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114 kártyás urat és Hölgyet 
kísértek be a főkapitányságra 

vasárnap hajnalban
Hazárdjátékosok kettős rendekben a Szentkirátyi-uccdtól a Zrinyt-uccátg — 
a menetet teherautók zárták be a klubok káríyaíeiszereléseivel — A. város- 
navancsnokság is részt vett a razzián — 71 vizisportok rossz kabalának bizo- parancs u m nyúltak - Erélyes eljárás két játékklub ellen

Családanyák, színésznők, kereskedők, íőzsdések 
és egyebek a menetben

Budapest éjszakai élete a háborús 
m forradalmi idők ütán kétségtele
nül megváltozott. Hisz bizonyos, 
hogy a háború és forradalmak ha
tással kellett, hogy legyenek az em
beri lelkületre, de ez a rombolás, 
amelyet eszközölt mégis nagyobb, 
mint amennyi megengedhető.

A vasárnap hajnali kártyarazaia 
páratlan eredményeiben és eszkö
zeiben is. Mintegy hatvan milliót 
foglalt le a rendőrség, de emellett 
a klub úgyszólván teljes berende
zését is magáyal .vitte s a kártyázás 
szereplőit azon módon a főkapi
tányságra kísértette.

Emlékezünk hasonló esetre Kecs
keméten, ahol az elcsípett kártyá
sokkal a rendőrség 24 órán át ucoát 
eöpörtetett

Bármennyire is nem találjuk egé
szen helyénvalónak, hogy kihágás 
miatt a rendőrség kellő igazolás 
után letartóztat férfiakat és nőket, 
mindenesetre helyeselnünk kell a 
rendőrség eljárását, mert valóban 
elérkezettnek látjuk az időt, hogy 
az exiaztenciákat megsemmisítő 
kártyaszenvedélyt a rendőrség le
törje.

Wájult a kártyaszenvedély 
A szombatról vasárnapra virradó haj
ion sajátságos karavánnal találkozha- 

r!La?ésel járókelő. Estélyi ruhába öl- 
kv .^syek és ®l®gáns utak menetel- 

. végig a Szentkirályi-utcán, Rákóczy- 
írSn * ároly-köruton a főkapitányság 

íj 8zabályos négyes sorokban, 
- oldalt detektívek közé szorítva.
A menetet hatalmas teherautó zárta 

posztóval bevont asz- 
; ífk,a1’ melyek fantasztikusan ha- 
mttak a illa hajnali világításban. 

laíaJU!?r a kapitányság eló ért a kü- 
•Z társaság, a másik oldalról egy 
^anilyen menet torkollott belé, követve 
SLwI,01X16 hajna11 lumptól és konflis
éi hxi tmelyen boros hangulata urak 
hinni v vihogtak. Azt lehetett volna 
lelpkőt i T a Tendörség titkos összejöve- 
rvnv 1 *eplczctt le, ahol a résztvevő höl 
Aspirált? ° ff’n116,16 államrend ellen

holott csak kártyarazzia volt, azal a 
különbséggel, hogy a rendőrség szo

katlanul erélyes módon nyúlt

az ismertebb kártyaklubbok életébe.
J7 razzia

Szombaton est© dr. Laky Lajos detek- 
tivfőnök kiadta az utasítást a Bak Sán
dor főfelügyelő és Róna Ernő felügyelő 
vezetése alatt dolgozó detektivcsoport- 
nak, hogy tartsanak kártyarazziát a 
Szentkirályi-utcában: levő Balatoni Úri 
Klubban és a nemrég alakult Magyar 
Vitorlás Klubban. A hatvant agudetek- 
tivcsoporthoz a városparancsnokság ren
dészeti osztálya részéről Vitéz Kéry és 
Zsifkovics ezredesek csatlakoztak, azzal 
a céllal, hogy megfigyeljék,

vájjon katonatisztek látogatják-e a 
nevezett helyiségeket.

A detektívek először a Magyar Vitor
lás Klub helyiségét keresték fel. A 
klubba aránylag könnyen jutottak fel, 
mert az olső detektív, aki beesöngetott,

Négyes sorokban állítják fel a 
kártyásokat

Kétségbeesett tiltakozások hallatszot
tak, egyszerre mindenki tudta az idevo
natkozó paragrafusokat, hogy tudniillik 
kihágásért senkit sem lehet előállítani, 
ha az illető egyébként kellően igazolni 
tudja magát, a főfelügyelő ellenben kije
lentette, hogy

felsőbb utasításra 
nemcsak a társaságot kíséri be s 

nemcsak azt a játékasztalt foglalja 
le, amelyen a kártyázás folyt, hanem 
a klubban található összes asztalokat 
és kártyafölszerclést, rateaukat, zse- 
tonszekrényeket kártyacsomagokat és 

koporsókat.
Ezalatt a detektívek szabályos négyes 

sorokba állították a mintegy hatvan- 
nyolcvantagu kártyakompániát, amely
ben

vegyesen voltak képviselve tisztes 
családanyák, démonok, színésznők, is
mert fővárosi kereskedők, nagyiparo

sok és tőzsdések,
majd az egész menet elindult, követve 
ogy hatalmas teherautótól, amely a klub 
kárbyafölszeroiését vitte. Amerre a mo
not elvonult, mindenütt kiváncsi gúnyo
lódó emberek fordultak feléje, a Kör- 
kávéházból pedig, amoly hajnali öt óra

lefogta a portást, mialatt Róna felügyelő 
a detektivvel besétált a kapun, felöltői
ket és kalapjukat a kintlevőknél hagyva. 
Fölérve az első emeletre, elvegyültek a 
játékosok közó, majd amikor minden 
fontos pontot és kijárást elfoglaltak, föl- 
harsant Róna szava:

/I bankot ezennel 
lefoglalom !

A kijelentést a rendes jelenet követte. 
Az urak és hölgyek, akik a játékban 
résztvettek, már átmentek az első kár
tyarazzia tüzkeresztjén és nyugodtan 
várták a bank lepecsételése után szoká
sos igazoltatás! eljárást. Mindössze a 
bankot adó művésznő jutott olyan nagy
fokú izgalomba, hogy az előtte heverő 
készpénz és zsetonok helyett

a leosztott kártyákat 
gyűrte retikütjébe

Annál nagyobb lett az Izgalom, mikor 
Róna kijelentette, hogy

az egész társaságot előállítja a főkapi
tányságra.

kor zárt ezen az éjszakán, vidám és ri
kácsoló uccai nők csoportja csatlakozott 
hozzája konflison és gyalog.

Mielőtt még a nézők közül valaki is 
értesíthette volna a veszélyben forgó 
többi kártyaklubokat, Róna főfelügyelő 
harminc detektivvel fölkapott egy teher
autóra és elrobogott a

Balatont Url Klubba, 
ahol az előbbihez hasonló jelenetek is
métlődtek meg. A Balatoni Úri Klubban, 
ahol

néhány hónappal ezelőtt még fantasz
tikus aránya játék folyt, ezúttal csak 
néhány elkeseredett játékos és deml- 
mondo nyúzta egymást a chemin de 

fer-nél.
Rónáék úgyszólván akadálytalanul ju

tottak föl a terembe s az eljárás is olyan 
gyors volt, hogy, bár ez a rajtaütés Idő
rendben a Vitorlások után történt, a Ba
latoni Úri Klub szomorú kettősrendjei 
megelőzték amazokat a főkapitányság 
épületében. A Balatoniak és Vitorlások 
szomorúan pislogtak egymásra és kon
statálták, hogy

a Balaton és a vele ősze függő vízi
sportok az idén rossz kabalának hl- 

■onyultak.

Azután megkezdődött az igazoltatást 
eljárás, amely hajnali négy órától dél
előtt tiz óráig tartott. Ez az eljárás ősa
pán a konfliskocsisok körében keltett 
osztatlan örömet Standról standra rö
pült a hir, hogy egyszer a nappali fu
varnak is fölvirradt és konfliskoortk se
reg© szállta meg az ügyelet környékét

Hatvan miiaó 1
A Bak—Róna-csoport a két h®Ven 

mintegy

hatvan milliónyi készpénzt és ne- 
tont foglalt le,

amiből megállapítható, hogy a kártya
láz a gazdasági krízis s a tőzsde katasz
trófa lis helyzete folytán lényegesen 
csökkent tavaly óta. Hozzájárult ehhez 
természetesen a sok kártyarazzia is, 
amelyet Bakék mindonkor Ötletesen és 
kellő eréllyel hajtottak végre. Most» 
hogy a normális eljáráson kívül még egy 
főkapitánysági igazoltatást is el kell 
szenvedniük a kártyásoknak, bizonyára 
kétszer is meg fogják gondolni, mig is
mét lapot vesznek a kezükbe. Nagyobb 
baj egyébként nem történt

Mindössze a Balatoni Url Klubban 
ájult cl egy kereskedő.

A nők jobban birták Ideggel. Nőm! 
akasztófahumorral törődtek bele a meg- 
változhatatlanba ős amikor kárörvendő, 
de ezúttal szerencsés kártyásokkal talál
koztak az utón, vidáman kiáltották oda 
a letört kártyásoknál szokásos szálló
igét:

—- Egy hely átadói
Száztfzennégy előállítás

összesen száztizennégy embert állítot
tak elő a főkapitányságra, akik ollon 
tonmészetesen megindították a kihágást 
eljárást. A hatalmas bakk és chemin de 
fér asztalokat ideiglenesen a főkapitány
ság udvarán helyezték el, nagy mulat
ságára az ügyes-bajos dolgokban járó 
embereknek, akik körtilállják az aszta
lokat, téteket toaznok ki és elméletben 
folytatják a játékot ott, ahol a klubbök- 
ban abbahagyták.

A két klub vezetőségét hétfőn hallgat
ják ki a rendőrségen s azután a klub 
alkalmazottait s amennyiben nem tud
nak rendes foglalkozást Igazolni, meg
indítják ellenük a közigazgatási eljárást.
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Fürdőváros épül 
a vurstli helyén 
A Ferencvárosban lan aa új vurstli 
j — W Hétfői Napló tudósítójától -

A váreeházáe az utóbbi időben felme
rült eólyoa problémák háttérbe szorítot
tak egy régen esedékes ügyet. Tudva
levő ugyanis, hogy a fővároi már régeb
ben foglalkozik azzal a tervvel, hogy 
a Váróé!Igetet rendezni fogja, a vurstlit 
kitelepíti és modern gyógyszállót, sza
natóriumot épít a Hg tben.

Jól Informált helyről most azt a fel- 
▼iHgowftást kaptuk, hogy a terv alig
hanem rövid időn belül valóra válik. A 
Bzéchenyl-fürdűtűl kezdve, ki egészen a 
Harmüxa útig újra parkírozzák a lige
tet. Pionírózni fogják a 8zéchenyifürdő 
környékét, amire égető szükség van, 
mert a földalatti villamos megállójától 
a fürdőhöz vezető üt olyan elhanyagolt 
állapotban van, hogy különösen az őszi 
esőzések beálltakor a fürdőépület telje- 
ten megközelíthetetlen.

