, 
sőt tiz ólát is.

A munkások hosszú idő óta va
júdó mozgalmai sem a nyolcórás 
munkaidőt, sm a külföldi paritásos 
béreket nem tudták biztosítani s

különös része. Az, amelyikben a 
magyar textilmunkások arra

kérik a kongresszust, hogy a 
Nemzetközi Munkaügyi Hivatal 
közvetítésével kényszerítse a 
magiján textilgyárakat nyolc
órás munkaidő bevezetésére s 
külföldi paritásos bér. fizetésére.

Kétségtelen, hogy szociális szem
pontból e kérelem ellen nem lehet 
kifogást emelni, de anélkül, hogy a 
béremelés és munkaidő-csökknetés 
jogosságát kétségbe vonnánk, sem
miképpen sem helyeselhető a magát 
hangosan és kifejezetten naciona
listának valló szervezetnek ez a lé
pése. Mert, hogy a Nemzetközi 
Munkaügyi Hivatal érdemleges 
akciót inditsbn, ahoz elsősorban az 
kell, hogy elébetárják a magya-n 
textilnrunkások ------------*' ' ’
inéit, nyomoTát.

A nacionalista 
elpanaszolia a ________ _ „ „„„
gák előtt, hogy milyen botrányo
sak a magyar viszonyok, ame
lyeken csak külföldi beavatko

zással lehet változtatni.
A keresztényszoclalisták e 

tésiikkel tehát ugyanazt követik el, 
amit eddig a nemzetközi szociál
demokraták bűnéül rótt fel mindig 
a gyűlölködő és hangoskodó jobb
oldal.

Egészségesnek lenni
a legkönnyebb! Mértékletes élet, 
rendsieres njunka és naponta egy
néhány csésze jó ió, tiszta bab
kávé megóvja testünket a beteg

ségtől
A kávé azonban a legjobb minő
ségű és helyesen pörkölt legyen, 
minden pótlék hozzáadása nélkül!

Meinl Gyula rt.

[ som n a nyolcórás

1 béreket nem tudták biztosítani
L ezért

egy. részük — a ketesztény- 
szociealisták — a külföldi mun
kásság segítségéhez folyamodik.

Arról van szó ugyanis, hogy a Ke
resztényszocialista Textilmunkások 
és Mhnkásnök Nemzeti Szövetsége 
szeptember 17-én és 18-án tartja 
II. nemzetközi kongresszusát Strass- 
bitf.gban. E tanácskozáson részt 
.vesznek a francia, belga, holland, 
német, osztrák, spanyol, cseh stb. ke
resztényszocialista textibxvB "kásák 
s elküldi jelentését a magyar cso
port is, amely anyagi eszközök 
hiánya miatt nem küldheti ki 
Strassburgba delegátusait.

A magyar jelentésnek van egy _____

Alas/i versenyek
Első nap. Vasárnap.

I. Lágymányosi díj. 1800 m. 1. Bánát 
(2Vj r.) Gulyás. 2. Mende-Monda (2) Gu
tái. 3. Oetgpld (4) Hofbauer. 1 h. 4 h. 
Tót.: 1000:1300.

fi. Eladók handlcapjá. 1000 m. 1. A 
tempó (4) Sajdik. 2. Amctist (5) Nagy 
ö. 3. Párkány (4) Stenzl. F: m.: Maho-, 

’nia, Disappointment Marmara, My Pét 
éa Facetté, ötnegyed h., 1 h. Tót.: 1000: ' 
3600; 1400, 1400, 1600.

III. Ujoncverseny. 1200 m. 1. Kuetos | 
(8:10 r.) Schejbal. 2. Magyarán (1K); 
Gutái. 3. Pimotiloucho (6) Esch. F. m.t i 
Maueika. % h., 2% h. Tót.: 1000:1700.

IV. Rákosi handicap. 1600 m. 1. Vivat 
(5) SajjJfk. 2. Rosselino (2%) Esch. 3.1 
Classicus. (2) Pretzner. F. m.: Borgó, |, 
Fórban, Adut. 1% h., 2 h. Tót.: 17 
7500; 3100, 2200.

V. Kétévesek handicapja. 1000 m.
Odáig (8) Sajdik. 1. Alperes (5) Stenzl. I 
3. Mit szól hozzá? (1J4) Friedrich. F. • -
m.: Áldáska, Heimchen, Futórózsa, Sü- Melia (1%) Fridrich). 3. Rába
sa, Tandi. Holtverseny, 1% h. Tót:.1 f5"?®1’ F‘ “ = Q”®*'
Odíilg 1000:1900; Alperes 1000:2800; 1400, | llbct h" 2 h- Tot: 1000:3800; 1800, 
1400, 1300. ; 1TM’ ’O

VI. Wclter hamlicap. 1800 m. Kürpá- ' VI. Welter handicap. 1000 m. 1. Ko-
lya. 1. Sznmlr (3) Schejbal. 2. Papucs- rax (1%) Schejbal. 2. Párkány (5) Mar- 
hős (6) Stenzl. 3. Miki (12) Csécs. F. , tinók). 3. Filigrán (4) Gulyás. F. m.i 
m.: Fruzsi, Merő, Mussolini, Fáma.; Planéta, Jumper, Morinda. Tót.: 1000: 
Tót.: 1000:5100; 3200, 3400, 4700. 12700; 1400, 1300.

panaszait, sérel-

szervezet tehát 
franciák, a beí

Második nap. Hétfő.
I. Maglóéi dij. 2000 m. I. Mutatós 

l(2JÍ r.) Schejbal. 2. Podesta (2J$) Esch. 
Félh. Tót: 1000:1200.

1 II. Kétévesek eladó handicapja. 1000 
in. 1. Agricola (4) Martinok. 2. Vézna 
(5) Schejbal. 3. Fiume (10) Hofbauer. F. 
ni.: Erzsi E., Prinoi, Útmutató, Bony- 
liád, Rozgonyi, Miért ne?, Kontár, Ba
rna skus, Csupor, Sunyi, Kopra, Blon-

1 dián, Grin golet, Fodros. % h., ötnegyed 
h. Tót.: 1000:3900; 1800, 3500, 4800.

ITT. Dunai dij. 1200 m. 1. Oktondi (1% 
r.). Sajdik. 2. Bien Venu (l>í) Pretzner. 
3. Pántlikás (4) Schejbal. “ 
gáin. 1% h., ötnegyed h. 
1700.

TV. Kétévesek versenye. _
100(1-’ Eoysterer (6:10 r.) Nagy G. 2 Patt (2>á)

, Gulyás. 3. Pazarló (6) GutaL F. m.: Ma- 
, ros, Phryne, Fenegyerek, Cunotator. X 
h” h> Tot: 1000:2000; 1200, 1200, 1400.

i V. Handicap. 1800 m. 1. Bikflcz (3)

F. m.: Sár-
Tot.: 3000:

900 ró. 1.

Magyar kir. udv. szállító

Alapíttatott: 1850 SEIHLERJ

HÍREK
Két ^nnepnap "~T~ 
politika nélkül

Zűrös és tajtékzó politiint 
ctok után váratlanul

orvul érte a fövármlV^n 
régét a csuda: két
Ilka nélkül! -dzelsőbZc"?? wi>- 
tétlenkedve és idegenül **•enberek a CSodáTde 
masat, orvendezőt, lek - végre, végre ^ne ^S' 
nan . . . kettő! ... ’

JVem Se vasára
se hétfon. Nem zuhogtak mérqeTh 
hangos és fanatikus frázisok J 
gén.g pesti polgár felé nem .2^ 
kották a szónokok és méri? 
a két nap, jól és pihenMöm

Politika nélkül . . . Sőt- 
terek nélkül is! Vass népjólétid 
niszter. helyettes - miniszterelnök 
egyetemi tanar ur. őnagymélU,^ 
szintén a varos falain túl ünnmS 
mert ez a ritka két tiszta nap óllal 
mát adott végre a kegyelmes urnák 
hqgy uzzs uj stallumát, a nagypré- 
postságot Kalocsán; a kultuszmi. 
niszter is Hidegkuton pihente tan- 
könyvreformja fáradalmait, élvem 
híres és soká épülő villájában a 
csendet; és a Zugligetben nyar/dl 
Walko kereskedelemügyi minisztet. 
ur is — szóval: hamisítatlan pok*- 
tikamentes ünnepek voltak. Jó ün
nepek voltak. Egy kis lélegzethez, 
erőhöz jutottunk a kétnapos pihe- 
nőn.

Sok ilyen Tiszta két napra lenne 
szükség, akkor tán újra lehetne sze
retni és becsülni a — politikát.

— Goldziher Ignác emléktábla* 
leleplezése Székesfehérvárott Szé
kesfehérvárról jelentik: A székesfe
hérvári irodalmi és társaskörök 
képviselőiből alakult Goldziher Ig
nác emlékbizottság, vasárnap dél
előtt 11 órakor emléktábla leleplező 
ünpepet rendezett, amelyen a város 
közönségén kiviil a „Magyar Tudó- 
mányos Akadémia, a Budapesti 
Pázmány Péter Egyetem** és a Ma
gyar Néprajzi Társaság is képvisel
tette magát. Az ünnepet a Várisi 
Dalárda a Szózattal nyitotta meg, 
azután Mátr.ay Rudolf cistercita fő
gimnáziumi igazgató mondott meg
nyitó beszédet. Goldzihert példány
képnek állitotta — Mátray, — az 
ünnepélyen jelen levő ifjúságnak. 
Balogh Jenő dr. az akadémia főtit
kára az akadémia, dr. Áldássy Antal 
mint egyetemi tanár a Budapesti 
Pázmány Tudomány Egyetem, Ki* 
kár Béla dr. a Magyar Néprajzi Tár
sulat részéről, dr. Hevesi Ferenc fő
rabbi tanítványai nevében és az if 
raelita hitközség megbízásából be
széltek. Lipcsey Lajos helyettes pol- 
gármester megköszönte, a Tudomá
nyos Társasagok képviselőinek, 
hogy az ünnepségen megjelentek, 
üdvözölte az ünnepeknek a megje
lent özvegyét s az emlékművet a 
város gondozásába átvette. Az ün
nepség a Hymnus éneklésével ért 
véget ,

Magyar kir. udv. szállító

Alapíttatott: 1850

Az ország legnagyobb szóvetáruháza 
Ajánlja dús raktáron levő legfinomabb 

szövetküiGn.'egességeit
sarok) Fióküzlet: Koronaherceg ucca »

I cémwk a következő városokban vannak lerakatai:
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_ A, ügyibe é?.rr°PPer 
..iíH«niokrata képviselők ellen 

Etette"« vádat. Néhány hónappal 
e íiótt a szociáldemokrata párt több 
fülest tartott a fővárosban, 
“híreken a szónokok a habom el- 
S és a béke mellett agitáltak A 
.ndórteg az elhangzott beszedek 

miatt kijelentést tett Peyer Ká- 
wdv ás Proppcr Sándor nemzetgyu- 
M képviselők és Guit Béni ellen, v^amint több közbeszóló ellen, 

utóbbiak ellen azért, mert a királyi 
ház több tagját megsértettek. Az 
ügyészség Peyer, Propper es Guit 
ellen a vád képviseletét nem vette 
át, mert beszédeikben az izgatás 
kritériuma nem volt megállapítható 

igy ellenük az eljárást megszün
tette. A királyi ház tagjainak meg
sértői ellen külön végzésben fog 
dönteni az ügyészség.

— Tizenöt órás úszás után feladták a 
küzdelmet. Londonból jelentik: Harcison 
kisasszony és Helmy, akik kísérletet tet
tek a La Manohe csatorna átuszására, 
közel tizenötórai úszás után feladták a 
küzdelmet

— öngyilkos vasúti igazgató. A 
Pauler-utca 7. sz. házban dr. Markis 
Géza, a Kassa-Oderbergi vasút nyu
galmazott igazgatója, megmérgezte 
magát A családtagok, amikor fel
fedezték az öngyilkosságot, azonnal 
a mentőket hívták, akik azonban 
már nemi tudták megmenteni az 58 
éves öregurat az életnek. Az öngyil
kosság okáról a család nem tud fel
világosítást adni.