A parkírozás és rendezés során íermé- 
testesen szükség lesz arra a térségre. 
Inéi yen most vurstli áll. A közlekedés 
tekintetében ez a hely lenne a lógnikal- 
toaeabb a gyógyszálló felépítésére, ason- 
fcívti! a Széchenyi-fürdő közelsége miatt 
b így kívánatos. Hogy azonban a mu
tatványosok cserében más elhelyezést 
oyorjenek, a főváros ügy határozott, 
\ogy az egész vurstlit kitelepíti a fe
rencvárosi Népligetbe. A mutatványo
toknak a fővárossal kötött bérleti szer- 
lódéra 1936-ben jórészt lejár, a a fővá
ros semmi szín alatt sem fogja azokat 
neghosszabbítani. Ami nz átrendezés 
Inyagi részét illeti, arról mór huzamo
sabb időn át tárgyalt egy amerikai, ké- 
Sbb pedig egy hollandiai nénzcsoport.

Ivókét tő hajlandó lett volna bizonyos 
toneessdók fejében bérbevenni a vároa- 
Iget területét és azon fürdővárost épi- 
ImH. A tárgyalások azonban még nem 
Ittatok érdemleges befejezést.

Hövizesen azonban fordulat várható. 
Ugyanis szeptember végén kezdik meg 
tvdfc^an az egyezségi tárgyalásokat a 
UMroe és külföldi hitelezői ügyében. A 
tárgyalásokon a kormány megbizottja- 
Nnt. résztvesznek fídrczy István és 
Ü'olff Károly is. A hitelezőket a Schwci- 
lerischo Bankverein képviseli, mellyel a 
lővdros már közölte is, hogy a hitelezők 
kezességének harminc éven át évi száz
ize r angol fontot volna hajlandó tör- 
]csztchi a háború előtti adósságok ja
rdra. A hitelezők közül azonban nz au
tó! Lloyds Bank közvetlenül fordult a 
lövároahoz és külön egyezségi ajánlatot 
tért. Ebből arra lehet következtetni, 
légy a Lloyds Bank esotleg szorosabb 
tapesolatba akar kerülni a főváros gaz- 
íaaági ügyeivel. Ha pedig a tárgyalá
sok során beruházásokkal kapcsolatos 
térdések fognak felmerülni, akkor ezek 
tötött a városligeti fürdőváros felépí
tése lesz a legelső.

Az ügyről különben bővebben is szó 
Fog esni, mihelyt a közgyűlést pótló 
tanácsülés összeül.

Kállay Tibor*: 
„Nem érdekel a pénzügyi 

politika..."
Nem foglalkozom pénzügyi kérdésekkel, még új
ságokat sem olvasok — M volt pénzügyminiszter 

nyilatkozik teljes visszavonultságáról
A napokban érdele, ,-tvdáfje vijlt. végigjártam a Dunántúl több köz- 

a pénzügyminisztériumnak. Kállay ségét, napokat töltöttem teljes
Tibor dr., volt pénzügyminiszter je
lent meg a Fortuna uccai hatalmas 
palotában, amelynek falai között 
néhány hónappal ezelőtt még dik- 
tátori szerepet játszott. Ezúttal ter
mészetesen csak mint magánember 
jelent, meg Kállay Tibor dr. a pénz
ügyminisztériumban, hogy ott, mint 
a nagykanizsai kerület nemzetgyü-. 
lesi képviselője valamelyik válasz
tójának ügyes-bajos dolgát intézze 
el. Munkatársunk felhasználta az 
alkalmat, hogy kérdést intézzen a 
magyar pénzügyek egykori urához 
aziránt, milyennek látja a gazda
sági helyzetet, érdeklődik-e Magyar
ország iránt a külföldi töke és álta
lában, mi a véleménye a jelenlegi 
pénzügyi politikáról? Kállay Tibor 
dr., a volt pénzügyminiszter a kö
vetkező nem várt választ adta:

— Készséggel válaszolnék feltett 
kérdéseire, de hígyje el,

nem érdekel a pénzügyi politika.
Teljesen visszavonultan élek, 

nem foglalkozom politikával, 
legkevésbé kfízgazdasácri és i 

pénzügyi kérdésekkel.
— Hosszabb időt töltöttem falún, I házára.

Alföldi gazdák 
és pesti kereskedők közös értekezlete 

a gyümölcsexport megmentéséért
Nagygyűléa Nagykőrösön — Dezső Kázmér nagykőrösi pol

gármester áll a mozgalom élén
A jövő hét folyamán, a Hétfői Napló 

értesülése szerint igen érdekes és nagy
jelentőségű gazda- és kereskedőgyülés 
lesz Nagykőrösön. A Duna-Tisza köze 
gyümölcs- és zöldségtermelői tartanak 
ugyanis együttes naggyiilést nz ügynö
kökkel és kereskedőkkel, hogy megbe
széljék azokat a teendőket, amelyekkel 
meg lehet menteni az alföldi gyümölcs
termelést és exportot attól a válságtól, 
amelybe az utóbbi évek során került.

A kurzuspolitika, amely mint ismere
tes, a legnagyobb elterjedtséget és egy
úttal a legtöbb kilengést az Alföldön 
eredményezte, gazdaságilag — a keres
kedelem elriasztásával — igen súlyos 
károkat okozott főleg gyümölcsexpor
tunknak. A nagy kecskeméti, nagykő
rösi, stb. gyümölcs- és zöldségvásáro- 
kat elkerülték a fővárosi exportcégek 
képviselői s bár igen sok külföldi vevő

csöndben és falusi nyugalomban, 

újságokat napokon keresztül 
nem láttam.

— Most is csak azért hagytam el 
falusi magányomat, mert résztve- 
szek

a , Nyíregyháza város fennállá
sának századik évfordulója al
kalmából rendezett ünnepsége

ken.
jelennem Nyiregyhá- 
ünnepélyes alkalom- 
a város adott nekem

■— Meg kell 
zán ebből az 
bői, hiszen ez .. ___________ _______
először mandátumot, de én a nagy
kanizsai kerület megbízását fogad
tam cl. A nyíregyházai mandátum
ról lemondtam s így ott most Ra- 
kovszky Iván belügyminiszter a 
képviselő.

Az újabb kérdezösködésekre sem 
válaszol. Megismétli első kijelenté
sét:

— Igazán nem tudok semmit. 
Nincs mit mondanom. Szabad va
gyok, mentes vagyok az ország 
gondjaitól. Sietek, utazom Nyircgy- 

(rtk.)

jelentkezett, a termelők csak mérsékelt 
anyagi eredményt tudtak olérni. Az áru 
tekintélyes részét el tudták ugyan he
lyezni, de az árakat jobbára nem ők, 
hanem a külföldi vevők diktálták.

Ez a körülmény, amelynek káros 
voltát még csak növelte az idei rossz 
termés, arra késztette az alföldi terme
lők józanabbb részét, hogy mindenkép
pen igyekezzenek visszaállítani a régi 
állapotot, amikor a magyar termelő 
és kereskedő egymást támogatva dolgo
zott 8 egységes munkával védték a ma
gyar közgazdasági érdekeket a külföldi 
piacokon. E józan és természetes álla
pot visszaállítására most

komoly mozgalmat indítottak a ter
melők, akik barátságos, közös mun
kára akarják hívni a kurzus által 

elriasztott kereskedőket.

A mozgalom élén Nnavvr •• 
polgármestere. Dezső Etemé? ah ÍVá1á 
értesülésünk szerint a jövő hc^ *ki 
készítő értekezletet tart . u exportőrök, néhány reprezén^’® « 
mélyével s aztán noK-yülésrp ív”! K’' 
sze kivétel nélkül az 7s«" . ia 6k’ 
és kereskedőket. E közös Inn*-10 v4ktl 
terv., beavatottak szerint -.„ár” ’̂ 
folyamin Mvntődött s iEm r((k‘,rír 
ról. úgy hogy kétségtelenül Z .?' 
vés fogadtatásra talált mindkét & 
hasznos eredménye lesz a na^lí

Kz a nagygrtlés a barátságos «. 
felelő hangulat megteremtése 7, a termelő és kereskedő közt”£«ter± 
sen fölállított választalak teljes ledön" 
téso után, meírállapltja azokat a nehíí’ 
ségeket, amelyek - a rossz termés,,^ 
menyen túl — válságba sodorták az H 
portot. A nagygyűlés programmján sze
repelnek emellett az adóügyek, a szál- 
lítúsl tarlfaneMzségek, vámköltségek a 
termelési reformok s végül mindazok s 
tennivalók, amelyeknek bgyöntotii rra. 
dozésétöl függ n magyar gyümölcs- ég 
zöldségexport jövője.

A BGUTMMH RUHí-L/73 e

Iskolaruha
4 évestől, gyapjúszövetből ... 230.000

K-tói feljebb

Férfiöltöny hiiőmi Rcn MA 
gyapjúszövetből, kitűnő szabású UáJUsUUU

K.fól f»!í»hh

Budapest, Rákóczi út 16
SZAKORVOSI vór-^és nemlbctejek 

EZÜST SALVAIÍ3AM-0LTÁ8. - Rendelés egész nap 

Rálcóczi-út 32. I. cm. 1. Rókussnl szemben.