— Egy szabdlábrahelyezés miatt 
letett tízmillió óvadék története. A 
múlt évben letartóztatta a rendőr
ség Sámuel Sándor szállítót, aki 
hamisított vámjövedéki nyugtákkal 
többmillió korona erejéig tőiül fővá
rosi kereskedőt megkárosított. Sá
muel hosszab bideg volt vizsgálati 
fogságban, de végül is egy bank 
tízmillió letett óvadéka ellenében 
szabadlábra helyezték. Azóta hosz- 
szabb idő telt el anélkül, hogy az 
ügyben beterjesztettek volna a vizs
gálatot. Nemrégiben a bank — amely 
az óvadékot letette — kérvényt adott 
be a vizsgálóbíróhoz, amelyben be
jelentette, hogy a Sámuel Sándor 
szabadlábrahelyezése ellenében le
tett óvadékot felmondja és ennek 
kiutalását kéri. Siplcr Jenő dr. 
vizsgálóziró helyt adott a kérelem
nek s végzésileg értesítette a ban
kot, hogy a végzés jogerőre emel
kedése után az összeget visszave
heti az állampénztártól. Megkapta 
a végzést Sémuel Sándor is — az
zal a meghagyással, hogy 15 napon 
belül a kiutalt 10 millió korona el
lenében uj óvadékot tegyen le, mert 
máskülönben újból vizsgálati fog
ságba helyezik. A végzés ellen Sá
muel védője, dr. Tarján Mihály 
felfolyamodást jelentett be. amely-1 
ben azt vitatta, hogy a banknak 
nincs, joga felmondani az ilyen 
óvadékot Ezt csak abban az eset
be engedi meg a törvény, ha a vád
lott meghal, büntetése kitöltését 
megkezdi, vagy pedig ha jogerősen

Október közepén megalakul 
a Takarékossági Bizottság

A minisztériumok költségvetési referensei és három kép
viselő: Erdélyi Aladár, Hegyeshalmy Lajos és Rassay Károly

lesznek a tagjai — Előadó: Jakab Oszkár
Már a szanálási tör vény javasla

tok idején felmerült az a terv, hogy 
az egyes tárcák költségvetésének 
felülbírálására és ellenőrzésére ta
karékossági bizottságot kell alakí
tani. A terv hír szerint Bethlen 
István gróf miniszterelnöke, aki 
már júniusban meg akarta alakít
tatni a Takarékossági Bizottságot 
A nemzetgyűlés elnapoláso miatt a 
terv megvalósítását el kellett ha
lasztani. Mint beavatott helyről ér
tesülünk, a nemzetgyűlés összeülése 
után

október közepén sor kerül a Ta
karékossági Bizottság megala

kítására,

amelynek összetétele különbözni 
fog minden eddigi bizottságétól. 
Bethlen István gróf miniszterelnök 
ugyanis azt célozza a Takarékos
sági Bizottság felállításával, hogy

a parlament több tagja bete
kintést nyerjen a költségvetési 
munkálatokba és azok során a 
takarékosság érdekében közre

működhessenek.

Minthogy azonban ezeknél a mun
kálatoknál szükség van resszortbeli 
főtisztviselők szakavatottságára is,

a Takarékossági Bizottság há
rom politikusból és a reszort
minisztériumok költségvetési re

ferenseiből fog állani.

A bizottság előadója Jakabb Osz
kár dr. miniszteri tanácsos lesz, 
aki a pénzügyminisztérium költség
vetési osztályának vezetője és az 
^924—25. évi első aranyköltségvetés
nek a készítője. Már a politikusok 
személyében is megtörtént a meg
állapodás.

Az egységes párt részéről Er
délyi Aladár, a kormányt támo
gatók közül Hegyeshalmy Lajos 
és az ellenzékből Rassay Károly 
lesznek a Takarékossági Bizott

ság tagjai.

A képviselőket Bethlen István gróf 
maga szemelte ki erre a megbíza
tásra, amely október végén aktuá
lis lesz.

fölmenti őt a bíróság-. A felfolya
modás a vádtanácshoz került, 
amely az elmúlt héten megsemmisi- 
tette a vizsgálóbíró határozatát és 
kimondotta, hogy az óvadék csak 
abban az esetben utalható ki a be
tevő számára, ha a szabadlábra he
lyezett egyén helyette ugyanilyen 
összeget helyez letétbe, vagy nedig 
a védő által felhozott körülmények 
egyike bekövetkezik.

— Csendélet a Klspipa előtt. Hétfőn 
éjszaka zárórakor Matyasovszky Andor 
orvostanhallgató egy joghallgató társa
ságában lépett ki a Szentkirályi ucca és 
Főherceg f^úndor ucca sarkán levő „Kis- 
pipa“ vendéglőből. Alig tettek néhány lé
pést nz 'uceán, mikor a sötétben valaki 
Matyasovszkyt hátulról fejbevágfa. Pa
rázs uccai botrány keletkezett az inci
densből, melynek a zajra elősietö rend
őr vetett véget. Az egyetemi hallgatók 
két fiatalembert, egy cipészt és egy nap
számost gyanúsítottak az orvtámadás 
elkövetésével. A két fiatalember tagadta, 
hogy ők inzultálták Matyasovszkyt. A 
rendőr végül is előállította őket a VIII. 
kerületi kapitányságra.

— öngyilkosság. Mészáros Erzsébet
23 éves háztartásbeli leány Lajos ucca 
126. számú lakásán ismeretlen méreggel 
megmérgezte magát. A Rókus-kórházba 
vitték. ' ■'íi.í > • iic

— Megmérgezte magát egy vasúti 
igazgató. Dr. Márkus Géza, a Kassa 
—Oderbergi vasút 58 éves nyugal
mazott igazgatója vasárnap hajnal
ban Pauler-utca 7. számú lakásán 
megmérgezte magát és meghalt. 
Holttestét a törvényszéki orvostani 
intézetbe vitték.

— Mellbelőtte magát egy pénzügyőr. A 
Madarász-telepen Babista József 20 éves 
pénzügyőr szolgálati fegyverével mell
belőtte magát. A mentők súlyos sérülé
sével a lakására szállították.

— Vass József — Kalocsán. A mi
niszterelnök helyettesítésével meg
bízott Vass József népjóléti, minisz
ter szombaton este Kalocsára uta
zott. A helyettes-miniszterelnök a 
két ünnepnapot arra használta föl, 
hogy a kalocsai nagyprépostod# 
ügyeit áttekintse. Vass miniszter 
kedden reggel érkezik .vissza a fő
városba.

— A svájci szociálisták a nemzetek 
szövetsége mellett. Bázelből jelentik: A 
svájci szociálista nagygyűlés elvetette 
azt a javaslatot, hogy rendszeres ellen
állást fejtsenek ki a nemzetek szövetsé
gével szemben. A javaslat ellen’ 133, mel
lett© 37 megbízott szavazott. A nagy
gyűlés ezután elfogadta azt a javaslatot, 
hogy egy munkásbankot állítsanak fel.

— Megmérgezte magát. Az And- 
rássy-ut 75. sz. házban dr. Bese La- 
josné, 19 éves, háztaxtásbell nő, meg
mérgezte magát. A mentők súlyos 
állapotban a Rókus-kórházba szál
lították.

— Zsarolás miatt háromévi bör*( 
tönre Ítéltek egy álkatonát Még; 
1920-ban történt, hogy Szilbermann 
Sándor asztalos vezérlete alatt egy; 
sereg katonaruhába öltözött felfegy- 
✓erzett egyén rontott be Frink. 
Andrásné lakásába s házkutatás 
ürügye alatt rengeteg ékszert és 
ruhaneműt elraboltak. Az asszony 
férje, Frink András, épp akkor ént 
haza, amikor a fegyveres emberek 
már távozni akartak. Egy katona** 
tisztet hivott segítségül, aki meg*’ 
állapította, hogy a fegyveres, ka-> 
tonaruhás emberek egyike sem ka
tona. A többiek erre elfutottak. Szil-, 
bermann is el akart menekülni, do 
Frink és a tiszt utólérték és rend
őrnek adták át Szilbermann taga
dása a megtartott tárgyaláson mit 
sem használt, mert a biróság zsaró*, 
lás büntette címén két és féléyj! 
fegyházra ítélte. A Tábla három. évi' 
fegyházra emelte fel ezt a bünte
tést, a Kúria pedig a héten a bér* 
nvujtott semmiségi panasz elutasi*' 
tásával, jogerőre emelte az Ítéletet.:

— A vádtanács is szabadlábra he-, 
lyezte dr. Ratkovszky Géza ügy
védjelöltet. Néhány nappal ezelőtt1 
jogászkörökben nagy feltűnést kein’ 
tett dr. Ratkovszky Géza ügyvéd*; 
jelölt esete. Ratkovszky dr. Szat-*, 
mórról, a román megszállás idején1 
menekült Budapestre és itt kissé* 
késedelmesen intézték el az ügyvédi 
kamaránál bejegyzési kérelmét. Ez-; 
alatt helyettesítéseket vállalt s két 
meghatalmazásán nem az ügyvédi 
jelölti minőségét jelző „ü. i.“ kezdő*; 
betűket használta, hanem csak egy; 

betűt irt neve alá, ami azt a 
feltevést keltette, mintha ügyvéd, 
lett volna. Emiatt egy pervesztes 
ügyvéd közokirathamisitás címén 
följelentette s mivel közbein Török*j 
bálintra költözött, nyomozólevelet;: 
bocsátottak ki ellene s az állami! 
csendőrség letartóztatta, Ratkovszky;' 
dr.-t beszállították az ügyészségn 
Markó-utcai fogházába s Bubits drJ 
vizsgálóbjró nem látva okot ajl 
fogva tartásra, szabadlábra helyezte.* 
A határozat ellen az ügyészség fel* j 
folyamodást jelentett be, amellyel al; 
vádtanács szombaton foglalkozott.' 
A vádtanács elutasította az ügyészi! | 
fel folyamodást s a vizsgálóbíró dön*, 
tését hagyta jóvá, úgy hogy Rat-j 
kovszky dr. szombat délután eLd 
hagyhatta a fogházat. r;

— A földkör üli repülők Bostonba ÓN 
keitek. Newyorkból jelentik: Smith óa 
Nelson hadnagyok, akik a földet körül-.] 
repülték, Bostonba érkeztek. Fogadásuk*, 
ra óriási tömeg sereglett egybe, amely} 
lelkes ujjongással köszöntető a repülő*! 
kot. A megérkezés pillanatában; a ha
rangok mind megkondultak és a hajó**] 
szirének búgni kezdtek. 1}

— Halálos gázolás. .A dunaparti teher*' 
pályaudvaron tolatás közben egy teher*] 
vonat elgázolta Weinacht János 41 éveaj 
Máv. altisztet, aki pár perc múlva 
meghalt. Holttestét a örvónyszéki or
vostani intézetbe szállították. A rendőr* 
ség megindította a vizsgálatot,,, hogy] 
megállapítsa, kit terhel a feleőaség a 
halálos szerencsétlenségért

— Dolgoznak a zsebtolvajok. ’Ajj 
főkapitányságon a mai napon négy] 
zsebtolvajlást jelentettek be. Hirs 
nauer Erjvin részvénytársasági igaz* 
gató bejelentette, högy a Bank-utca 
és a Zoltán-utca közötti útvonalon 
kabátjának a zsebéből elloptak egy 
Somoskőújfalura címzett pénzes* 
levelet, amelyben hét darab száz-' 
dolláros bankjegy volt. — A 6-os 
villamoson Kmuth Károly mérnök 
zsebéből elloptak 1000 svájci frankot! 
érő aranyórát és aranyláncot. — A' 
Párisi Nagyáruházban a felvonó1 
körüli tolongásban Zsizska Mihály 
mozdonyvezető zsebéből elloptak 
2,000.000 koronát. — A MFTR. IV. sz. 
raktárában Reinitz Sándor magán
hivatalnok zsebéből ellopták a pénz
tárcáját, amelyben 9,000.000 korona 
volt A főkapitányság a zsebtolvaj 
jók kézifikeritésére a nyomozást 
megindította.