Frahk és szmoking 
öltönyök kölcsönzése, keveset használt 
lártiruhák iagoicsobban kaphatók. 
BArmllyen férfíruhfiknt állan
dóan ve zek. Frost A. Lajos, VI., 
Stacrecsen-utca 47. Telefon 203-26

udv. szállító

Mapíttatott: 1850 BMI. Magyar kir. udv. sz®'l|{®

Alapíttatott: 1850

Az ország legnagyobb szövetáruháza 
Zjánlja dús raktáron levő legfinomabb

szövetkülönlegességeit
I cégnek i kMkezt Mban tannak
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IA drágaság 
uulalan sxó ősik éjről a té- 

kíoV swmszédasszonytol kezdve, 
“Siltiékosobb fórumig a draga- 
8-S beszél, sir, panaszkodik 

A drágaság azonban érző
iden s nem hatja meg a panasz es 
“vknrátlaa, mert nem engedi ma- 
rlí ^rst)a kötni senki által Podtg 
dír^okan Ígérték, fenyegetőztek
5, dek sem akadt senki, akiben 
■ ZíkLrérc talált volna.“Budapest újonnan kinevezett kor- 
mánybiztosa Is mindenekelőtt a 
tóaságról szólott programbesze-6. Konstatálta, hogy, van es 
Síérte, hogy le fogja törni. Sr ^káSoztók tőle, hogy 
ín&nt képzeli el, ami másoknak 
Sm sikerüli akkor oda nyilatko
zik hogy terveit nem árulja el. de 
garantálja az olesosagot
g Ha ez igaz, ha ez tényleg bokó- 
vetkezik, akkor ez nagyon „időszerű 
volna. A legidőszerűbb, sót a leg- 
Avetöbb szükség, mórt a , főváros 
hkoseága már nem sokáig bírja 
terheit, de főleg nem bírja a draga- 
síiot őszintén szólva, jobban sze
rettük volna, ha Ripka Ferenc az 
uj kormánybiztos, a fovaros elén 
nem is mondott volna programig 
szódét, ha nem konstatálta volna o 
is, hogy drágaság van, ha nem ígért 
volna semmit, hanem egyszerűen 
meglepte volna a fővárost aszal, 
hogy leszállította a kenyér árat, 
a hús árát, a tej árát, de ugyanak
kor leszállította volna a villamos
jegy árát, a gáz, a villany stb. árát 
Ez mindennél többet mondóbb 
programcselekedet lett volna, ennek 
még Wolffék körében se támadt 
volna ellenzéke s ezzel egycsapásra 
meghódította volna az egész fő
várost és pillanat alatt megelége
detten állapíthatta volna meg, hogy 
amit senki sem tudott elérni, meg
valósította ő: közös nevezőre hozta 
az örömben és megelégedésben 
Budapest polgárságát faji és fele- • 
kezeti különbség nélkül. i

Amíg azonban az uj kormán ybiz- • 
fosnak is csak szavai, ígéretei van- j 
nak, bármennyire tiszteletteljes bt-1 
zalofomal vagyunk is jóhiszemű- i 
sége és jóakarata iránt, addig azt ‘ 
keH mondanunk: szavak ezek és jó-. 
akaratú fogadkozások, amilyenből | 
már volt részünk, de alig jelente-1 
nek többet, mint azok a jóakaratok, ’ 
amelyekkel, egyik egyháztudós sze
rint, a pokol tornáca is ki van kö
vezve.

Cselekedeteket kérünk és cseleke
deteket sürgetünk. Már ma és r.em
holnap. Bis dat, qui cito dat —, 
mondja a irégi latin közmondás és 1 
az uj kormánybiztosnak gyprsan 
kell nyújtania, mert sok az, amire [ 
a fővárosnak 06 lakóinak szűk-1 
wge van.

Élni akarunk emberi életet Erőnk j 
a koplalásban megfogyatkozott! 
Táplálkoznunk kell. Kenyérre, tejre, 
húsra van szükségünk. Ma nem 
tudjuk megfizetni, ma a kurzus gaz
dálkodása révén oda jutottunk, hogy 
mindezeket nem tudjuk megfizetni. 
Ócska ruhánkat, ha megkopott, még 
kifordíthatjuk, de a táplálékra 
szükségünk van. Ezt kell elsősorban 
olcsóbbá tennie a fővárosnak. És ha 
majd uem is mindennap, de heten
ként mindon pesti család fazeká
ban, ha nem is hízott tyűk, de 
legalább egy darabocska hús fog 
lőhetni, ha vézna, vérszegény gyer
mekeink a mindennapi fejecskéjü
ket megkaphatják, ha nem lesznek 
munkanélküliek hibájukon kívül, 
akkor •— igOn —- akkor majd mi is 
hozsannát zengünk annak a 
Programbeszédnek, mely több volt, 
mint szó, mely cselekedetté erősö
dött egy férfiú akaratában, aki “ura 
volt szavának.

u n«u a bizalmatlanság hangja 
nipka Ferenccel szemben. Ez csak 

a magyar reménytelenségé, 
mely elvosztotte hitét és bizalmát, 
mely eddig tűrt némán és hallgata
gon es ne csodálkozzék senki, ha a 

/ gyomor, a szenvedő elgyen- 
í?il8í8' nc9n lelkesedni csak
•valóságokért

„Csak az a célom, hogy olcsóbb legyen 
a kenyér, a hús és a tej.,.“

„Hivatásom teljesítése után nem. bánom, ha agyoncsapnak azok az urak“
Ripka Ferenc nyilatkozata a Hétfői Nnplónak

Wie dér Sebeim isi, so denkt er, — 
........... ..  _______ ________ magyarra is lefordítja — 
ünnepi szentmisét hallgatott. E val- j amilyen a gazfickó, úgy gondolkozik, 
lási buzgóság értékéből nem von le! — Akik engem ismernek, azok
semmit az a lény, hogy Ripka Fe-1 tudják, hogy gyermekkorom óta hit- 
renc a liberális előidőkben, amikor. valló katolikus vagyok s természe- 
Ehrlich Gégó kegyeit hajszolta és tesne/c tartották, hogy kriszlinavá- 
Sacherl-Bárczy fülébe suttogott kel- row hittestvéreim körében ilyen 
lemeket, nem végezte ekkora nyíl- formákban történt a beiktatásom, 
vánossággal lelki gyakorlatait44.1 — Ami pedig magát a cikket illeti,
Erre vonatkozólag csak egy régi' annak elolvasása és a további intéz- 
német közmondást idézhetek: I kedés a tiszti ügyész dolga.
ff* **>***»«*>***«**.*******»t'*ft* hVwVViAfüVLIVlAQJt 

A gyilkossággal vádolt Braun Oltót 
átszállították az Ügyészség fogházába 

Beismerte, hogy bajor tisztek az ö autóján Oltók meg a 
kémkedéssel gyanúsított Hautmayer newli cselédleányl

A rendőrség, műit ismeretes, az el- A tisztek — folytatta tovább vallomását 
múlt héten erélyes eljárást indított " 
politikai okokból Magyarországba me- 
nokült bajorok ellen, akik mint a né-. xiuuiuivröAug vnon Keiuseavci. nogy 
met fajvédelmi csoportok tagjai — oda- | sr.emély szerint kik voltak a gyilkosok, 
haza is számos erőszakosságot követtek 
el s itt Budapesten is — bizonyos for
radalmi jellegű mozgalmakba akartak 
belekapcsolódni. A müncheni rendőrség, 
amikor tudomást szerzett arról, hogy 
itt eljárást indítottak a bajorok ellen, a 
következő táviratot küldte a budapesti 
főkapitányságnak:

Kérjük Ottó Braunt, aki 1896-ban 
Obervechichben született, foglalko
zása üzletvezető és volt bajor had
nagy és Budafokon tartózkodik, két
szeres gyilkosság miatt letartózta
tásba helyezni. A2 elfogatóparancsot 
és a kiadatási eljáráshoz szükséges 
iratokat a vizsgálóbíró fogja diplo
máciai ut közbejötlétwl^ 'mag küldeni. 
Braun Ottói nyomban előállították a 

főkapitáiyságre, ahol kijelentette, hogy 
sohasem gyilkolt és gyilkosságra som 
bujtott fel senkit. 1920-ban Münchenben 
mint katonatiszt tagja lett a nemzet- 
védelmi szervezetnek — amelynek rajta 
kívül sok tiszt is tagja volt. Ezek a 
tisztek — úgymond az ő privát autóját 
több ízben használták s egy alkalom
mal

a kémkedéssel gyanúsított liaut- 
mayer nevű cselédladny megölték.

Ripka Ferenc, a főváros, kormány-1 vasom, de közölték velem, hogy eze-l 
biztosa, hétfőn hivatalos programot | írja; „Ripka Ferenc ma reggel! azután 
adott, szí- haton pedig plakátokon i 
közölte Budapest közön.ségével po
litikájának irányelveit.. Az elmúlt 
hét napjait a kormánybiztos fárad
hatatlanul arra használta föl. hogy 
minisztériumból minisz,tórium na, hi
vatalról hivatalra szaladgált, kert, 
kapacitált és követelt, mindenütt: a 
főváros közönsége érdekében. Mun
katársunknak alkalma volt a kor
mánybiztossal, amidón ezúttal a ke
reskedelmi minisztertől távozott, 
hosszasabban beszélgetni. Ripka 
Ferenc a következ/őker, mondotta a 
Hétfői Napló munkatársának:

— Nem vagyok barátja a sok be
szédnek. Aki a fővárosban meg 
akarja szüntetni a bajokat, annak 
cselekednie kell.

Nekem csak egyetlenegy célom 
van, hogy olcsóbb legyen a ke

nyér, a - *■'’

vágj is célom 
lakosságának 
kon'iyitsem.

— Előre részletesen nem árulha
tom. el konkrét terveimet Nem nyi 
latkozhatom azokról az eszköz- kröl 
sem, amelyeket igénybe vettem s 
amelyeket ezután fogok igény be
venni. Mindezekről nem hesz lhctek. 
sőt megmondom őszintén, hogy 
miért kell még titkolóznom.

Ha most előre elárulnám ter
veim részleteit, azonnal meg
mozdulnának azok az érdekelt
ségek amelyeknek egyéni céljait 
veszélyeztetik a drágaság letö

résére indított akcióm.

— A kereskedelmi miniszter úrral 
folytatott tanácskozásom any-gáról 
is ez okból nem nyilatkozhatqm. Ha 
megmondanám, hogy mit tárgyal
tam Walkó miniszter úrral,

holnap már szemben talúlkozhat- 
nám magamat az ellentétes

hús és a tej,
az, hogy a /óváros 
megélhetését meg-

magamat az ellentétes 
erőkkel,

kizárólag a főváros közös 
szolgáló küzdelmem elgán-

a Braun Ottó — azért gyilkolták mog a 
lányt mert állítólag az antant javára 
Németország ellen kémkedett. Hogy

í
i
1 amelyek 
érdekeit___ _________________
csolásúra törnének.

— A héten végigjártam a minisz
ter urakat és mindenütt kedvezmé
nyeket kértem. Ezek a kedvezmé
nyek csak élelmezési kérdésekre vo
natkoznék, mert azt tartom, hogy 
a drdpa.vtf.croí minden erővel le kell 
törni s a főváros közönsége énleké
ben meg kell hozni minden áldoza
tot az élelmezés és a megélhetés 
könnyítése terén.