— Halál a Király-szinhazban. A 
Király szinház hétfő esti előadása 
alatt hirtelen rosszul lett bchwaiTiQ 
Lajosné kereskedő neje. A mellett© 
ülő férje kivitte a szinház előcsar
nokába, ahol az elősiető színházi ör* 
vos első segélyben részesítette. 
Azonban minden élesztési kisérlet 
dacára anélkül, hogy eszméletét 
visszanyerte volna, férje karjaiban 
kiszenvedett A kiszállt rendőri bi* 
zottság megállapította hogy a sze
rencsétlen urlasszonv szervi szív
bajban szenvedett Holttestét a tői**. 
vényszéki orvostani intézetbe szálB* 
tottáfc
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llértékadó helyről nyert Információnk 
szerint a pénzügyminisztérium feltétle
nül még ebben az évbon ki fogja adni 
aat a nagyjelentőségű roudoletét, mely- 
lyel a pénzintézetek és vállalatoknak az 
Inflációs évek alatt követett mérlegkó- i > r i 1 •• -i 1• ... . ... - * 1 A fővárosi pénzügyi körökbenHitisi gyakorlatát aranyalapra kirínia : • ,pP,nW:‘ k°r<>KMnliolyttni. Bironyo. irányból u»r»n ép d. m/ n!?1/""661 1 ,Keres!fe-
psn legutóbb erőteljes intervenciók tör- Ll1"' ™?n fl’ló™®fc
léntek, hogy a Pénzügyminisztériumot 
n rendelet kiadásának elhalasztására 
bírják, azonban — értesülésünk szerint 
- a pénzügyminisztérium az ország 
izanálási procoMusa során elkerülhetet
lennek tartja az aranyniérlegek ru* 
‘lobbi megjelentetését s ezért nem n égy 
bein semmi télé halasztásba.

volt 
vasárnap és hétfőn 

a bécsi magánforgalom
Becs, szeptember 8.

(A Hétfői Napló bécsi szerkesztő- 
séfjének telefónjelontése.) A kettős 
ünnepnap folytán a hangulat igen 
tartózkodó volt és a magánforga- 
lomban wlnte teljes üzlettelenség 
uralkodott. Az az Igazán megemlí
tésre Is alig érdemes üzlet, amely 
vásárnap és hétfőn lezajlott, a bécsi 
tőzsde pénteki hivatalos kurzusai
nak nívóján mozgott. Üzletfelén 
volt a devizapiac is, csak a bécsi 
vasárra érkező idegenek váltottak 
ne valutákat a Messe folytán inspek
ciót tartó bankpénztáraknál. 
Írek a nemzeti bank pénteki 
talos árfolyamait számították.

nme* 
híva-

Vasárnap megnyílt a bécsi 
zetközí vásár. (A Hétfői Napló 
szerkesztőségétől.) Vasárnap meg
nyílt az idei nemzetközi őszi minta
vásár. A megnyitás a szokásos 
ünnepi keretek között folyt le. Va
sárnap és a hétfői ünnepnapon szá- 
??fi /degen tekintett meg a Messet, 
üzletkötés azonban alig jött létre. 
A külföldi látogatók, úgy látszik, 
azt hiszik, hogy a béosi krízis még 
mindig nem érkezett el tetőpont
jára, igy, ha várnak, úgy nenisoká- 
F?-i2Pjá? olcsóbban vásárolhatnak. A 
Kiállító gyárosok és kereskedők sem 
tekintenek a légrózsásabb remé
nyekkel a vásár végeredménye elé.

Elkészült az uj osztrák banktör* 
vény tervezete. A Hétfői Napló 
bécsi szerkesztősége jelenti: Az osz
trák pénzügyminisztérium már tel
jesen elkészítette az uj banktörvény 
tervezetet a jövő hét végén hozza 
az illetékes testületek elé kerül véle
ményezés céljából, majd az ősz vé
gén íi parlament is tárgyalni fogja. 
A pénzügyminisztérium a törvény
terveztet a jövő hét végén hozza 
nyilvánosságra, a Hétfői Napló bé
csi szerkesztősége azonban mar 
mostan közölhoti fontosabb rendel- 
kezéseit. Eszerint Becsben és a kör
nyékbeli városokban csak az kap
hat bankkocesiaiót. aki tagja a bé
csi tőzsdének éA egyúttal felmutat
hatja a tőzsdetanács külön ajánló
levelét. A távolabbi városokban, 
szóval Ausztria több helyén a ke
reskedelmi és iparkamarák, vagy 
pedig a munkáskamarák vélemé
nyezése szükséges. Fontos rendelke
zésekéi tartalmaz a törvényjavaslat 
az elnevezésekre vonatkozólag is. 
így például bankblzományosnak 
csak az a cég nevezheti magát, 
amely tényleg bizományosa valami
lyen bankrészvénytársaságnak. A 
bankház elnevezés viszont nz illető 
cél jelctőségétől, az üzletmenettől, a 
helyiségek nagyságútól és az alkal
mazottak létszámától fog függeni.

nem- 
bécsi

higanyt 
hamisfogat 
aranyat 
M.AT1NÁT 
dísztárgyakat
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KÖZGAZDASÁG
weisz puiep 

személyes műve volt a másfél midié dolláros 
kélcsénkétvény-pakett elhelyezése

n(*k során másfél millió dollár ér
tékű „népszövetségi kolcsönkötvéuyt 
sikerült az itthon elhelyezett cimle- 

l tökből egy amerikai pénzcsoport
nak eladnia. Feltétlenül jó helyről 

, nyert információnk szerint az ügy
let tulajdonképpen Weisz Fillöpnek 

in legszemélyesebb müve, miután 
egyedül ő volt az a magyar pénz
ügyi világban, akit az amerikai 
pénzügyi körök az üzlet érdekében 
felkeresni érdemesnek tartottak. Be
bizonyosodott, tehát, hogy a külföldi, 
töke elsősorban a háború előtti 
pénzügyi élet ismert régi exponen
seihez fordul, amikor egy nagyobb 
vállalkozásba, akar fogni a hazai 
gazdasági viszonyokkal kapcsolat
ban. Ezúttal Speyer amerikai ban
kár volt az, aki Weisz Fülöpöt fel
kereste a magyar szanálási kölcsön 
kötvényeinek összevásárlása végett. 
Weisz Fülöp a lehető legnagyobb 
óvatossággal hajtotta végre a köl- 
csönkötvények összevásárlását, úgy 
hogy a bankvilág szinte fel sem 
ocsúdott meglepetéséből. amikor 
Weisz Fülöpnek már birtokában 
volt a másfél millió értékű kötvény
pakett, Az összevásárolt kötvények 
között sok kötvény volt olyan is, 
amely aranykoronára volt kiállítva: 
Weisz Fülöp tehát kénytelen volt 

Uzletíelen az értékpapírpiac

... Ma in iiklettelen volt az értékpapírpiac. Jóformán csak egv-két ar- 
biirazapapirban kötöttek üzletet. Az irányzat különben gvöniré és tea
nap óta újra gyöngültek az árfolyamok. Egyébként a mii tájékoztató 
árfolyamok ezek: Magyar Hitel 517, Osztrák Hitel 170, Kereskedelmi 
Bank 1100, Ingatlanbank 20.T Pesti Hazai Takarékpénztár .1100. Salgó

S°,s“n ??O®X-Ilin1a ,144 F('T5'v<>r 1135, Magyar Cukor 2J50. Georgia 
400, Őstermelő 20j ezer korona. “

A németországi nemzetközi 
kölcsön

messze időre kitolja az új magyar 
záloglevelek elhelyezhetőségét

Dr. Ferenczy Lajos, a Magyar Jelzálog Hitel
bank ügyvezető igazgatójának nyilatkozata

gadfatásra találtak úgy Svájcban, 
mint Franciaországban s egyéb álla
mokban. Ez a helyzet a háború után 
megszűnt. Magyarország egy apró, 
balkáni államocskává zsugorodott 
össze — az igazságtalan béke foly
tan —, melynek hosszú évekre van 
szüksége, míg a nemzetközi pénz
világunk h?t;závetőlcgeseu is mél
tányolni fogja gazdasági életének 
szolid megalapozottságát, fejlettsé
gét s biztató lehetőségeit. Biztató 
szimptomáink ugyan vannak, itt van 
például a magyar szanálási kölcsön
nek valóban imponáló plaszirozási 
folyamata, de hát ez

még mindig nagyön távol van 
annak a lehetőségétől, hogy most 
már záloglevéléi mietekkel is ope
rálhassunk a külföldi pénzpiaco

kon.
— A nemzetközi tőke érdeklődését 

PYJt — megállapíthatóan — legin
kább a nemet és orosz gazdasági vi
szonyok foglalják le. Legközelebb 
meg fognak jelenni a nemzetközi 
Pénzpiacokon a nagy német kölcsön 
kötvényei s e tranzakció lebonyolí
tása val kapcsolatosan természetesen 
a német ipari centrumok minden le- 
/ , p fognak követni, hogy meg- 

z° termelési hitelekhez jussanak. 
Miként remélheti a háttérben meg
húzódó, szerény magyar gazdasági 
élet, hogy ily körülmények között a 
maga speciális természetű zálo^ve- 
lei szamára már most megfelelő ér

Mint ismeretes, a záloglevelek ki
bocsátásával s elhelyezésével fog
lalkozó pénzintézeteink már hosz- 
szabb idő óta foglalkoznak azzal a 
gondolattal, hogy ezt a nagyjelentő
ségű üzletágat ismét életbeléptessék. 
Kérdést intéztünk erre vonatkozólag 
dr. Ferenczy Lajoshoz, a Jelzálog
hitelbank ügyvezető igazgatójához, 
aki a következőket mondta:

— Tagadhatatlanul óriási fontos
sággal bírna a hazai gazdasági élet
re. különösen a mezőgazdaságra, ha 
a záloglevelek kibocsátása révén uj 
bőséges hitelforrásokhoz jutna, hi
szen már évek óta megsínyli az egész 
termelés a kellő invesztíciók hiá
nyát. Sajnos, a tények egyelőre se- 
bogysem teszik valószínűvé, hogy a 
pénzintézetek mostanában a siker 
reményében bocsáthatnának ki' uj 
zálogleveleket. Az európai hitelkrl- 
zis során a szabad tőkék olyan sok 
Csábításnak vannak kitéve, hogy

nem igen hihető, miszerint éppen 
a mi zálogleveleinkre vessék ma

gukat.
. ,T' felejtsük el, hogy egykor, u 
háború előtti időkben, znloglevelein- 
£7lte*y °7ftn orsz«P dobta a kül- 
roldi piacokra, mely integráns része 
Ii?íl e?y ''?{’• hatalmas monar- 
chmnak. A külföldi tőke szinte kor- 
LnJV- Divtommal hitelezett a nw- 
Sii.,aib?n, ^Warorszáimak a zá- 

gl65eleink ennek során szives fo-

ezőket a címleteket dollár névérté- 
küekké konvertálni. Tér M eulen, a 
Népszövetség pénzügyi osztályának 
vezetője, készségesen adta meg 
hozzájárulását, hogy a magyar 
pénzügyi kormány az amerikai 
kézbe kerülő köt vény címleteket dol
lárértékévé változtathassa át. A 
többi már szinte eg.v csapással meg
oldást nyert s szinte órák alatt si
került lebonyolítani a tranzakció 
még hátralevő részét.

Az eredetileg 2,350.000 dollár ér
tékű magyar tranche-ból most tehát 
mar csak mindössze 850.000 dollár 
nvértékii címlet van a belföldön. A 
most lebonyolított tranzakció ala
pos reményt nyújt, hogy a külföldi 
toké most már hova-tovább mégis 
csak növekedő bizalommal fogja 
megítélni a magyarországi gazda
sági kilátásokat. Az erre irányuló 
folyamatnak a Kereskedelmi Bank 
ínost lebonyolított ügylete erős len
dületet adott s Weisz Fülöp, a régi 
konzervatív pénzügyi iskola e mar
káns képviselője, fölényesen te
kinthet végig a befolyásosnál be
folyásosabb külföldi relációkkal 
rendelkező uj pénzügyi alakulások 
felett, melyek — egyelőre — nem 
igen tudnák megörvendeztetni a 
hazai gazdasági életet hasonló nagy
ságú és jelentőségű tranzakciók le
bonyolításával.

deklodést tud bútöílfam, r, 
mésr jókora idő fog . 
ehez eljutunk a aab
komo ytalannak kélltS°” 
Sas* i:;s-“w>e 

Jk.,.4 Mk,,,,,,, . fSiJj-Wj

** Nihiifitt 
tepil li iiiiM^j liin {jlj[

ujabban , 
fonton tárgyalást bonyoHt T'al W 
Korán többek között íz Oli„í,Tel 
Kikerült rrábirnla . c„™ “bort"« Hona verctö^th’ C™™erc!«'« Ka 

nát — bocsátott az Olaszbank r«n/i.’ 
zésére. Az Olaszba,ik a legutóbbi /ÍA 
során csaknem a telies 25 miii x >• ’ 
ntár ki is helyezte a 
beu, és pedig háromhavi hitelek alak 

lffeu -uéltányos — 14 6Záz.uL korul: _ kamatozással. Az Olaszh..! 
ít°.HÍn» lrev«1‘V?0S:y “ Co-metS 
Ital iana legközelebb ismét tekintélyei 
híM?gAe ? magyar gazdasági él« 
hiteligényeibe belekapcsolódni.

Az „Orcán- közgyillfac, A, „OcM,. 
.^""rvgyár és Kereskedelmi 

Bészvénytársasóg ma megtartott köt 
gS’ülüése elfogadta az-1923/24. évi méri, 
get. mely 720,242.563.il K tiszta nyerési 
írét mutat ki és elhatározta, hogy > 
tartalékok bő dotálása után szelvényen
ként 1000 korona (250 százalék) osztalék 
fizettessék ki szeptember 8-ától keedu 
a „Mereur" Váltóüzleti RL főpénztári 
nál. A közgyűlés végül Fleischl Sánda 
dán királyi főkonzul ás Landau lat 
igazgatókat az igazgatóság tagjaivá vá
lasztotta.

Két bank látszat-fúziója Bécaben. 
Bécsi lapok híradása nyomán nálunk H 
napvilágot látott az a hír, hogy a W 
esi Kompassbank és a Kaufmannsbani 
fuzionálni fognak. Bécsi szerkesztősé* 
günk ezzel szemben azt jelenti, bog? 
püsztán látszat fúzióról van szó. A 
Kaufmannsbank elvesztette teljes alap
tőkéjét és kénytelen lett Tolna fizetés
képtelenséget jelenteni, ha a pénzügy 
minisztérium, amely meg akarja men
teni a bécsi piacot az összeomlá
soktól, nem sietett volna segítségéra A 
pénzügyminiszter nyomása folytán < 
Kompassbank magára vállalja a Kauf
mannsbank összes aktivált és passzí
váit, amennyiben a jegybank kedvezi 
feltételek íiiellett elegondö hitelt bocsát 
rendelkezésére. A Kaufmannsbank tel
jesen likvidál és a fúzió csak névleg 
fog megtörténni. Az osztrák pénzügy
minisztérium egyébként is igen jelentői 
kedvezményeket biztosított a Kompass- 
bnnknak a Kaufmannsbank megmeutéss 
esetén.

— Mar holnap, szerdán kezdődnek a 
magy. kir. oszt dlysors játék fóliázásai. 
Ezeken kerülnek kisorsolásra: a Ju,al?“ 
600 millió, főnyeremény 400 millió, 200 
millió, 100 millió, stb., összesen 1’000 
nyeremény 6476 millió korona üszögben- 
Ha siet, még kaphat sorsjegyeket az 
Összes elárusítóknál.

TttlKfíTÍ
(mii Bmtrior. XiiUcá lii 72- IrlrniM)

Világvárosi műsor!
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színház
starrendszert

astarok fogják megbuktatni"
mondja Góth Sándor

rofesszor ur a lenditőkerékről ma-1 zá a munkához Ditrói Mór vezetése mel- 
A P1;.^ ég Góth Sándor, a Muzeum- lett. A megfeszített munkának azután 
”^r»ZC __ A-rrpa hulló-' rneo? is lett n7. eredménvn és n Víp-ktíti-gyarazc e]8ő éves iia]]Rntó.ia meg is lett az eredménye és a Vigszin-
u vlnoaret Molteret, Sophoklest ol- ház egyszerre, velünk művészekkel 

a mértani könyvek árnyékában. -...................................
I, lett semmi u Muzoum-köruti is-

1,611811 csupán- “zuUn ±k.«"tt » Szinlakadémión, ahol fel- 
„ifik növendéknek é« rövidesen azok- 
L., együtt emlegették nevét, akik akko- 
K.n 1 ízlniakadémia tanulói között a 
Kbtak voltak: Hegedűs Gyula, Pet- 
KS,é. szerémy Zoltán. Az utóbbi 
már Joevégzottséggel éB három-négy osztóidéi vidéki színészi gyakorlattal lett 
,L akadémia növendéke.
_ A Nemzeti Színház akkoriban — 

meséli Góth Sándor — virágkorát élte. 
íisz»y, Csillag Teréz, Márkus Emma, 
Melle' Kornélia, Újházi, Nagy Imre, 
fflrárl mlndmegannyi csillagai a ma- 
„ar mfivéezet egének, nagyogtak abban 
. színházban, ahol akkoriban zsúfolt híz 
tównségo köszöntötte esténként a színé- 
|ldket* A régi .tarok

- L -.rendszer mindig volt, do az ak
ton starokat a közönség tette azzá. Volt 
ilyen darab, ahol hat-nyolo star Játszott, 
mit olyan darab, ahol a legkisebb sze
lep Is star kezében volt. Ez a helyes és 
. az Igazi színjátszás, ügy nem lobot 
í színpadon dolgozni, hogy egyetlon-egy 
tirálóság, mondjuk star uralja a szín
űdet « a többiek csak statisztái ónnak. 
Elárt nem tudnak bizonyos színházak 
na megfelelő előadásokat produkálni, 
pert a etarrendszert nem jól értelmezik. 
Jtlföldön ez a rendszer már megbukott, 
phidoeen nálunk is — úgy hiszom — 
rtget ár. Maguk a Btarok fogják meg- 
>nWatai' A Vígszínház

- Brinlakadémlai véfirblzonyiívápyom 
kinyerése után vidékre mentem, majd 
Kolozsvárott katonáskodtam és később, 
piát kolozsvári színész ért az a. sze
rencse, hogy gróf Keglevíeh meghívott 
» Budapesten akkor épülő Vígszínház 
legjid sorába. Háromezerhatez&n korona 
Jvi gázsim volt.
- Érdekes, hogy a Vígszínház megte-
Etésének terve mennyi ellenszenvvel 

lkozott. A közönség nem tudta vagy 
hsm akarta elhinni, hogy a Nemzeti 
Bílnház mellett még egy színház é-lni 
tudjon, nem akarták elismerni a Vig- 
hinháziak tudósát, tehetségét a nemzeti- 
Jzlnbáziak mellett. Rosszul is ment a 
talnház. Az előadások szereplőit üres 
gézötér fogadta.

— Blumenthal és Kadelburg „Mozgó- 
Jényképek" cimü darabjában arattam 
llső nagy sikeremet Iszonyú munkával, 
Megtörhetetlen ambícióval fogtunk hoz-

mértani könyvök árnyékában. együtt — divatba jött.
— Én egyik valóban nagy siker után 

a másikat arattam és legszebb, legna
gyobb örömem az volt, amikor Kertész 
Ellát nőül vettem.

úgy a müvészot terén' is nagyfokú elmoz- ■ kel a Blaha Lujza Színháziján és amely- 
dulás tapasztalható. A ma szinészo egy i ben Harmath Kökénnyel még egymer 
teljosen más igényű-közönség előtt ját- ; elfnondatja a fenti viccet.
szik, mint azelőtt s miután az igények i A Színész Szövetség ebben az ügyben 
jóval lejebb szálltak, a színésznek is cn- I fegyelmit indított és most már ae a kér- 
godnie kellott. valamit szigorúan miivé-■ dés, kit büntet meg:
szí elveiből. A darabok terén szinten! Köfcény Ilonát-e, Harmath Imréi-* 
igen erős dekadencia állott be. Manapság ' vagy talán Csortos Gyuldtl 
nagyon kevés a jó darab és igen sok jó j 
darab épen a fent elmondottak miatt i 
nem talál olyan fogadtatásra, amint azt 
megérdemelné.

— Egyes irók mindon áron újat akar
nak hozni, do akarásuk meglátszik mü
veikben. A szándékosság ellenségo a 
művészetnek. Az uj-nak, a nagy-nak ösz- 
tönszerüen' kell jönnie, azt az öntudatlan 
zsenik teremtik meg, nem pedig a szá
mitó fúró-faragók.

— Én a jövendőt meglehetősen pesszi- 
misztikusan nézem. A mai színművészet 
igen erős visszaesést mutat. Természete
sen ennek főként a megváltozott idők az 
oka, amely a létért való küzdelem csa
társorába állítja a színészt, amely elvon
ja őt attól, hogy életét teljesen a művé
szetnek szentelje.

— Vannak, akik optimisták. Bár nekik 
lonDe Igazuk ...

HASZNOS TUDNIVALÓK: Sok villa- 
moskalauz beszéli most, büszkén, hogy 
villamoson már több színésznő jár, mini 
autón.

•
Egy statisztikus kiszámította, hogy a 

Kiss Ferenc-ügyben tett nyilatkozatokra 
több papír fogyott el egy hónap alatt, 
mint a Tudományos Akadémia kiadvá
nyaira — egy évben.

A konjunktúra az igazgatóság fogéit, 
gából megszökött. Mindenütt keresik.

Sarkadi Aladár annak közlését lééri, 
hogy senki sem kínálta meg szerződtetési 
ajánlattal és Amerikába sem megy.

eltolódott,

A ma színháza
»— Ahogy az Idők sobes pergése követ

keztében a vilii gon minden

LABASS JUCI
a „Marica grófnő** címszerepét fogja játszani a Király-színházban.

Egy rosszmájú színész szerint a. mil
liárdos gázsik a légben köttetnek.

Saljanin a lapjelentések szerint négy
százmillió esti fellépti dijat kap Berlin
ben. Végre ö is star lett.

MOLNÁR FERENC legszorgalmasabb 
látogatója a „Sasfiók" próbáinak, ö az 
első, aki reggel megjelenik a színházban 
és az utolsó, aki elmegy onnan.

SÍRÓ ANNA, a Király Színház fiatal 
és tehetséges művésznője a legutóbbi két 
napon bravúros munkát végzett. 
napon három darabban négyszer 
fel. 
Munkájában aratott nagy sikert, 
Három a kislányban mint Hédi 
sok tapsot, hétfőn délután pedig 
zeskalácsban játszotta el nagy 
mellett llonthy Hanna, szerepét, 
igazgató urak fenn ültek a páholyban, 
látták a sikert, aminek bizonyára az lesz 
a következménye, hogy a kis Síró An
nát ezután többször szerepeltetik, mint 
eddig.

Két 
lépett 

Vasárnap délután a János vitéz 
este a 
kapott 
a Mé- 
tetszés 

Az

HEVESI SÁNDOR uj 'darabiát ’Dré- 
gely Gábor társaságában írja. A darab 
még ebben a szezonban szinrekerül a 
Magyv.r • Színházban.