— Ha majd sikerül letörnöm az 
egyéni érdekeket s ha majd legalább 
ötszázezer ember fogja megállapít
hatni:

— „íme, Budapest élelmezése ol
csóbb lett'* —

.... akkor nem bánom, csináljanak 
velem azok az urak, amit akarnak. 
Akár agyon is csaphatnak, én hi
vatásomat teljesítettem.

milyen a gazfickó, úgy gon
dolkozik — mondja Ripka a 

Szózat támadásáról
A Szózat című napilap vasárnap 

reggel, megjelent számában éles 
hangon birálta Ripka Tcrenc, a fő
város kormánybiztosának Budapest 
közörségéhez intézett proklamáció- 
ját Erről a támadásról Ripka Fe- 
reno ezeket mondotta munkatár
sunknak:

— Én magam nem ismerem a szó- 
banforgó cikket. A Szózatot nem ol-

azt nem tudja. A vizsgálatot a miin- 
‘cheni rendőrség megindította ugyan, de 

az eredménnyel nem járt. Elmondotta 
még Braun Ottói, hogy 1922. év óta 

i tartózkodik Magyarországon és sza- 
1 bályszerű útlevéllel jött ide s Buda

fokon a Goldborger-gyúrbain talált al
kalmazást ittléte alatt soha politikává 
nem foglalkozott. Azóta már künn is 
volt Münchenben, ahol a rendőrségen 
ogy Reingrak nevű komiszárius foly
tatta le a nyomozást.

A rendőrség Braun Ottót a mün
cheni rendőrség megkeresése érteimé- 
ben vasárnap átkisérte az ügyészség 

i Markó-utcai fogházába. A soros 'üayósz 
indítványt terjesztett elő ép úgy mini 

| Förster-Schulce Henrik esetébeu, hogy 
a büntető  tör vényszék helyezze kiadatási 
letartóztatásba Braunt. A vizsgálóbíró 
ilyen értolemlxm át is teszi az iratokat 
a büntetőtörvényszékhez, amoly jog
erős határozatot hoz az ügyben, azután, 
pedig ha a kiadatási iratok a mün
cheni törvényszék a vizsgálóbirájátó! 
megérkeznek, dönteni fog a kérdésben, 
hogy javasolja az igazságügymintez- 
temek Braun Ottó kiadatását, vagy 
sem.

Vasárnap felborult és 
khwllaáí esv automobil 

A négy utas súlyosan megsebesült

k’Brt“e»a » Ni Rén\a’Xa» 
föx Ando? a yya.nozAst mertu-

lElitóaSíioiini
1

uuou.y nuuoi ihi ---- -
Árpád építész és Dubó Zsigmoud 
szabó voltak. Az autó gyoia iram
ban futott a Budafoki-utoau amikor 
c.n.t/ fordulónál, eddig ki nem derí
tett oki ól, az autó felborult, dara
bokra tört és a romok az Utasokat 
maguk alá temették.

Az utca közönsége a Szerencset- 
lonüljúrlak segítségére sietett és 
ennek köszönhető, hogy katasztrófa 
nem történt, mert a felborult autó 
motorja kigyulladt és a lángoktól 
a bőr és vnszonalkatrészek is tüzet 
fogtak. A járókelők azonban .Ideje
korán kiemelték az eszméletlenül 
fekvő utasokat, úgy, hogy csak ki
sebb égési sebeket szenvedtek.

I

a logkönnyobb! Mértékletes élőt, 
rendsgeros munka és naponta egy
néhány csésze jó jó, tiszta bab- 
kávé megóvja testünket a beteg

ségtől
A kávé azonban a legjobb minő
ségű és helyesen pörkölt legyen, 
mindon pótló % hozzáadása nélkül!

Meinl Gyula rt.
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fl megcsalt feleség és o Mnös férj KalantUt
A titokzatos „klsastzony** a budai korcsmában — Ai 
álférj és az áiügywéd — Huszonkét millió koronát csi
kartak ki a férjtől — A férj és feleség találkozása a 
rendőrség folyosóján — A feleség megbocsát, a férj 

nem tesz feljelentést
- A Rétföl Napló tudósítójától. -

Még a. korú nyáron kezdődött a törté
net. Égy budai vendéglő terraszáról in
dult el r a szürke rendőrt krónikán túl
nőve, ogéw.n a főkapitányság folyosó- 
jaig tartott.

H. J.-né, iáuierlncvü teztilnagykercs- 
kedd felcaége, májusban egyik külföldi 
nynralóholyrc utazott gyermekeivel. Az 
ftthonmaradt férj nzalmnözvegyi s/.ok.i 
■okhoz híven a Jó hudni vendéglőkbe 
járt vacsorázni. Egyik budui klrikore.-- 
nvíbnn Ismerkedett meg eg.v olcgúuri 
hölggyel, aki K. Zs.-nó válófélben levő 
bécsi asszonynak mondott 1 mag 1. l'.b- 
l»ou az időben érlcsitutto B. J.-jié férjét, 
hogy n nevelőkisasRzony fakéjui -1 hagy
ta őt. A férj — nki ekkor a budai hölgy- 
gyei flörtölt — gondolt egy nagyot, meg
írta a feleségének, hogy ö máris gondos
kodott egy új kisasszonyról. Fel ip vet
te. Bo is lépctl. Legalább lesz, nki ve
zesse a háztartást, míg a nyaralás tart. 

‘A feleség nagyon örült a hírnek. Jc ..»O 
kisasszony" pedig valóban beliöltözött 
B. J, lakásába.

Kitör a vihar
Azonban egy kis baj történt. B. J.- 

taének volt egy jó barátnője a házban, 
akinek nagyon gyanús volt a fül elegáns 
kisasszony. A barátnő meg is irta ezt 
az asszonynak. B. J.-né erre vonalra ült 
és mint ilyenkor szokás, egy váratlan 
pillanatban betoppant a lakásba. Tcrop- 
Bzemlét tarlóit, mel.-.nck eredményeként, 
napernyőjét összetörte a kisasszony há
tán.

A bonyodalom azonban csak most kez
dődött. A legnagyobb veszekedés hevé
ben beállított, két ur a lakásba. A kis
asszony feisikoltott. Az egyik ur bemu
tatkozott:

_  K. Zs. Ih’Csí szállodaiulajdonos va
gyok. Válófélben levő fcWm után 
nyomozva jutottam önökhöz. Ez az űr 
pz ügyvédem. Tanúnak hoztam.

Az ügyvéd Is bemutatkozóit. Egy jó- 
nevii politikus-ügyvéd nevét mondotta 
be.

Vésxtörvényszék, boxer, 
zsarolás

A megcsalt feleség és a megcsalt férj 
hamar megértették egymás!. A felhábo
rodott feleség bezárta n Inkás ajtaját,, 
aztán hárman: a feleség, az ügyvéd és a 
hatalmas torinctü, félelmes Öklü bécsi | 
szállodás törvényt ültek a házasságtörök ■ 
fc/cD.

Egy órai tanácskozás után egy halom ! 
kötelezvény feküdt nz asztalon. Egyik
ben B. J. kötelezte magái, hogy három 
hónapon belül elválik feleségétől és az
után feleségül veszi a kisasszonyt. Bele
egyezett abba is, hogy három hónapon

Uránia Royal-finolló
5í#/«7,V«. 1O'° T'»6, ’'»8. : «10

Pola Negri
legszonzációsabb attrakciója

A megbélyegzett 
asszony

E Ml legnagyobb Kikérő

Ezenkívül

Viaéc ő felsége
Herold Lloyd lognjnbb liurleezkjo

limit kipbiM rtgl ICtktil betolt 
Waldhelm-itle

souányitó-tca
Biztos hatású, igcp kellemes izö, telje
sen ártalmatlan. Életmód megváltozta
ttat nélkül, állandó súlycsökkenés mel
lett kecses nyúlánk alak érhető el. 
Kapható minden gyógyszertárban és 
drogériában. Magyarországi főraktár 
Sient Hlsr gyógyiurvegytizetl 

laboratórium
Ette w.. sréém K. «á« 

bőiül visszafizeti felesége hozományát, 
mely valorizálva háromszázmilliót tett 
ki, azonkívül neki adja a négyszobá* 
berendezett lakást is.

Sőt mikor a kisasszony pirulva beval
lotta, hogy áldott, állapotban van, egy 
második kötelezvényt is aláírattak vele, 
melyben kötelezi magát, hogy a három 
hónapig is eltartó válás Ideje alatt havi 
ötmillió koronával fogja segélyezni az 
új anyát. Kötelezte magát arra is. hogy 
az ügyvéd tízmillió koronás költségeit 
ugyancsak fizetni fogja.

Most már azt kérték tőle, hogy ezeket 
az összegeket azonnal fizesse ki. A meg
szór ni t nagykereskedő összeszedte a la
kásban található pénzét és huszonkét- 
millió koronát dl is adott részben K. 
Zs.-nének, részben az ügyvédnek.

Ezek után az ügyvéd „jóakaratnan** 
figyelmeztette B. ,T.-ét, hogy n megálla- 
jwdásf. pontosan tartsa bo. K. Zs. is ezt 
lőtte. Do ő piég egy kezében tartott vas- 
boxer felmutatásával kézzelfogható mó
don biztosította, jóakaróin tanácsáról. 
Majd ajánlották magukat és a kisasz- 
tíz.ony tizenkét millióval a ridiküljében, 
az ügyvéd pedig aktatáskájában tízmil-

Uj bankbotrány Bécsben
As összeomlott Industrlebank szarződéi-hamtsltások- 

kal vádolja volt Igazgatóját
Bécs, szcpL 13.

(A Hétfői Napló bécsi szerkesztő
séfjétől.) Az osztrák fővárosnak 
már megint uj bankbotránya van. 
Az Allgcmeine Ind/Ustriebpnk tw u.i 
banktörvény alapján szerződésha- 
misitási vádat emel egy csomó volt 
igazgatója ellen és egyúttal a jog
talanul felvett 400 millió korona 

fizetésére az összeg kamatai
val együtt kártérítési pert indított 
ellenük. Az összeomlott Industrie- 
bank a következők ellen inditatta 
meg az eljárást: Schlettér Róbert, 
volt kormánytanácsos, Fidor Lajos 
bankigazgató, Coudenhove Károly 
Kn.no gróf, az igazgatóság volt, el
nöke. Fleischór Ottó dr., a Wiener 
Bank A.-G. igazgatója, valamint 
Horn Ozsiás és Beller Simon ban
károk ellen. . .

A perirat, tartalma szerint Vidor 
Lajos és Schletter Róbert 1922-ben 
az intézet ügyvezető igazgatósági 
tagjai és igazgatói volta/;. Ezen mi
Hőségükben

Újabb 300 tisztviselői 
bocsátanak el a bankok
Ax utolsó B-llsta — Fölmondanak elsején a női alkalma
zottak, volt köztisztviselők és katonatisztek nagy részének 

- mit mond a PTOE
A pénzintézeti tisztviselők köré- 

ben ismét nagy bizonytalansággal 
és félelemmel várják az elsejét, 
mert olyan hírek terjedtek el, hogy 
a bankok október elsején hajtják 
végre az utolsó létszámcsökkentést, 
E hírek, a Hétfői Napló megbízható 
hely ral nyert értesülései szerint 
nem alaptalanok;

a péuzinlézelek vezetőségei is
mét készítettek egy fijistót, 
awdn a kiszivdroott hirek sze
rint az utolsó lesz s épen ezért 

igen szigora.
Az október elsejei létezámreduk

ció, értesülésünk szerint elsősor
ban a volt köztisztviselőket érijiti, 
akik ilyenformán másodszor kerül
nek B-listára; mellettük fölmondást 
kap még a volt. katonatkMrtek jelen
tős százaléka is. A bankok tehát 
úgy állították össze az októbert 
nloLk B-lifltát. hogy arra ások ke
rültek, akiknek eredetileg nem’ íróit 

liő koronával K. Z«. társaságában eltá
voztak-

Találkozás a főkapitány
ságon

A csávába kortilt férj egész éjszakán 
út töprengett. Még reggel sem ment bo 
üzletébe. Egész délelőtt az uooákon kó
szált Különösen a második számú köto- 
losvény bántotta. Délben aztán mégis el
szánta magát. A boxoree fenyegetés da
cára bemetrt, a főkapitányságra és egy 
detektív I nm* r ősé tői tanácsot akart kér
ni. Legnagyobb meglepetésére azonban 
a detektivszdbék előtti folyosón ott látta 
n felesi'gát, aki sírva panaszkodott az 
ismerős detetativnok. Az asszony elmon
dotta, hogy válóperét át akarta adni a 
tegnapi ügyvédnek. Felment az irodájá
ba, az általa mlott címre. Ott azonban 
megdöbbenve látta-, hogy ez az ügyvéd 
nem a tegnapi. Az pedig felháborodva 
vette tudomásul, hogy valaki rútul visz- 
szadit a nevével.

A detektív egy szempillantás alatt át
látta a helyzetet Rövidesen kiderült, 
hogy a kisasszony közönséges kalandor
nő volt, aki tudva, hogy a feleség nem- 
sokára visszatér Ffcstrc, egy kis zsaro
lással akarta befejezni a viszonyt Erre 
a célra, egy ad hoc bandát szervezett, 
melynek tagjai az tű-ügyvéd és az dl
férj voltak. Még inkMfrb kapóra jött ne
kik, hogy éppen a Wség hazaérkezése
kor toppan lak be.

B. J. és neje most már nem akarták 
tovább bolygatni az Agyőt- Nem tettek 
feljelentést a szélhámos ellen. A feleség 
megbocsátotta B. J.-nók * nyári kalan
dot. és megbékélve mentek haza.

egymásnak kölcsönösen szer- 
‘ ződést adtak tiz esztendőre

és ezeket 1922 június 1-ről antida- 
tálták. Vagyis Vidor tiz esztendőre 
leszerződ tette Sohlcttert, Schletter. 
pedig Vidort, A szerződéseket Cou
denhove Károly Kunci gróf, az 
igazgatóság volt elnöke is aláitta. 
Schletter ós Vidor tudták ugyan 
jól, hogy a szerződések nem joger- 
vényeéek, azonban mégis felhasz
nálták és kilépésükor eladták rész
vényeiket Fleischer dr.-nak. vala
mint Doninak és Bell érnek és 
ugyanakkor,

a bank pénztáránál egyenként 
200 millió korona végkielégítést 

vettek tél.
Az időközben fizetésképtelenné 

vált Indnstriebank felügyelőbizott
sága most Rájött a szerződés-hami
sításokra és nemcsak a jogtalanul 
felvett 400 millió koronát, de annak 
kamatait is visszaköveteli.

hivatása a bankszakma.
A Hétfői Napló munkatársa az 

Októberi létezámapaaztással kapcso
latban kérdést intézett a Pénzinté
zeti Tisztviselők Országos Egyesü
letéhez, ahol Erdőssy Antal igaz- 
eató, az egyesület elnöke a követ

ezőket. mrxndotta:
— Az uj B-listáról hivatalosan 

még nem kaptunk értesítést Annyi 
tény, hogy uj elbocsátások híre lóg 
a levegőben. Három-négyszáz tét
mondásról beszélnek.

— Nem hivatalosan Ugyan, de en 
is úgy tudom, hogy egyes bankok 
már elkészítették nz uj redukció 
tervezetét Hire jár. hogy több pénz
intézet igy például a Lezzámiioló 
és a Kereskedelmi Bank főleg nő
tisztviselőit bocsátja el ezülM.

A PTOE természetesen minden 
ereiével azőn lesz, hogy teljes mér
tékben megvédje n tisztviselők ér
dekeit. Az elsejei újabb B-lista 
ügyében egyébként ismétlem, hogy 
arról hiyatalQB tSdBBsUM /

bevásárlását
oihatnzával 
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Elfogták
Apponyigrófbetörőjét

nagystílű betörő változatéi
W "■»» kalandjai

__ Hétfői Napló tudósítójától. —
y. év márciusában szabadult ki a sze- 

p-di Csillag-börtönből Üveges József, £ nulstél ívl börtönt töltött ki bcW- 
í.műttt, A börtönből f'vegcst a tolouc- 
óiraak adták át, kW mint “ köiirendrc 
íSyJragyán ellen ladluúk meg az 
tatoruálási eljárást.

Alii volt azonban néhány napja a to- 
toncMzbnn, mikor egy óvatlan pillanat- 
jmn sikerült megszöknio onnan. Gyalog 
Üdült neki a világnak és kóborlása köz- 
bnn a toluamegyei Leng; éli kozsegbo ju 
inti Ott kiszomclto Apponyi Géza gróf 
lastélrót és egy éjszaka betört níla. l el
törte a gróf Íróasztalának fiókját, ahon
nan több millió korona készpénzt vitt 

majd összeszedte n kezeUgyébo cső 
lihanemiieket és az ablakon keresztül 
kimászott.

A mezőn átöltözött. A maga rongyos 
ruháit eldobálta ós a gróf ruháját öl
tötte magára. Így utazott vissza Buda
pestre. Lakást venni nem mert, mert 
tudta, hogy a detektívek mindenütt ke
resik ás az utcákon csatangolt, az éjsza
kákat pedig a Gellérthegyen és a Rózsa
dombon töltötte. Néhány nappal ezelőtt, 
éjszaka, mikor éppen a Rózsadombon le
vő búvóhelyéro igyekezett, a Mnrglthid 
alatt egy eszméletlen részeg embert ta
lált. üveges a részeg zsebét kikutat*a, 
aranyórát és két millió koronát talált. 
Természetesen cl is lopta az értékeket.

Az órát jó áron eladta és a pénzből 
szombaton óriási mulatságot rendezett 
egy kocsmában. Véletlenül raz.ziázó de
tektívek is betértek a kocsmába, gya
núsnak találták a költekező embert és 
előállították a főkapitányságra. Itt de
rült ki, hogy a régen keresett üveges Jó
zsefet csípték el.

üveges kihallgatásakor mindent beis
mert és azt állította, hogy a pénz nagy
részét egy leány társaságában költötte 
el, akiről azonban csak annyit tud, hogy 
„nagyüzemit Jucinak** nevezik, üveges 
JóMefct letartóztatták, az állítólagos 
nagyszámú Jucit pedig keresik.

Letartóztat tölt, 
mert eladta felesége

'A Hétföl Napló tudósítójától. —
Néhány héttel ezelőtt beállított 

Steincr Miksa borkereskedőhöz Ad- 
ler Ferenc ügynök és arauycsirizt 
kínált neki megvételre. Az, üzlet lét
rejött köztük s Adler felvett a cég
től 4.500,000 koronát azzal az ígéret
tel. hogv az árut másnap le fogja 
szállítani. A cég. miutón napokon 
át hiúba várt az árura, sikkasztás 
büntette, címén följelentést tett Ad
ler ellen, akit a detektívek elő akar
tak vezetni. Helyette csak feleségét 
találták otthon, aki a következőket 
mondotta:

— Tegnapelőtt az uram telefonon 
kért, hogy hagyjam abba a nyara
lást és jöjjek azonnal Budapestre. 
Itthon az a meglepetés ért. hogy 
férjein távollétem alatt eladta a 
zongorámat, bundámat, ékszereimet 
és összes ruha neműimet. Ezért .sú
lyos szemrehányást, tettem neki, 
mire ö azt mondotta, azért hívott 
haza, hogy közölje velem, olyasva
lamit tett, ami miatt meggyűlt a 
baja a rendőrséggel. Azután eltűnt 
hazulról és nem tudom hová lett.

A detektívek mégis megtalálták n 
sikkasztó férjet, akit a rendőrség 
letartóztatnif. és szombaton átkiscr- 
lék az ügyészség Markó uccai fog
házába.

s
0>
H 
0 
X

RIchard Barthelmess
mesteralkotása

RKik 
a szivükkel látnak 
amerikai regény 8 felvonásban 

VersRnyfutás a halállal!
Bravurfilm 6 felvonásban 
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A bécsi hampúskeresztBSEh pártja is 
részívetí a bajor-magyar homploftban 

Október elsejére akartak puccsot előkészíteni
Becs, szeptember 14.

(A Hétfői Napló bécsi szerkesztő
ségétől.) A bajor kampóskeresztesek 
kiiiklötíjelnek Budapesten való le
tartóztatása Bécsben egyáltalában 
nem keltett meglepetést. Itt ugyanis 
már régóta köztudomású volt, az 
osztrák államrendőrség is pozitív 
adatokkal rendelkezik arra vonat
kozólag, hogy a bajor kampóske- 
rosztesek és a magyar ébredők kö
zött régi összeköttetés áll fenn és

w.’dr közel kétesztendős múltra 
tekinthet vissza az az akció, 
amely a müncheni és budapesti 
szélsőséges jobbal a' al iák egy idő
ben végrehajtandó pucc vára irá

nyul.
A budapesti szélsőséges jobbolda

liak azonban nemcsak a bajor kam-

Ecktartt Tibor kritikája
Bethlen genfi beszédéről

a mtaiszterslitök eííaposítaíta a kisebbségi kérdést*1
Politikai körökben élénken per- 

traktálják Bethlen István gróf mi
niszterelnök és Apponyi Albert gróf 
genfi beszédeit. Általános a véle 
meny, hogy Apponyi és Bethlen be
széde között nagy ellentét mutatko
zik. Apponyi Albert ugyanis' az, 
egész magyar közvélemény régóta 
visszafojtott keserűségének adott ki
fejezést, amidőn Genfben gcrftiócscn 
és céltudatosan szóvátette. az elsza
kított magyai* kisebbségek sérelmeit. 
Ezzel ellentétben Bethlen István 
gróf miniszterelnököt ellenzéki kö
rökben azzal vádolják, hogy erős 
hangfogót telt a beszédére túlzott 
lojalitásból azok iránt, akik lehe
tővé tették neki a külföldi kölcsön 
megszerzését, különösen élesen tá
madják Bethlent genfi beszéde miatt 
a

a

fajvédők.
Eckhardt Tibor

következőket, mondotta ez ügyben 
Hétfői Napló munkatársának:

— Amilyen nagyracrtckelésscl ha-

Félmilliós vesKieíegitPSt 
kapnak a Máshlztositó 

B-lIstűsal
Kétszázötven dljnekct és tisztvi
selőt bocsátanak el — 1,690.000 
490.000 koronás végkielégítések

— A Hétföl Napit tuMsttöiMl —
A MllíiMsbizlositó Pénztár igazgató- 

miira, amint azt a Hétföl Napló már Je
lezte, nagyobb arányú lélszámcsökkon- 
(ést hajt végre n közel jöövöbon. Az 
iftiizicotósáu, megbízható helyről nyert 
ú.lraiíli'sinik szerint, már összeállította 
a B-listát, amelyet körlevélben szeptem
ber 13-én, de legkésőbb október elsején 
fog n tisztviselőkor tudomására hozni.