RÓMAI LAKOMA a címe Molnáf TgJ> 
rcnc uj darabjának, amelyet mcKt keid' 
irnli, miul'iu az <„Üvegoipő"-t befejezte. 
A római lakoma modern tárgyú színda
rab, egy festő műtermében játszódik le, 
ahol a festő és barátai római lakomát 
rendeznek. Az uj Molnár-darab két fel
vonó sós.

a

Tere^fere 

kulisszák között

Orionfilm Orion-filtn
kimagasló e»«m*n»al

A BÁLNA
ORION világattrakciá innepélyes bemutatója

■a,keddsneste 8-kor 
Corwln Színházban

Pompás klitröműsori

A megzavart esküvő
Viola Dana,,vígjáték 6 falvooátban

Angol ta magyar hlradAk 
Atnytk aivwt«u>«vt 

°rion-flltn Orfon-ftlm

SZ1NHAZAK HŐSE még min- 
a hányatott életű Marica 

grófnő, Kálmán Imre operettje,
amelynek végre megtalálták összes 
szereplőit. Szóval, Magica grófnő 
Lábass Juci lesz, partnere, a szerel
mes bönvivan, Kiss Ferenc, azután 
nagy szerepe lesz llátkay Márton
nak és Vaály Ilonának, aki azon
ban még nem bizonyos, hogy el
játszó a szerepet. A szubrett-szerep 
a mai formájában ugyanis olyan 
jelentéktelen, hogy Vaály Ilonának 
nincs nagy kedve eljátszásához és 
igy lehetséges, hogy a szubrett sze
repet más kapja, amire a próbák 
megkezdődnek.

AZ UNIÓNÁL még az az újság, hogy 
Faludi Jenő vezérigazgató az idén már 
nem nevez ki üj igazgatókat az árva 
színházak, a Magyar Színház, Relváf osi 

OUre, hanem Mzponti Igazga
tással vezetik majd azokat. A jövő esz
tendőre azután minden színház meg
kapja majd a maga^igazgatóját.

rA ROYAL-ORFEUMBAN nieg- 
t&Atént a héten, hogy a farira

A 
dig

helyettesről sem teltetett gondos
kodni, mert csak a darab szereplői 
tartózkodtak bent az orfeumban. 
Pásztor Bélának azonban helyén a 
szíve és beugratta a szerepbe, kép
zeljék csak kit, Hirukawa ízburát, 
a világhíres japán Hirukawa-cso- 
por.t egyik férfitag iát. A fiatal ja
pán brilliánsan megállta helyét a 
szinmagyan*, darabban. Igaz, hogy 
csak statisztált, de olyan jól, hogy 
a színészek, artisták a kulisszák 
mögött megtapsolták. A közönség 
viszont Kiss Ferit tapsolja, meg 
Somogyi Bogyót és Pethes Sanyit, 
akik páratlan művészettel játszanak 
a Royal-Orfeum színpadán.•

SOMOGYI NUSI, az Árvácska 
előadásai után, szóval a Marica 
grófnő premierje estéjén elutazik 
három hónapra tengelyen. Tenge
lyen és nem vonaton. Vagyis: So
mogyi Nusi Budapesten beül a 
nagyszerű Alfa-Romco-köcsiba és 
meg sem áll Ostendéig. Ostendében 
hajóra rakják az autót és átmegy 
Londonba, ahol három hónapig 
lesz.

I

CSORTOS GYULA mesélte annakidc- 
jt^n az alábbi viccet:

„Biller Irén, olyan, mint az 'Antónia: 
vidékről jött és vidékre ment."

Biller Irén a vicc születésének idején

KltllitSsl termek:
"•topat vm. ÜlUi ut W ti.

WH.BareMe.M
s^i „im

• Uj Fronfrou a Magyar Színházban. 
Hétfő délután a Magyat Színházban 
Szécsi Bösko játszotta a Froufrou cím
szerepét, őzzel együtt pedig talán Dar
vas Lili utódját találta inog az Unió. 
Szécsi Bösko a Szint akadémia elvégzése 
után Pozsonyba szorződött drámai hős
nőnek, majd a buda-miskolci színházak 
iinhepclt drámai primadonnája lett. 
Miskolcon tizenkilencszer játszotta egy
másután a Vörös malom főszerepét, 
amely igen jelentős sikert jelont, ha 
meggondoljuk, hogy prózai darab álta
lában háromszor-ötször megy vidéken. 
Szécsi Bösko bemutatkozását a közönség 
igen melegen fogadta. A ragyogó meg
jelenésű színésznő finom játékával, ko
moly és klforott művészetével Budapest 
uj színházi csillagának küzdötte fel ma
gát.

• Bartók Béla és Szántó Tivadar, 
uj operái külföldön. Bécsi szerkeaz- 
toséjrünk jelenti: Az itteni Univer- 
sal-Edition 18 operát helyezett el az 
uj szezonra bemutatóra a különböző 
középeurópai operaháaakban. Ezek 
között RW*repol Szántó Tivadarnak, 
a Parisban flő kitűnő magyar zon
goraművésznek Taifun cimü dal
műve. amely Lengyel Menyhért 
hasonló cimü színmüvéből készült 
és a mnnnheimi Nationaltheaterben 
kerül először bemutatóra, valamint 
Bartók Béla Csodálatos mandarin
ja, amelynek premierje Briinnben 
lesz.

• A Párizsi lány hete lesz a Fővárosi 
Operettszinház jöVŐ heto is. Minden este 
Yvain nngyszortl operettjét adják az is-

Lengyel Menyhért

róesa* cimü kis énekes darab kéz- nyilatkozott az egyik újságban, amely- i;nem érkezett odaaa" uai/ib ben a t6bbi a2t moMUa- h°n a 11
M. .ÜSS orf&n "mIWm. aki nem éppen izltoe, vicéit

PdziftnrBfli' lAelzza- mondott róla, nugkövelte ót. Ode a színész Néhány hónap «M» Hm-math Imre Irt'Yrain ungyimoru opuremjo. < 
Knava wham ,st „ég epg kupiét, amelyet Kiképp Ilma éne- ■ mert kitűnő svoroposztáBbm.--------rt>i— ... 
bizony c.ak nem

Eaepváry és Társa
mübutorgyár

Különleges mübuto-
roH, mUvésil tacsil- 
lárok ős Interleurok



HÉTFŐI NAPLŐ
• A Cseresnyéskert bemutatója lesz a 

FípszinMz jövő hetének irodnlml és mű
vészi nagy esoményo. Csehov remekmű
vének szerepei grandiózus emberábrá- 
»olásoki a adnak alkalmát a közromükö- 
dőknok. Szombaton fél nyolckor kozdő- 
dik a premier.

OMnr íiRAma
04 5> ’/<7, 8 és 1 . (5, »/<7, »/:9, és 10«o)

’K? Az kicsempészek 
Zokogó örökösök
• A jövő hét művészi csoményo: a „Ha* 

liltánc**. Strindberg legjelentősebb alko
tásának első budapesti előadása iránt 
művészi körökben rendkívül érdeklődés 
nyilatkozik meg. Fokozza őzt a magyar 
szereposztás kiválósága: Somlyai Artúr, 
Forgács Rózsi ós Gellért Lajos nagyszerű 
alakításait igóri a szinlnp, A bemutatóig 
a nagyhatású Vera Mirceva rendkívüli 
sikere tölti bo a Renaissancc Szinhti.: 
Hifi sorát.

• Hét opera, két klasszikus operett és 
a Nemzeti Szinház hétfői és pénteki ven
dégjátéka tölti bo a Városi Színház első 
hetének gazdng műsorát.. Vasárnap dél
után a Denevér, esto a lligoletlo. hétfőn 
a Nemzeti Szinház előadásában Liliomfl, 
kedden a Parasztbecsület és Bálázzák, 
szerdán Bohémélet, csütörtökön Truba- 
dvr, pénteken a Nemzeti Szinház együt
tesével Gyurkorits lányok, szombaton a 
Mdémö, varárnap délután Cigánybáró, 
sete a Pillangókisasszony kerül színre a 
legművészibb kiosztásban.

* Ax „Árvácska" a Király-Színházban. 
Szeptember 13-án, szombaton vonul bo 
az „Árvácska** a Király-Színházba, amoly 
fényes előadásban és pazar díszletekkel 
játssza el Zorkovitz diadalmas operett
jét. Somogyi Nusl és Vaály Ilona pri
madonnái az előadásnak, amelynek kü
lön fénypontja Kiss Ferenc és Boross 
Géza fellépte. Latabár, Szirmai Imre és 
Rozsnyal Ilona játsszák a népszerű ope
rett többi főszerepeit. Külön klállítúsos 
esemény o az ostnok a margitszigeti köl
tőien szép parkdiszlot és a Rákóczi úti 
bolt, amelyet teljes élethűségbon visznek 
a Király-Színház színpadára, valamint 
az elegáns ós ötletes divatrovű. Az „Ár
vácska** bemútaatójúig minden osto a 
„Húrom a kislány" kerül szinro Alpár 
Gittával ér Környey Bélával, míg va
sárnap délután a klasszikus „János vi- 
t'z“-t, kisasszony napja délutánján pe
dig a „Mézoskalúcti‘‘-ot ismétlik mérsé
kelt helyárakkal.

Péntekig a mulatságos „Charly** szeropel 
a szinház esti műsorán, hétfő délután 
„A papának igaza volt** című vígjátékot, 
jövő vasárnap délután „A buta ember**-t 
ismétlik mérsékelt holyúrakkal.

• „I lovo you", „Székely fonó**, „Miért 
járkálsz meztelenül** diadalmas színház
avató műsorát ismétli a hét mindon es
téjén a Blaha Lujza Színház, amelynek 
közönsége, lelkes tapsokkal ünnepli az 
operetto kitűnő művészi együttesét. a 
„Székoly fonó**-ban a vendég Basllidosz 
Máriát, és Szendo Forencot, a francia bo
hózatban Titkos Ilona és Törzs párizslas 
gráclájú játékát, a művészszámokbnn 
Kökény Ilona és Boross Géza remek hu
morát. A szenzációs program ünnep dél
után is színre korül mórsékolt hely
árakkal.

KAMARA BOYfib-ftPOfabá

M0ZGÚK1OTTH0N
Órifcsl siker!

Akiket n e m s zokftik f eless 5 íl l ven ni 
aaerikai vígjáték akadályokkal, 7 ÍSvoiásban

Hz. ucca hőse 
amerikai regíny 0 felvonásban 

RSezerepben: Mrary ’Prevost éa Dinty

Híradó
DgadAsoK kwdefi 4, 6, 8 és 10 órakor MOZI ÉS FILM

! tember 13-án. 
I 'ember 12-én 
' összesen mé^ 
n iának.

PETROVICH 8ZVET1SZLAV 
külföldre szerződött.

SZÓRJA SWANSON:

Kékszakáll 
8 9k felesége 

A hét eseniénya!

Az Apolló Szinház óriási sikert ara
tott uj műsorának főszereplői: Szűke Sza 
káli, Radó Sándor, Kőváry Gyula. Bár
sony István, Fritz Ödön, Kertész Endre, 
László Rózsi, Sólyom Janka. Vaszary 
Piroska, Dajbukát Hona, Pósner Magda, 
akik nagyszerű darabokban, kiváló ma- 
gánszámokbán, estéről-ostére zajos ün
neplésben részesülnek.