A kinevezett és Ideiglenesen alkalma
zóit tisztviselők nagy elkeseredéssel 
vörjii uz Ítéletet, inért tudomásuk sze
rint, a B-Hslán 250 alkalmazott van. Az 
elboesátandók legnagyobb része nem 
kinevezett tisztviselő, hanem dijnok. 
akik Javuréuzt még nem állanak rég a 
Munkásblztosltő szolgálatában. Ez 
azért, fontos körülmény, mert " törvény 
szerint a ki nőin nevezett tisztviselőket, 
a dalnokokat esek Igen minimális tol- 
mondáéi Idő, illatve, végkiológités Illotl 
meg.

Az a napldljat, aki mén "em colnál 
egy éve. az kétheti, akt enu áy™ 
túl van, de gzolfídlatt évei 
hatad iák a hármat, as K.';.'- .

póskereszt esek kel, de az osztrák 
nemzeti szocialista párttal is ál
landó összeköttetést tartanak fenn. 
A bécsi kampóskercsztcsek nyáron 
lemondatott vezére, Richl Walter 
dr., az elmúlt végén és ez év elején 
többször járt Budapesten és mind
annyiszor megbeszéléseket Folyta
tott az ébredők vezetőségével és 
egyes fajvédő képviselőkkel. Riehl 
dr.-on kívül Budapesten járt M fil
lér József, a bécsi kampóskeregztes 
iroda titkárságának vezetője, ak\ 
szintén a inagyar-osztrák-bajoregy
séges kampóskeresztes mozgalom 
megszervezése érdekében folytatott 
megbeszéléseket. Schulz Károly, a 
jelenlegi pártelnök viszont itten 
Bécsben folytatott ismételten meg
beszéléseket Budapestről jött ma
gyar kiküldöttekkel. Itteni politikai

jolok meg Apponyi Albert gróf ál
lamférfiul bölcsessége előtt s ami
lyen nagyszerűnek és hatalmasnak 
kell elismernie minden magyar em
bernek Apponyi Albert gróf genfi 
beszédét, annyira nagy elkeseredés 
fog cl. ha a miniszterelnök ur Genf
ben elhangzott beszédére gondolok.

Azzal vádolom a miniszterelnök 
urat, hogy elkente, és lerontotta 
Apponyi Albert gróf hatalmas 

beszédének hatását.
Az a nagyszerű és minden tekintet
ben csak helyeselhető tónus, amely
ben Apponyi a kisebbségi kérdést 
kezelte, csak arra volt jó, hogy egy 
rövid időre ránk irányítsa a figyel
met, mert: mihelyt. Bethlen István 
gróf lojalitástól, csepegő beszéde el
hangzott, leromlott az a kitűnő ha
tás, amelyet Apponyi a hallgató
ságra gyakorolt.

Bethlen egyszerűen ellapositotta 
a kisebbségi kérdést.

dig három évnél már hosszabb ideje 
szolgál, az hatheti végkielégítést kap. 
Ez pénzben kifejezve azt jelenti, hogy 
a Munkásbiztosiló nyugdijaiéinak, 
amikor felmond nekik, amikor elveszi a 
kenyerüket 490 ezer, egymillió rá két
százezer, do

legjobb esetben cgymiUiőhatszázczcr 
koronát ad végkielégítés fejében.

Hogy aztán ina, amikor négyszázezren 
alul nem lehet szobát kapni, amikor 
hatezer egy kiló kenyér, mit csinál nz 
állásút veszi-! szerencsétlen dijnok 
vagy mástélmilliós végkielégítésével, 
az más kérdés, de nz.zal viszont nőm tö
rődnek a szanálás és B-lista elrendelői.

MesolakulnoK 
a magyar-román kereskedelmi 

kamarák
Bukarest, szeptember 1.

(A Hétfői Napló bukaresti tudósítójá
tól.) Egye® román érdekcsoportok, me
lyek az ország iparosaiból rá kereskedői
ből alakultak, kezdeményező lépést tet
tek abban az Irányban, hogy a kereske
delmi forgalmat Románia és Magyaror
szág között arra az időre ie intenzivebbé 
tegyék, ameddig a kereskedelmi szerző-|

évei még nem dés'életbe lephet. UgyanLs román részről, 
négyheti, akt pc-1 lia nem Is hivatalos tormában, de a kor-|-

hír, van elterjedve,körökben az a 
hogy

a Budapesten 
jorok október

letartóztatott ha- 
__ ....... végére akarlak 

puccsot előkészíteni, úgy Buda
pesten. mint Münchenben. Októ
ber elseje)1 ugyanis lejár Hit

ler Adolf börtönbüntetése
és a müncheni kampóskeresztesek 
elérkezettnek látják nz időt arra, 
hogy vezérük kiszabadulása után 
megismételjék a tavalyi októberi 
puccsot. Tervüknek meg akarták 
nyerni a magyar jobboldali szélső
ségeseket is, mivel azt tartják, hogy 
a müncheni puccsnak is sokkal na
gyobb sikerre lenne kilátása, ha 
nem maradna elszigetelten, hanem 
Középeurópa egy másik centrumá
ban is egyidejűleg hasonló mozga
lom törne ki.

mány tudtával megkeresés érkezett a bu
dapesti kereskedelmi. és iparkamarához, 
amelyben aziránt érdeklődtek, Fogj a 
magyar körökben mint vólokodnek egy 
rövidesen létrehozandó kereskedelmi 
egyezségről.

A kamara a legnagyobb készséggel és 
megértéssel válaszolt a román érdekcso
port puhatolózására és azt n véleményt 
nyilvánította, hogy a magyar ipar és 
kereskedelem örömmel és várakozó kész
séggel tekint a dolog elé.

Természetesen mindezek keresztülvi
teléhez elsősorban az szükséges, hogy ro
mán részről megalakítsák a magyar-ro
mán ipari és keveskcdclmi kamarát. A 
román ipari ős kereskedelmi élet expo
nensei erro a legnagyobb hajlandóságot 
mutatják és kilátás van arra, hogy Tó
mániában néhány hónapon bellii meg
alakul az uj kamara. Ennek felállitása 
után pedig megalukul a budapesti ka
mara és e kettő működése a két egy
másra utalt ország gazdasági kapcsola
tát élénkké fogja tenni.

Míg UxletUnk átalakítása tart,

rendkívüli kldtusHds
mélyen leszállított árak

az összes raktáron lévő gyermek
ruházati cikkek (1 — 16 éves korig)
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80.000 
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150.000 

200,000 
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Gyermekkalapok .... 
Matrózsapkák...................
Fiú bársonykalapok . . . 
Etamin ruhák...................
Kötött sapka ós’ sál . . . 
Gyapjú kötött, ruha . . .
Szövet iskola ruhák . . . 
Gyapjú kötött garnitúrák 
Bakfis szövetni hűk . . . 
Felöltők ós tólikabátok .

intézetlfehérnemüek
Iskolakötények
Matrözruhák

Átmeneti Kabátok
TélíknW iMonsásainK

elkészüllek
Kirakatainkban áraink láthatók 
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Veér Imre szöktető)e 
Csehszlovákiába emigrált

A rendőrség meg mindig títkolódzik — Alig két napos házasság után 
hagyta el Várady Arisztid családját — Már egy hét előtt eltűnt 
".................................. „ ..................... . ‘ , - Cseh-

készül s azután Párizsba megy
Imrének, de nem a rokoni kötelék kész
tetett nrra a lépésre, amelyet tettem, 
hanem komoly köztársasági meggyőző
désem. Kijelentőm, hogy Magyarorszá- 

I gon sok ezer köztisztviselő van, aki ha-

Budapestről — Veér súlyos anyagi gondok közt él Becsben 
Szlovákiában felolvasó turnéra f

Az elmúlt hetekben, amikor egyik bé
csi lap hiradÚRa nyomán nyilvúuu.wúgra 
került, hogy Veér Imre, n Magyar Köz 
társafági Párt elnöke titokzatos módon 
kiszökött Magyarországról óh idegenbe | 
emigrált, a hatóságok és n sajtó napo-| Honiéképpen gondolkozik, mint én.

I. llivatu-I -- Amikor megtudtam, hogy Veér 
a Ingna- • ímrét a köztársasági párt elnökét sze- 

végett felt ('ítélésén 
s/abadsáirolták Szegedről Budapestre, 
minden különös kérelem nélkül nálam 
levő és már lejárt útlevelét azonnal 
meghosszabbítottam. Ezt annál köny- 

I nyebben és kevesebb feltűnéssel tehet- 
napokbnn i lem, mert annak idején éppen az utle- 

.. ..... | yálOSZ f*' InUn.UnHam avnliriilnf Ot. 
I és igy

gyobb zavar izgalom volt tapasztal- ' mének gyógyítása 
ható, sőt hivatalos jelentések azt is ál
lították liQgy Veér Imre egészen sz.a- 
bályszortieii hagyta o| az országot óh 
semmi oka nem volt nrra hogy emigrá
cióba menjen.

Veér Imre már az első n<«.........   ,• .. .
ugyan kijelentette béoi újságírók előtt, vnlosztai.vban teljesít ettem szolgaiam 
hogv szökési szándékkal hagyta el nz I és igy semmi nehézséget nem okozott az 
országot és az ügyet az Emberi Jogok i >»t!evél meghosszabbítása. Amint \ c-r 
Nemzetközi Ligája elé akarja terjesz- : hazaérkezett Budavefltro.^ a jueghosszab- 
teni.

Dacára annak, ángy a nagy nyilvá
nosságnak szánt hii.i i'os kommünikék 
a legártatlanabb színben igyekeznek fel
tüntetni Veér Imre, eniigrálásét, a rend
őrség körében — mint beavatott hely
ről értesülünk a legszigorúbb nyo
mozás indult meg abl'.ui az irányban, 
hogy kik voltuk a rondmHÓg részéről j 
<izok, akik Veér Imi1 szökését elősegí
tették, számúra az útlevelet kiállították.

! hitelt útlevelét azonnal átadtam neki az
zal a kéréssel, hogy ne habozzék, hanem 
a-, első alkalmat használja föl a szö
késre. Az útlevél természetesen Veér

Imre családi nevére volt kiállítva.
— A további részletek nagyrészt, is

meretesek. A szökés sikerült és Veér 
Imre azóta is Bécsbcn tartózkodik.

— Szeptember hó 3-án Hetényi Imre 
főkapitány magához hivatott ós négy
szemközt azt a kérdést intézte hozzám, 
hogy én voltam-e, aki Veér Imrének út
levelet állítottam ki és segítettem neki 
a szökésben. Nyíltan megmondottam, 
hogy az útlevelet é.n állítottam ki, de a 
szökésben nem segítettem neki. Hetényi 
őre felszólított hogy azonnal adjam be 
a lemondásomat, mert nem akarja, hogy 
fungens rendőrtisztviselő ellen legyen 
kénytelen eljárást indítani. Azon na
pon meg is írtam lemondásomat. Ké
sőbb Schwcilingor kapitány is kihall
gatott ebben az ügyben jegyzőkönyvet 
is vett fel. Csütörtöktől vasárnapig 
voltam letartóztatva, majd másfél napi 
kísérlet után sikerült megszöknöm. 
Először Bécsbo mentem, majd néhány 
nap óta Pozsonyban vugyok.

— Unokabátyúm jelenleg szintén Becs
ben tartózkodik. nagyon súlyos anyagi 
gondok között él. A jövő héten fogják 
megoperálni a szemét, azután Szlovén
okéban körutat fog fonni és fel- 
olvaHósokat fog tartani, amelynek vé
geztével Párizsba utazik a nemzetközi 
T,igához, hogy ott elpanaszolja sorsát.

Ellenem egyébként fogolyszöktetés és 
közokirat hamisítás miatt Indítottak el
járást.

Kicsi üzletek 
a széles pesti utcán 

mert azt a rendőrségen már nz első P',1’ pesti spaclaP.i'iSOk — Nyolcezer- 
Janatbnn megállapították hogy Veér j ér| _ Gobelin vagy parisa T
maMlys.erilen nyílott ntlevúll.1 A férfi virágárus
hn<TVín ni rt-z nwrcii'o .hagyta cl az országot.

A gyanú elRúsorbau Várady 
rendőrti.szivisi bni> cwelt, aki 
unokaöccse Veér Imrének de 
más szerint is erőn köztársa 
zelaiü. Hetényi hűre főkapitány 
járt másnap magúhoz
Arisztidet s négyszemközt kihallgatta. 
Várady bo is vallotta, hogy az útleve
let ö készítette el Voérnek, de tagadta, 
hogy cgyébkA|i1 részes lenne Veér Imre 
ezökés^íou.

Hotényi főkapitány .ezután Jiir'sze
rint — hivatalosan kihallja Itatta Vá
rady t. J- -------- - -
tány vezette s a kihallgatásról jegyző
könyvet is vettek fel. Hetényi főkapi
tány ezután felszólította Vnradyt hogy 
'Állásáról mondjon le, Várady toljositette 
is a főkapitány kívánságát és lemon
dását benyújtotta.

Ezekutún Várady! előzőleg lolartózta 
fásba helyezték, ahonnan azonban sike
rült megszöknie s mint a Hétfői Napló 
pozsonyi tudósítója jelenti, mintegy hót 
előtt előbb Becsbe, majd Pozsonyba 
emigrált,

Miudez ogy hót előtt történt, de a rend
őrségen ma is n legnagyobb titokban 
kezelik Várady szökését.

A Héttői Napló pozsonyi munkatársa 
felkereste Pozsonyban Várady Ariszti
det, nki Veér Imre és a saját szökésé
ről a következőket mondotta munkatár
sunknak ■

— Unokaöccse vagyok ugyan Veér

I 
IArisztid 

nemcsak ' 
közt iid''- 
ági ér

ni lúd* 
kérette Várady

- J II ól fül Napló tudósitójától. — 
Pesten, a határtalan lehetőségek váró- 

' sábnn minden könnyű, — csak — csak egy 
j trükk kell hozzá. Amilyen „minden háj
jal megkent** a pesti polgár, olyan naiv 
is bizonyos tekintetben s éppen ezért 
könnyű „bodüfoni**. Rövid kis séta a 
kdrttton vngy t* Rákóczi úton s akad 
erre igazoló példa, kedves, léha: tropi
kusan pesti példa, nem is egy.I

A ,, lopott áru“ 
I Rákóci-uti specláiliás. Ámbár lehet, 

A kihallgatást.Schweilingcr kapi- hogy másutt is rad-kacsint, rad-suttog e ..... . ■ ... ' I 1 I r,l, .. f As 11 n I >, 1 n Ytr. V* ol'í n VlzÁrVn „ 1 71 1 (

Üzletnek podlg nagyszerű üzlet „ „ 
utcai bolt. Csoda, hogy lnÍE .

mohón a rossz pamut zoknit. Nyolcezer
ért. Olcsón. Mert lopott éru...

Jó akaród, a titokzatos fiatalember, 
már elpárolgott közeledből, hogy uj pa
lira lessen, ki elhiszi a mesét. Mert hisz, 
ugye, nyilvánvaló : nem lopott árut árul 
a nyílt utca során ? I Egy textilgyárral 
van üzleti összeköttetésben s attól vásá- 
roulja a rövid painutharisnya párját 
4 ezer koronáért, ö duplájáért adja. Egy 
Népszínház-utcai rőfős csak 7 ezret kér 
érte.

Tucatonként 48 ezret nyer. Naponta 
elad állag tiz tucatot. A „lopott** áru
ból. Ez körülbelül félmillió napi jöve
delmet jelent. Hiúba : jó trükk 
üzlet I Legalább is Pesten.r,n...

Kézimunka üzlet az utcán

* férfi virágárus
Pesten körülbelül 1500 leány és ara 

m>r él abból, hogy éjszakánként th 
got arai, a mulató társaságoknak. Jól 
óluek. Minél fiatalabb a virágárus, an
nál jobban. Rosszra azért nem szabad 
gondolni: a mulató ember szereti 
fiatalságot - esak azért. Szóval nem 
rossz üzlet Pesten virágot árulni.

Ezt vaija Orbán János is, aki az 1501 
virágárus Poston. Elég sokan előzik 
mog. Csak hogy: ö az első és egyetlen 
lórii virágárus. Büszke is rá. Majd 
annyira, mint az egyéves olasz hadifog
sagára, háromszori megsebesülésére, 
idegsokjára, meg arra, hogy ő száz szí- 
zalókos rokkant.

A kisebb vendéglők, kúvéházak körül 
van otthon. Kezdi a munkát este 7 óra
kor, végzi éjfél után 2 órakoa s a havi 
keresete 5—6 millió korona.

Az ő trükkje : maga a pályaválasztás. 
É« bevált. A nőknek szépeket mond, a 
férfiaknak rokkantságát, hadifogságát 
meséli — elad éjjelenként 150—200 szál 
virágot. Könnyen. Játszva, szórakozva, 
borozgatva, mert majd mindegyik lo
kálban akad egy-egy társaság, amely 
meglepődve az egyetlen férfi virágáru
son, leülteti, borral kínálja meg.

... Teli van a pesti utca, pesti élet 
százegy furcsasággal, lúha, ügyes trük- 

I kel. És talán azért van annyi lelkes 
liive, annyi ellensége...

Mindenki ismeri őket. Két hölgy. Sző
ke az egyik,'barna a másik s ott ülnek 
délutánonként a körüt egyik forgalmas 
sarkán.

Két széle, kis asztal, nohány kézi
munka — kész a bolt felszerelése s ez a 
holt: jó üzlet. S a lényeg itt is a trükk. 
Az, hogy kiültek az utcára, az, hogy 
manikűrözött jjaikkal ott előtted készí
tik az értékes gobelint, a perzsát Egész 
csődület van körülöttük mindig. S ha 
egy vásárló akad, jön utána a többi is. 
És édes Istenem, ezt az első vevőt ugyan 
nem mesterség elő teremteni...

De a legtöbbször jön az, a többivel 
együtt, magútól is. Most bemenni egy 
üzletben s a mai nehéz világban kéz;-, 
munkát venni csak kevés embernek jut 
az eszébe, de ugye, ha már szinte bele 
botlik nz ember az utcán az üzletbe, az 
egész más. Ha nem is volt szándéká
ban venni, mégis vesz. Most ott van 
előtte, mert látja mástól, mert „alkalmi** 
,ió vételnek Ítéli és mert — mert nem is

titokzatos fiatalember, aki a hóna alatt 
egy kis csomagol, szorongat.

— Egy pillanatra... tisztelt uram, meg
engedi ... bizalmas értesítésem lenne...

— Tessék?
— Szabad kérnem...
Éh már belúd is karolt és a logköze- 

lebi kapualj alá. Óvatosan körülnéz, 
gyorsan kibontja a csomagot és titko
lódzó. bizalmas hangon hadar.

— Uram. őzt. önnek merem ajánlani I
Diszkréciót kérek... Príma áru, való
ságos ajándék ... nem szívesen, de mu
száj ... bizonyos körülmények miatt, 
csak olcsón tudom értékesíteni... 
Uram! Én bízom önbon..» és ajándék: 
párja nyolcezer, ha üzletbe nveszi 30—40 
ezret dob ki érte. Ezért... érti, uram, 
ugyan ezért!... Tessék, tudok váltani is, 
ha kell... ___ ___________ ________ _______ „___

Pár porc az egész: a trükk bevált — [drága. Végre is, ogy ízléses kézimunka 
máris zsebedbo dugta, kissé riadtan és | sohasem árt. Kedves szép ajándék.

PALMA kanosuk sarok
PALMA kanosuk talp
PALMA kanosuk talpvédő

x. . . . . . . . . . . . . _./
HIGANYT 
HAMISFOGAT 
ARANYAT 
PLATINÁT 
DÍSZTÁRGYAM

SEMR J Magyar kir. u^v*

g Alapíttatott: 1850 

Az ország legnagyobb szövetáruháza 
Wánija dús raktáron levő legfinomabb

Magyar kir. udv. szállító

Alapíttatott: 1850

szövetkülönlegességeit
FÖUzlet: Bécsi ucca 7. Fióküzlet: Koronaherceg uccaJ
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hírek
Németország 

Háborús íJűnössésének 
kérdése

Berlin, szeptember U.