• Fcdák Sári Amerikába utazik szep- 
.—bóx 10 ú... Emiatt az Antóniát szep- 

péntekon utoljára adják. 
—ú előadása lesz az Antó-

Az új magyar attrakció ... 
pében og.v fiatal mílvéwnJ8 
Sro/rotav Oly ez a fiatal 
nők oporettwlnpudon már v^V1' 
de akinek ez az ©]ső fiiJ 01t «ete 6s tudása* még **
befejezett, do *
tóan elogána megjelel £ ™

J 0 ®syik
MesnyuTa

VMám Szinnaii
■'agymokö ucca 17. - Tei„f6a.

iSékeffi kabaréja
I Budapest legolcsóbb Cs ie„vid*". 
| színhaza - Előadások pont  ̂

matrvar .magyar Illmprimadoiináját
n.osis benne látjuk. A film férí£b“ 
Pót Tdray Ferenc játMiMi „2^ 
táea az amerikai színtan disikíé? 
vészétére emlékeztet. mu‘

A nim összes többi' szerep |, v 
tűnd mtiv&szek kozolbcn vonnat 
hogy nz új magyar filmalkotás X 
szezon egyik lognovezotesobb esom(i„

• A színházak heti műsora: Városi 
Színház: Kedd: Parasztbecsület, Bajaz- 
zók. Szerda: Bohémélet. Csütörtök: Tru
badúr. Péntek: Gyurkó vice lányok. Szom
bat: Zsidónő. Vasárnap délután: Cigány
báró, esto: Pillangókisasszony. — Fiu- 
szinház: Kedd, szerdu, csütörtök és pén
tek: Antónia. Szombat (először) és va
sárnap: Cberesnyéskort. — . Benaissance 
Színház; Minden este: Vera Mirceva. — 
Fővárosi Operettszinhdz: Minden esto: 
A párizsi lány. — Magyar Szinház: 
Kedd este: Froufrou. Vasárnap délután: 
Szent Péter esernyője. Szerda, csütörtök, 
péntek, szombat és vasárnap este: Sas
fiók- — Király-Szinház; Kedd, szerda, 
csütörtök és péntek: Árvácska. — Bel
városi Színház; Kedd, szerda és csütör
tök: Charly. Péntek (először), szombat és 
vasárnap este: Kreutzoruzonáta. Vasár
nap délután: A buta ember. — Blaha 
JAtjza-Szinház: Minden este: I lőve you, 
Székely fonó Btb. — Apolló Szinház: 
Minden eote: Egy úr két kutyával. Csont
várt és Társa, Tavasz ébredése etb. — 
Terizkörúti Színpad; Minden este: Az 
igazgató nr unja a nőket, Rex Btb. — — ________________
Víddm Bzinpad: Minden este: Békefy- szenzáció I06Z az 
kabaré.

• Darvas Lili „Sosflók**-ja a Magyar 
Színházban. A szozón első nagy drámai 
szenzációja szeptember 10-én, szerdán 
lesz a Magyar Színházban, amikor Dar-

Uj magyar filmszenzáció
Az első idei Star-film — Csak nővel ne!
Ma délelőtt tartotta a Star-íllmgyár 

Kamara-mozgóban idei első
a 

magyar

• Urániában: Zoro-Huru: Az élesen
V. ?. Z"kosó •*“* 0. U '•7. '/•» és lt órakor.) 11

’ A Mozgókép Otthon óriási sikert 
műsora: „Akikot nem szoktak fcw™, 
vonni (amerikai vígjáték 7 felv.)' T, 
ucoa liösoi“ (amerikai regény 6 felv., ti- 
szerepben Mary Prevost és „Dinit") 
Híradó. (4, 6, 8, 10.) _
Mozgófénykép színházak

műsora
Corvin Szinház (Tel. J. 89-88. J, 95.. 

84) ^4 bálna. Kezdető ’/s8 órakor
Kamara (Tel. József 140-27): Kél-sta- 

káli 8-ik feles' gc (Glória Swanson). — 
A veszedelmes életkor.

Omnia (Tel. Józse. 1—25): Zoro és Hu- 
ru, az álcsempészek. Burlcszk 6 felvon. 
— A zokogó örökösök. Vigj. 6 felvon. - 
Filmriportok. — Színes divatrevü.

Royal-Apolló (Tel. J. 118—94.): Kéb- 
szakáll 8-ik felesége, — A veszedelmet 
életkor.

Uránia (Tel. ,T. 121-35): Zoro és Hunt. 
Az dlcscmpészek. — A zokogó örökösök 
Kezdete %5, «/»7, 'áO, 10.

Tivoli (Tel. 30—49): Örökké a tied! Au Ull'iaui Ulti ° w ‘ j m
vas Lili először , játssza ol. Rostánd vi- zártkörű .bemutatóját,, .meghí- .5.zer^1®™. himnusza 7 ,felv. A fo^zerep-
lághírű remekének, a „Sasflók‘*-nak vott vendégek előtt A film bemutatója Wallace Beid. Az ej.
címszerepét-. A színház lázas izgalommal olF lázas sikert hozott a gyárnak, mintkalandja 5 felv. /«6, 
készülődik a parádés művészi eseményre, valamilyen vigszínházi magyar pre- ,•!. z , ... , , .,
amelynek nagy elkero előro is biztos. m,or. Számtalan esetben viharos taps , f, ho\Wstert, éTie>w-

lúghírű remokének, Al éj inllif,

Zúgott fel a film vetítése alatt és ‘ a
„Szent Pétor osernyőjó*.*-t, j fllniet — ami a legritkább eset — bo- 

_ j£js fejezése után is megtapsolák.

Hétfőn este, valamint jövő vasárnap 
délután a • ____ Jjí.
most vasárnap délután pedig a „Kis 
lord“-ot, hétfőn, ünnep délután és kedd,1 A magyar kin..matogi; fiúnak ez az 
esto a „Froufrou**-t ismétlik. A délutáni 1 ”j alkotása mog is érdemelte ezt a sí
előadások mérsékelt helyáruak. ! kert. Úgy játék, mint rendezés és ki-

• Tolsztoj „Krcntzer szonátába a Bel- ! állítáa dolgában ez a film már toljesen 
városi Színházban. Pántokon este mu-1 iuternacionáis értékű. Komoly művészi 
tatja be a Belvárosi Színház Tolsztoj i munka ez, amely a nemzetközi fllmpiao j 
halhatatlan remekének, a „Kreutzer............................. -
Szonátá**-Hak drámai feldolgozását Tit
kos Ilona, Törzs,’ Kertész Dezső, Halmy 
Margit erősségei a szenzációs előadás
nak, amoly méltó módon fogja szolgálni 
az orosz költő óriás művészetét. Külön 
--------í— -J oroszos motlvumú 
díszlot, amelyet Básthy István tervezett.

Fzitő attrakció 7 felvonásban. FőszerepW 
Macist e. — A vándormadarakkal Afriké 
bán. Borg Bergs világhírű madárfllmjo 

1 5 felvonásban. — ö a fenevadak között, 
amerikai burleszlc.’ Főszereplő lf araid 
Lloyd. Előadások: 4. 6, 8. 10 órakor. AJ 
első előadás mérsékolt helyárak mellett

termékeivel bátran felveheti a-versenyt, j 
A film szcenáriumát Moly Tamás j 

írta, Csak növel ne! cín-ű nemrég meg-' 
jelent ötletes és izgalmakban gazdag 
kalandor regényéből. A szcenárlum ren
dezése Gaál Béla érdeme, aki invoncío-i 
zus, nívós és igen értékes művészi mun
kát végzett.

Magyar kir. 11|| udv. szállttá ÖIW ff 83 O ff
M.pitt,*: 1850 hEFIUGIi j
f ••

Ha még nem látta, né«e m«fl

RAFFLES
az úri betörő kalandjait

A TIVOLIBA*
ElCadáuok I #, v«a *«W órakor

Magyar kir. á udv. szállW

Alapíttatott: 1850

TUáMfei dús rtzkíánttri levő leaftnomabb

szövetküiőníegességeit
F6Ü3t5ei.. «Í'« Oo«k Fsrenclista scro:<) FÍ6' ÜZ|®S: Koronahorceg u«8 9

A césRtk a következő városokban vannak lerakatai:



SPORTa* üsző-vándor* 
dijak napja

>í^ttaní’ TVK
. k.ldokló MiÓBzeión utolBÓnasry «»' 

Áíe’ flotta* f • in. TVE-nek . 
. ünnepon rondoiott versenyén. A, 
TV v,Adós elég nagy volt é, ea Wképpon 4rd'^íj,rdU-küadelmeknok srflt

I, TOlt MtKn: HolMw rrtgye, 
mi* TVE) -0° méteren javított rekordot, 

.remények:
FÖ VERSENYEK

Itlvdn^Ui: UiXJO nMcrf ml őrt- 7 .lalíta l. Hl. kér. TVE (Magyar. 
Sw I.. Holló,y II.. Homonnay l. 
Semnnay l£ Crelle, Péter, Hóiba, Hol- 
5? Andor). 2. NSC, S. MUE.

misre. oldolúexU. 1. Homonnay 
wlr on (III- kot- TVE) 1:1M *w'" 1 
gőn‘7 (III. kér. TVE), 3. Várna,

éterei Kr°f
BPn Vilma (III. kér. TVE) 1:83.2 mp., 1 
Jénes Irén (NSC), 3. Kraszner Kató (Hl. 
kér. TVE).

too méteres hölgy-hdtúszds. 1. Meleg® 
Ilonka (III. kér. TVE) 1.M.8 mPo 1 
Krasmor Kató (III. kér. TVE). 3. Slpoo 
Manet (NSC). ...

Magunrorsrdtl nél'ree

#z első osztály startja
Jt BEMC kitűnő mezőnyjátéka tllentre katasztro
fális vereséget szenvedett — Zlz JffSC szép telje

sítménye — M V7ie legyőzte az UTE-t
Szántó jobbszélső gólja. A Törekvés a 
gólótl fellelkesítve tovább támad ás Wé- 
ber révén megszerzi a második gólt sza
badrúgásból, amely kapufáról pattan a 
hálóba. A félidő végén Tritz háromra 
szaporítja a gólok számát A második 
a BEAC támadások felszabadítják kissé 
a fáradt egyetemi védelmet A támadá
sok azonban eredménytelenek, mert az 
indiszponált Fábián minden lövést been
ged. Hiába dolgozik a BEAC csatársor, 
az egyetemiek nem tudják megakadá
lyozni Tritz, Kautzky és C ' további 
góljait

Az elsősztályú bajnokság őszi forduló
jának első küzdelmei vasárnap zajlottak 
le. Szomorú csalódást hoztak ezk a mér
kőzések a futballsport ellenségei számá
ra, akik a párizsi katasztrófa után bol
dogan dörzsölték kezeiket abban a biz
tos tudatban, hogy 8 futball most már 
hosszú időre ol van temetve nálunk. A 
futballközönaég bizony éppen úgy meg
töltötte a tribünöket, mint az elmúlt 87C- 

. eónban te esek epizódképpen említjük 
Várnay ' meg, hogy a lóvorsenytéri pálya — az 

' UTE—VÁC mérkőzés színhelye — alig 
tudta befogadni a mintegy 10—12.000 fő- 

! nyi közönséget De megteltok a többi 
pályák is, nem is szólva, a másodosztá- 

, lyú mérkőzésekről, ahová szintén bőven 
■ jutott közönség.
! A sportbeli részt illetően, nem sok 
j örömünk telt a mérkőzésekben. Az 
egyetlen VÁC -UTE mérkőzést kivéve, 

_____ _ ahol a közönség élvezetes ós szép fntballt 
■bajnoksága. Bajnok: Hollósy Frigyei. látott, bizony sívár te unalmas volt a 
(HL kér. TVE) 6:34.4 mp. Országos rt-' a ♦„♦k.ha
karát 2. Joó Gyula (MESE).

Magyar ország 200 méteres gyorsúszó- 
bajnoksága. Bajnok: Szigritz Géza 
(MESE) 2:30 mp., 2. Hollósy Béla (HL 
ker TVE) 2:32,4 mp., 3. Magyar (ni. 
kér. TVE).

’ legtöbb mérkőzés. A klasszikus futballt 
' kultiváló két csapat — az MTK és a Va
sas — távollétiben csak a lóvorsenytéri 
pályán láttunk Igazi bajnoki küzdelmet.

• A nap szenzációja volt, hogy az elsőosz- 
' tályba bejutott BEAC, amelynek játéka 
a másodosztályban leginkább megközelL 

méteres hölgy-mellúszás. 1. Feszt tette az eisőowtályú nívót, katasztrófái is 
------ - — . ---- --- — «. ----- vereséget szenvedőit a Törekvéstől an

nak ellenére, hogy a vasutas-csapatnak
. a mezőnyben méltó ellenfele volt és csak 
kapusának érthetetlen rossz játéka mi
att szenvedett ily fúlyos vereséget. Sors- 

; társa, az NSC. unalmas ós léleknélküH 
játék után legyőzte még nálánál te rosz- 
szabb ellenfelét, a VÁC gyönyörű telje
sítményt végzett akkor, midőn leikos já- 

' ték után as UTE-tŐl szerzett két értékes 
j pontot. A Ül. kor. TVE—Zugló mérkő- 
. résről jobb nem beszélni. Minden volt, 
: csak futball nem. Az FTC reálisan győz- 
| te le a KÁC-ot.

VÁC—UTE te (0:0)

t
 Lóversenytér. Biró: Iváncsies Mthdly.

El vezetek te pompás bajnoki küzde
lem. ílár az UTE technikai fölényben 

• volt, a VÁC lelkes játékéval megérde- 
■; melte a győzelmet. A vezető gól a má- 
i eodik félidő 17. percében esett LdM sza- 
' badmgásábóL Ugyancsak ő rúgta a má
sodik gólt is, qz ÜTE közvetlen védel- 

i mének hibájából. Az UTE csatársora 
1 rendkívül sok gólhelyzetet teremtett, 
azokat kihasználni azonban nem tudta. 
A VÁC csapatából Boros és Breuer 
hiányoztak.

Franci (NSC) 1:42 kétötöd mp., 2. Krasz- 
ner Kató (IH. kér. TVE), 3. Wagner 
Jówa (NSC).

kétharmad méteres vegyes sta
féta. 1. III. kér. TVE) 8:17 négyötöd mp, 
l MAFC, 3. NSC.

« méteres hátúszds. Fővereeny. 1- Ho- játék után legyőzte_még nálánál is rósz- 
monnay Márton (TII. kér. TVE) 38.7 mp.
J. Hóiba (III. kér. TVE), 3. Ozelle (TTL 
kér. TVE).

A vindordijak győzteset
Dr. Kitér Tibor-vándordij Győztes: 

tll. kér. TVE 89 pont.
Kraszner Ferenc vándordíj. övás alatt. 
MOVE orsz. elnökifi gének vándordíja. 

Gy fittes: OTE 12 pont.
Honvédelmi mbtisrtrr vándordíja. 

Győztes: III. kr. TVE 10 pont.
Szent Istvdn-vdndordfj. Győztes: III. 

kér. TVE.

71 Grünfeld- 
vándopdtjat 

az MTKnvepte meg Ka MTK ifjusdst versenyének 
mrtsrosfff* nayrfa

Szombaton és vasárnap bonyolították 
le az MTK GrÜnfeld-vándordfjas if jú- 
srgi versenyét amelyben — mint az 
előrelátható volt — a kitűnő Ifjúsági 
gárdával rendelkező MTK vezetett. A 
vasárnapi második versenynap ismét 
»ak a kék-fehér ifjak győzelmét hozta, 
így az MTK másodszor jutott birtokába 

értékes trófeának.
A vasárnapi eredmények a követke

zők:
Budapest ifjúsági esapatbajnoksdgrti.
Distkoszvefés, ötös csapatverseny. Baj

nok: az MTK csapata (Kaufmann, Hahn, | 
Gellérl, Salamon, ttózsa) átlag 32.37 m. 
- FTC (Rockeabaeur, Benkő, Dobó, 
Roson, Lukács) átlag 25.57 m. 8. MAC. |

II.

Törekvés—BEAC 9:0 (3:0)
Biró: Schissler József.

A BEAC, bár a mezőnyben szép és lel
kes játékot mutatott, áldozatul esett 
fiatal kapusa, Fábián kriminálisán rossz 
védésének. Az egyetemiek 16 emberrel 
kezdenek és ez hátrányosan befolyásolja 
játékukat. Később azonban beállt Er- 
hardt és akkor megváltozik a csapat já
tékának képe. A 83. pereben a Törekvés- 

i nek egy szép támadásából keletkezik 
i

71 magyar tennisz- 
bajnokság küzdelmei 

meglepetése* - JffeppacOné (Berlin) 
- ■ ---------- (An a n&i egyes győztese — M csen aottlieb-Soyna

ríe.) n<fp szenzőclős szereplése — Grandy és Kleln- 
| sefirott (Berlin) a férfiegyes elődöntőjében 

SXm --------. i hete folynak a magyar bajnoki sdg védője, Kehrling ellen kell Borom-
rrc b) 7 áer» «• folyó kiizdelmek el^rnngú kttl- pób. épnlök.

3M ma. . föl<» verwuyr.Sk részvételével é« a mar- A Mi en.tbm a magyar bajnoknő,
«e»M 1 wíur gitezlgeti miting a verseny tartamára Krencsey Mady (MAC) nagy meglope-
Pont ILvÍ^k\j ’’ rT°* . kétaégtelnül Budapestre helyezte az tésre érzékeny vereséget szenvedett

MTK b), 4. MTE. európai tenniszsport súlypontját, oly ol- Neppachnétól (Berlin), aki a bajnoknőt,
A Grilnfeld Manó-vándordi’ 1 aőrendfl, magasklasszlsú Játékot produ- könnyen verte ki a további küzdelmek-

végeredmény* hálnak a bajnokság résztvevők A féffl- bői «t2, 6:2 arányban. A döntőben Pé-
'• KTK 40 9 FTC V nőni 3 ®W«a bajnokság vemenyMben a teljes teryné, Várady Ili, sokszoros magyar

#4C 15 potvt p ' • , > magyMr gárdán kívül starthoz ál|t (bajnoknő került Neppaohnéval szembe |

Steiner) átlng 161 om. 2. MAC (.... _ —
dór, Darányi, Tary. Vécsey, Kovács) »<fp 
atlag 155 cm. MTK b).

Eoyéb staféta- és csapatversenyek.

magyar gárdán kívül starthoz ál|t bajnoknő került Neppaohnéval szembe 
Grandy, Kleinschrott (Németország), és bár a játék első felében nagyszerűen 
Soyka GottHeb (Csehország), Luppu | tartotta magát (1:8), kénytelen volt a 
(Románia), Síegel (Wien) és mindany-! német bajnoknő nagyobb tudása és ver- 
nyian szép sikerrel küzdötték végig a senyrulnja előtt csakhamar meghajolni, 
mi ting versonyeiL Az elődöntőkbe Gran-’ a női bajnokságok elvesztése után 
dy és Kleinschrott kerültek Gottlteb, minden reménységünket a Kehrling—

i illet** Gönex (MAC) fűtött aratott fö-. Kelemen férfipúroeba helyeztük, a ma- monnay L (3), Homonnay H. W. 
I lényéé győzelmeik útin, ahol a bajnok-1 Oyar bajnoki pár azonban nem feleit | (4), Sándor (5) lőtték.

I

■meg a várakozásnak. £ cseh Soytar- 
Gottlieb pár, amely az európai hírt 
Grandy—Kleinschrott pár felett aratót 
szenzációs győzelmével a döntőre kvm 
liflkálta magát a magyar bajjnokaái 
védői elleni meccsében Budapesten mél 
alig látott magasrendü tenniszt muta 
tott be. Gyors, elegáns, erőeljes játé 
kuk, finoman elgondolt akcióik szinti 
percenként ragadta tapsra a közönségei 
és már 2:1 arányban javukra állt 1 
küzdelem, amikor a beállott sötétség 
miatt félbeszakították a játékot A ma 
gyár bajnoki pár mélyen formán alul 
játszott és különösen Kehrling küzdői; 
feltűnő indiszpoztolóval.

Papp György.

1

nyerte

MBEMC , 
Hétnapos versenye 

A BEAC a kettős ünnepen rendezte 
meg országos atlétikai versenyét lágy-* 
mányosi pályáján. A kétnapos miting- 
nek kéteégenkivül legszebb eredménye 
a BBTE tehetséges fiatal futójának 80Q 
méteren kifutott 1:50 mp-es ideje, 
amely az év legjobb nyolcezázas ere& 

. ménye.
Figyelemreméltó az MTE kiváló alk 

rouná atlétájának: Cséffay Sándornak 
szereplése, aki hótről-hétre fejlődve, mg 
már rospektábilis ellenfelo lég jobbjaink
nak is. A tehetséges atléta vasárnap 
megnyerte a pentationt, ma pedig győ
zött a magasugrás másodosztályú ver« 
senyén.

Főbb eredmények:
200 méter: 1. Nemes (OTE) 23,5 ma 

2. Vida (KAOE). 3. Winter (KAOE).
800 méter: 1. Barsy (BBTE) 1:58.3 mp, 

2. Rózsa (MTE). Fonyó és Nagy felad, 
ták. i

Magasugrás II. oszt.: 1. Cséffay (MTflj 
163 cm. 2. Magyar (MTK). 3. Steiner X 
(MTE).

Távolugrás: L Haluaka dr. (BEAC) 
659 cm. 2. Balogh (MAFC).

1500 méter, hendikep: 1. Kán (RTK) 
’°’ 2. Steiner Ptf
(MTE). 3. Bokor (MTK).

Gerelyvetés: L Csethey dr.

I

FTC KAC 2:0 (trt)
Üllői úti pálya.

' Az FTC biztosan te könnyen_ ___
! meg első bajnoiki mérkőzését a KAC el- 
1 len. Mindkét félidőben fölényben volt és 
! csatársora révén meleg helyzeteket te-
• remt ellenfele kapuja előtt A zöld-fehé- 
’ rek vezető gólját Pataki lőtte az első fél- 
j idő 7. percében. A félidő végéig nem vál
tozik az erodmény. A mérkőzés második

! részében a sérült Takács nélkül játszik, 
I de fölényét 10 emberrel is megtartja, a 
' második félidő végén Kohut gólja meg
pecsételi az FTC győzelmét
III TVE—Zugló VII. kér. AC 1:1 (1:1)

Határ utcai pálya.
Unalmas te sivár mérkőzés. A ül. ke

rületiek tartalékosán álltak ki és igye
kezetük csak a vereség elkerülésére lrá- 

; púit Még az első félidőben Schwitzsrt 
: (III. kér. TVE) fejbe rúgják, aki vérző 
: fejőt bekötve, önfeláldozóan végigjátssza
• a mérkőzést. A vezető gólt a IIL kér. 
; TVE éri ol. Mezőnyjáték után egy véd
hető labda Havrer lábáról a gólba pat
tan. A második félidőben Zugló fölénybe 
kerül, az adott holyzeteket azonban a 
Vívók jól működő védelme miatt necn 
aknázhatja ki

NSC-BTC 2:1 (1:1)
Az unalmas mérkőzésbe csak Rémai

III. nagyszerű szólsőjátéka visz egy kis
éleet és ennek eredménye volt a 10. perc- | - • - - -----------
ben Spitz által rúgott szép gól is. Fél- (FTC).
idő végéig nem változott az eredmény. 1 Király Pál
A II. félidőben a Kötést által fejelt {^^^^.“P^^^^Zöllner (MAC). 3< 
góllal egalizál a TC. A 88. percben az 
NSC Zsíros gólja révén biztosítja a győ
zelmet

mp.

(BEAC)
57.80 m. w. o.

4X200-gs staféta: A) csoport: 
1:88 mp. 2- MTK. B) csoport: 
1:37.8 mp. 2. MAFC. 3. BBTE.

Hármasugrás: 1. Haluaka dr. (BEAC8 
1367 cm. 2. Cséffay (MTE). 3. Sinkásch

1. KAOR
1. BEAG

A másodosztály
BAK—EMTK 3:3 (1:0). Bíró: Dr. -ib.ay 
Zsigmond. (Amerikai út).

MAC—UMTE 1:1 (0:0). Bíró: Weisz Fe
renc. (Margitsziget).

TTC—Föv. T. Kör. 1:1 (0:0). Bíró; 
Orova Henrik. (MÁV-púlya).

KAOE—ETC 3:1 (1:1). Bíró: Kiéin Ár
pád. (MÁV-pálya).

UT8E—KTE 1:0 (0:0). Bíró: Bóna Tál. 
(Szent László út).

33 FC—Posáts 2:0 (2:0). Bíró: Fenyvz 
Miklós. (Lóversenytér).

Húsiparba—Ékszerész 0:0. Bíró: Vértes 
Imre. (Millennáris).

i Kováos (FTC). Kádár feladta.
3X1000 méteres staféta: A) csoport: L 

' MTK 8:26.8 mp. B) csoport: 1. FTC 8:30 
I mp. 2. MTE. 3. BBTE.

Pontatlan: (Végeredmény). 1. Cséffayí 
(MTE) 9 pont 2. Balogh (MAFC) 9>£{ 
pont 3. Salamon (BBTE) 14# pont 4, 
Kaltenbaoh (BBTE). *

Bíró: Keser#

II., Labort—*, 
L, Litvay II.. 
Róth—Fehér—»J

M héttős-ttnnep
' viztpotóméBhözése^ 

Bajnokság
NSC-VAC 10’1 (5:0)
Bíró: Kctnn Ferenc.

NSC: Kratochwill—Lajta, Gáborfi—Wte 
meth, Bartha, Schlenkor, Csillag.

VAO: Gittek—Róth, Szabó—Nádler-^ 
Vermes, Hajd, Weisz. 1

Az NSC hatalmas fölénnyel játszva, 
könnyű, nagy gólarányú győzelmet ank4 
tott a VAC-on. A győztes csapat góljaid 
Schlenker (5), Németh (8), Bartha (1) é* 
(1) dobták, míg a VÁC egyetlen gólját 
Glück lőtte.

VAC-MAFO 1.-0 (0:0).
Ferenc.

MAFC: Avar—Kenyery 
Váraay—Watton, Lttvay

VÁC: Erdős- Nádler, 
Szabó, Glück, Weisz.

Lármás mérkőzés, amely fair keretek 
között mozgott. Egyenrangú ellenfelefcJ 
küzdelme, amelyet a VÁC némi szénén* 

, csévél nyert meg. A mérkőzés egyetlen.; 
gólját Weisz lőtte.

III. kér. TVE-MUE 15:0 (8:0).
I Speisegger Ernő.
I III .kér. TVE: Bory-Budas, P 
Homonnay II.—Sándor, Keserű I-, H 
monnay L

MUE: Grosz—Natyasovszky,
! Khindl—Vehory, Massányi II., Angélám. 

A Hl. kér. TVE óriási fölénye mellett 
játszották lo a mérkőzést. A gólokat Soh 

- ---------- -------), K

verwuyr.Sk


HÉTFŐI NAPLÓ
A szövetség! díj döntőm érkőzéeo

III. kér. TVE-FTC 5:0 (3:0). Bíró; Gó- 
c*y Iván.

in. kér. TVE: Bory—Péter, Gál—Me
ggy—DArday. Sárkány, Czello

FTC: Kann—Serény, Sznbota—Nagy— 
Bvód, WraboJ II.. Wenqzell.

A ké tkiváló egyesület második garni
túráinak mérkőzéséből is a III. knr. 
TVE került ki győztesen. A gólokat 
Péter, Czellc és Sárkány lőtték.

Vizlpóló kupadöntő.
FTC— MAO 4:0 (0:0. Bíró: Komjddy

Béla.
FTC: Nagy—Nádas, Fazeka?—Keserű 

XI.—Wonk, Wrábel, dr. Llcbuer.
MAC: Simkó—Ivády, Krecsmer—Hls- 

tek—Broslmayer, Halász, Turuovszky. — 
Az első félidő egyenlő erők küzdelmét 
mutatja, míg a második félidőbon felül- 
kerekedott az FTC nagyobb rutinja és 
Kesorü, Wrábel (2), Fazekas révén éri 
el góljait.

X A folyamregatta. A Magyar Evezős 
Egyletek Országos Szövetsége vasárnap 
délután rendezte még a folyamregattát. 
Eredmények:

Nyolcevezőa verseny. 1. Hungária. A 
Pannónia — ellenére annak, hogy egy 
hosszal vezetett — feladta a voAonyt, 
miután a Hungária vizébe evezett.

Négyevezős verseny. L Szegedi Csóna
kázó Egylet. 2. MAC. 3. Nemzeti Hajós 
Egylet.

Kétevezőaverseny. 1. Duna Evezős Égy
lát. A Neptun feladta, mert a Duna vi
zébe evezett.

Dunabajnokság. Egyes verseny. 1. 
Bzendey (Nemzeti) tíz hosszal. 2. Eötvös 
(Hungária). 3. Marossy (Esztergom).

X Magyarország 1924. évi vízi póló- 
bajnokságának döntő mérkőzését szom- I 
haton délután 5 ómkor játsszák le a Csá- 
azárfürdö uszodájában a III. kér. TVE ' 
ás a MAC csapatai. Előzőleg fél 5 óra- 
kor in. kor. TVE II.—VÁC n. szövőt- I 
aégi dij mérkőzés.

X Vienna‘Real Sori ed ad de Football 
San Sobastian 1:1. Az első spanyol csa
pat, amely Középeurópába merészkedett, 
mindössze 1:0 arányban szenvedett vere- 
aéget a Viennától. Ez azért megy meg- 
lepetésazámha, mert a spanyol csapat a 
bécsi mérkőzése előtt Prágában játszott 
DFC-vnl, amelytől — mint ismeretes — I
sem kevesebb, mint tiz gólt szedett be. 11

71z MTK kétszeres 
veresége Bécsben
Az MTK vasArpap és hétfőn 

Bécsben játszott, még pedig ránk 
nézve szomorú eredménnyel.

Vasárnap az Am&feur-iől 2:0 
arányú, hétfőn pedig a Vlenna- 
tói 6:4 arányú súlyos vereséget 

szenvedett
Lapunk zártakor még csak annyit; 

sikerült megtudnunk, hogy a véde
lem gyatra játéka idézte elő a ma-| 
gyár bajnokcsapat bécsi katasztró-1 
fáját ________

Hz összes magyar 
blvfiozeh benn vannak a 
Wien e ” Messevándordij 

dön tőjében
Úgy látszik, hogy hiábavaló vul 

az osztrák blrkózószcivetség minden 
ravasz mesterkedése, a kitűnő ma 
gyár birkózó gárdát inég sem fog 
sikerülni elütni a Wiener Messe- 
vándordij végleges megnyerésétől

Hétfőn este 11 órakor még csak 
annyit tudunk, hogy

valamennyi birkózónk benne 
van a vándordíj döntő küzdel
meiben és igy ha valamennyien 
kikapnak, akkor sem veszíthet

jük el a mérkőzést

Kiadja:
A „Hétfői Napló" lapkiadóvállalat

Árverés
a kereskedelmi törvény 306. 5-a értel
mében f. hó 8-án délelőtt 10 órakor és 
9-én délután 4 órától kezdve V., Nagy
korona ucca 13. szám alatt I. emelet

Szőnyegek, ebédlő, urlazoba. 
festmények, műtárgyak és 

zongora
a legtöbbet ígérőnek kir. közjegyző je
lenléte mellett késedelmes adós terhére 
oiárvereztetnok. — Adót a vevő fizeti.

Pk. X. 218.138'1924. sz. budapesti közp. 
járásbíróság

Árverési hirdetmény
VIII.,  József körút 8. sz., I. ein. helyi
ségben blrlalónál szeptembor 9-én, ked
den délután 4 órakor és 13-én, szerdán 
délután 4 órakor
perxi asxönyegak, estist <■ porcell&n- 

•árflynh, bútorok festmények

a egyéb ingóságok közbenjöttömmel leg
többet Ígérőnek kikiáltási áron alul is 
folytatólagosan el fognak árveroztetpi. 
Adókat a vevő viseli.

.. -- • HOFFMANN GYŐZŐ,
"wtWSIWWF kir. Mr. végrehajtó.

F'

Utolsó
napi

'.XII. m. klr.Osztálysorslűtc 
föhuzásai holnap, 

szerdán 
kezdődnek I

Ha siet,
még kaphat sorsjegyei 

az elárusítóknál 1
Hivatalos Arak,

1 Egész Fél |
I 200.000 K 100.000 K

Negyed
50.000 K

SZAKORVOSI vér- ét nemlbotsgek
"teWi°LTA1l Ka"«P

Rakóczl-ut 32. I. en. 1. Rókussal szemben. F

Hercur Cipösuőr Rt
Budapest VI, Dah^^

Eladásra herülnn 
az udvari helylsÉni^ 

míg a készlet fart" 
fdénymulta egyes pár női lakk- és barna UklpőíT0.'’- 

színben ós formában 

pironkéntZZO.OOO koronltn 

továbbá

duló kisebb hibával i 
női fekete és barna félcipők _ .
női fekete magasszáru .. _ Z ~ IS&SJJ }

JAmlnősőgd 
férfi fekete és barna egész és féloinú 

200.000 K
gyermekcipők i

Fekete és barna, 25-29 ezanil. .. 13, ... „ Fekete éa barna. 30-34 aaamlg 1 1” E 
flucrpók 33-39 azSmlg Z IToaíoŐ í

Ismét kaphatd regi tdűktgi hBvtlt -
Uia'tdhelm-jÉle 

soványitó-tea 
Biztos hatású, igen kellemes ízű, telje
sen ártalmatlan. Életmód megvállozta- 
tása nélkül, állandó súlycsökkenés mel
lett kecses nyúlánk alak érhető d 
Kapható minden gyógyszertárban és 
drogériában. Magyarországi főraktár 
Szent Péter cyúgyszervEgyészefl 

laboratóriumBadarait. ti.. F,ua erdoxor g. inai
t********»**OWk»VWWfW

- • ■ •RgvaMVets.    ' ' ... ■ ..

REKLAMCIKKEK!
Méteráru-osztály

földszint jobb

G yöngyike vászon
kltfi nő minőség, métere................................

la mosott slfon métere.............
la kelengyevászon __ 
la cérna ! anavász métere 
la tennisz flanelt métere____
Gyapjú seviot d„pl.„él..,
Női SZSvet duplaazéles. métere_______

Festő és karton „lnt.rtó, mélOT._ 22.ooo kor.
Zeftrtk, barchendok, flanelek, ruhaszövetek, vásznak, sifonok

óriási választékban.

_ 19.860 kor.
.. 25.000 kor.
_ 26.600 kor.
.. 26.000 kor.

27.000 kor.
.. 110.000 kor.

75.000 kor.

Uridivat-osztály
földszint hátul

Fin Kalap
Férfi gyapjuKalap.... .....
Selyem nyakkendő..........
I® férfiing rayemetto, 2 gallérral ..

minden színben.

86.000
39.ooo

156.000

Szőnyeg-osztály Fűszer-osztály
Ha emelet

Agyelő „mim, imit4ciób igcn tartó dmb)a 

Falvédő ,
Ebédlőszönyeg

Paplan kMn5 mlníBéft darBbJt...
2 ágy, 1 asztalterítő

bordó vagy «öld színben, készlet —

Flanelltakaró mln6>ég_ ____________„

Gyermehruha-osztálv

45.000 kor.

75.000 kor.
75.000 kor, 

azmima Ima, Igen tartóé, darabja 260 000 kor. 
‘ J Azmima imitáció, 4 KA

150x200 nagyaég, darabja .............. ______  450 000 kor.
...... 350 .000 kor.

___ 650.000 kor.

...... 250.OOO kor.

IV. omelet. Lift

Kakaó Corff vagy Boons kMf,__
Rizs Burma kil6Ja___________________

ÁkácmeZ pergetett, fél kg.-oa üveg-----------

Dióbél klMla......... . .... ....................
Thea efoőrendtl, dekája  ——  — 

Csokoládé „cre„CBi, kilója.-----------------------

Téliszalámi la kílóJ,_________
Hutterszann-r _________

46.000 kos
8.400 »«.

16 000 km.
70.ooo kot

1.000 kot
60.000 km.

105.000 kot
18.000 kot

lllatszer-oszfáb

I. emelet
Fiú iskolaruha ttorta gvap(u,,nwt... 270ooo 
Leány matróz iskoiaruha

gyapfu aeviol nöretMl_______________ 24U.000
Iskolakötények 4h-0. .... 50.000

Forgalmi adó kUlbn Ugatandó

kor.

kor.
kor.

1. emelet

KölnÍVlZ kimérve, L’Orlgan, Chypre, Arabra, 
dekája .......................... ~............... ———......

ParfÜm kimérve, minden illatban, dekája

Óriási fürdőszappan
200 grammos, minden színben, darabja ...—

FogKefe celluloi dnyelfl, 4 soros, darabja—

2.500 kor.
10.000 k«-

10.000 k«. 
lOoook*

PÁRISI NAGY ÁRUHÁZ Andréssy út 3?
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