A külföldön olyan jelenségek terjedtek 
j dr. Stresemann birodalmi külügyiui- 
itezter kijelentette azt, hogy Németor- 
Lg addig nem léphet be a Nemzőtök 
követségébe, amíg a háborús bűnösség 
kérdését nem oldották meg. E jelenté
lekkel szemben teljes határozottsággal 
Mg kell állapítani, hogy dr. Strcse- 
nann a német sajtó képviselői előtt 
tett nyilatkozatában ugyanazt az állás
untot foglalta el, amelyet a versaillesi 
perzödés aláírása óia a háborús bűnös
lég kérdésében valamennyi német kor- 
pány vallott. Ez az álláspont abban 
foglalható össze, hogy Németoi szagnak 
I Nemietek Szövetségébe való belépését 
i«m lehet függővé tenni Németország
iak állítólagos háborús bűnösségétől.

'Al UCCA BÖLCSE. Éjfél. A 
Nagykörút, őszi vihar elölt. A fák 
- pesti aszfaltba plántált, vasros- 
élyba zárt cscnevész zöldek — rozs
dás leveleket pergetve nyögnek. A 
\zél porvászmákat hajt végig az 
\ccán, elkapja a port, megtáncol
tatja bolond ütemre, aztán odafek- 
\eti a földre az óriási árnyékok mel
lé, melyeket a himbáládzó ivlámpák 
Szolnak keresztbe az úton. A szür
ke házsorok bcletátonganak az éj- 
izakába. mint odvas fekete szájban 
I csorba fogak. Komor és félős most 
i város, akár egy Walpurgis éjsza
kán-. Banálisán: vihar előtti csend. 
Mindenki elmenekült a. közeledő vi- 
iar clöl. Csak a fekete csuklyás' 
tendóörszent jár behúzott fejjel,, 
tompán dobbanó Lépésekkel. Azután i 
i nagy némaságban feltűnik egy j 
iZaA*. Fantasztikus rongyok takar
ják. Gorkij típus. Mintha az Éjjeli 
menedékhely egy figurája járna a 
testi Nagykörúton. Lassan imegy. 
Véli az aszfaltok Megáll; léhajol, 
tovább mtpy. Üjra lehajol. Végig 
Nézem « kezében a két zacskót. 
Egyezer az egyik, zacskóba tesz va
lamit, egyszer a másikba. Néfnáií, 
szótlanul; lassan. Nem törődik vele. 
ú){jy pár pere múlva, rászakad a vi- 
lar. az eső. Közelebb kerülök hozzá, 
üzem a kezében a két zacsckót. 
Egyikben cigarettavégek, a másik
ban szivar csutkák. Megy lassan, 
Csöndesen. Szedi, osztályozza a ba- 
VÓt. Neki nincs aranyparitás, ki- 
wbbségi kérdés, szanálás. Az éjsza
kai körúton lasssan ballag az ezer- 
WencSzázhuszon négyes ucca bölcse.

. Korona
!i.»P°naismiiselyem,85cm 78.000 
!• Japonais tiszta selyem,
■IP cm..............................  98.000
Breton-tüll fehér, 100 cm . . 19000 
gfeton-tüllfehér.300om. ■ 98,000 
gretoivtui| ecru, l-a, 300 cm 127,500 
Fu9göny-ettamin, azsúros,
JSOcm................................. 47,600
Lenvászon fehér és nyers,
JjfMtoztsra, 70 om ... 28,900 
jlirégosbútorszatén.OOcm . 57,800 
gobelin bútorszövet, 120 om 207,400

Mg. 
» tonnorok nagy választok ban

200 millió aranykorona 
a magyar jóvátétel?

Bécsi hir a Jóvátételt összeg megállapításáról — Illeté
kes helyen tendenciózus koholmánynak minősítik a 

híresztelést
Bécsi magyar nyelvű kőnyomatos 

tudósítása alapján az a hír terjedt 
el, hogy

a jóvátételt bizottság már dön
tött a magyar jóvátétel összegé

ről,
sőt a bécsi forrás már azt is tudni 
vélte, hogy

Párizsban, kétszázmillió arany
koronában szabták meg a ma

gyar, jóvátétel összegét.
A hir valódisága iránt kérdést in

téztünk illetékes helyre, ahol a kö
vetkezőket mondották a Hétfői 
Napló munkatársának:

— A magyar jóvátétel megállapí

—A nyíregyházai ccntenáris ün
nepségekről, amelyekre kiküldöttük 
tudósítónkat, érthetetlen technikai 
akadályok következtében nem áll 
módúnkban beszámölni. Tudósitónk- 
kai a késő éjjeli órákig nem tud
tunk telefonösszeköttetést kapni, 
kapni s a Magyar Távirati. Iroda 
se közölt tudósítást. Ez utóbbi kö
rülmény annál érthetetlenebb, mert 
a Távirati Iroda már tegnap rész
letes előzetes beszámolót adott az 
ünnepségek programmjáról s igy 
méltán feltűnő, hogy vasárnap nem 
folytatta az érdemleges tudósítást.
— Nagy Pál tábornok beiktatása 
vitézi telkébe. Debrecenből jelentik: 
Nagy ünnepségek keretében vasár
nap iktatta be a Vitézi Szék vitézi 
telkeibe Nagy Pál tábornokot, Hu
szár* Endre tábori lelkészt; fíefeez 
Ferenc őrmestert, és tiz társukat. A 
tábori misét, amelyen a polgári és 
ICaton«.if-hatót;:^ökiM.lkéi>YÍsob’e vqJt 
lak. Soltész Endre tábori lelkész ce
lebrálta. Délben a honvédlakta nyá- 
ban társasebéd volt.

— Testvérgyilkosság. Az Uj Szent 
János kórház tüdőbeteg szanató
riuma építkezésénél dolgozott két 
testvér: Kiss István 22 éves és Kiss 
Antal 26 éves munkások, kik a többi 
munkással együtt a félig kész épü
letben laktak. A két testvér tegnap 
este borozás közben összeszólalko
zott és a veszekedés hevében Kiss 
István kést rántott elő és teljes erő
vel bátyja szívébe döfte, azután el
menekült. Kiss Antal azonnal meg
halt. A testvérgyifikost a rendőrség 
keresi.

— Forradalmi mozgalmak Dél- 
amerlkában. Parisból jelentik: Val- 
paraisoból érkező lap jelentések sze
rint Equadór északi részében for
radalmi mozgalom tört ki. A kor
mánycsapatok és a forradalmárok 
között állítólag már elkeseredett, 
harcok folynak, amelyeknek már 
számos halottja és sebesültje van. 
A mozgalmat tábornokok és kon
zervatív személyiségek vezetik.

— PincetUzek. Vasárnap délután a 
Szvotouay-ucca 10. számú házbun pince
tűz támadt. A tüzet a kivonult IX. ke
rületi tüzőrség oltotta el. Ugyancsak 
pincetüz volt a Váci-ucca 86. szám alatt 
is, molyot a IV. kerületi tüzőrség oltott 
eL

0V0MALT1NE
friss tejből, tojásból, dr. Wander-félo 
malátából és a legfinomabb hollandi 

kakaóból készült 

természetes erősítő 
tápszer

A legkitűnőbb uzsonna és reggeli
Egy kőzépdoboz ára 35.200.— korona 

forgalmiadóval együtt 
«■*■■■ i i, i—

tásáról terjesztett hír minden ala
pot nélkülöző koholmány. Ügy lát
szik bizonyos bécsi érdekeltségeknek 
tőzsdei manőver céljából szükségük 
van egy ilyen hírre és ezért vélik 
tudni, hogy a magyar jóvátételt 200 
millió magyar aranykoronában ál
lapították meg.

— Ezt az átlátszó tendenciával vi
lággá röpített hirt még csak cá
folni is szükségtelen. Amidőn az il
letékes fórumok hozzájárultak a 
szanálási kölcsön folyósításához, a 
rekonstrukciós időszak és a törlesz
tési. idő tartamára kikapcsolták a 
jóvátétel kérdését. Nz erről terjesz
tőit hír tehát minden alapot nélkü
löz.

TÉLIKERT
(volt E.rcelsior. Rákóczi út 72. félemelet)

Világvárosi műsor!

VIOLANTY-DUETT
Dr. Schubertné Somogyi Adrienné

Ma 5 órakor

— Halálozás. Szabó Sándor, a 
Neues Pe$ter. Journal főtisztviselő
je szombaton éjjel elhúnyt Teme
tése hétfőn délután 4 órakor lesz a 
farkasréti izraelita temetőben.

— öngyilkosság. Horvát Mária 18 éves 
háztartásbeli szolgálati helyén revol
verrel mellbelőtte magát. Súlyos sérü
lésével a Szent István-kórházba szállí
tották.

— Kettős vitriólmerénylet. Med- 
nyánszky József né hosszú időn át 
közös háztartásban ólt Lukács Ist
ván ingatlanforgalmi iroda tulajdo
nosai. A férfi anyja azonban elle
nezte viszonyukat, mire Lukács 
István szakított a nővel. Med- 
nyánszky József né vasárnap hamis 
távirattal felcsalta Budapestre L?/- 
/.•dcs édesanyját és a Némct-ucca 42. 
szám alatt, megszállt OUábu öreg 
asszony ellen vitriólos merényletet 
követett el. Mikor a szerencsétlen 
öreg asszony iszonyú kínok között 
Összeesett, Mcdnyánszkyné kirohant 
a lakásból, egyenesen Lukács István 
lakására ment és a férfit is levit- 

i riólozta, majd a lakás ajtaját a su- 
; lyosan sebesült Lukács Istvánra rá
zárva elmenekült. A merénylő nőt 

' a rendőrség keresi.
i — Októberben bont zászlót a Ke-
■ reszté ny szociális Párt szövetség. Bcr- 
i nolák Nándor dr. volt népjóléti mi- 
j niszter ügyvédi irodájában hétről- 
, hétre bizalmas értekezletet tarta- 
j nak jobboldali szélsőségek vezető 
, emberei, néhány ma is aktív jobb- 
| oldali politikussal együtt. A ta- 
, nácskozások a Keresztényszociális
■ Pártszövetség megszervezése s most 
; már nyilvános megalakítása körül 
i folynak s bár értesülésünk szerint 
‘ egész közeli dátumot tűztek ki a 
( zászlóbontásra, mégis a legnagyobb 
I titokban tartják az előkészületeket. 
1 Az uj párt szervezőbizottsága szom- 
! haton tartott értekezletén Bér.nolák 
I Nándor dr., értesülésünk szerint, 
I bejelentette, hogy az alakuló nagy
gyűlésen részt fog venni az Ut- 
rechtben székelő Keresztény Mun
kás Intenacionálé főtitkára. Serra- 
rcus József is. Az értekezlet elha
tározta, hogy az alakuló nyilvános 
nagygyűlést, két napos ünnepségek 
keretében október 7-én és 8-án tart
ják meg.

— A Gaál—Egyed lovagiasijgy. 
Gaál Endre államtitkár és Egyed 
Zoltán közötti afférból kifolyólag 
párbajbiróság ült össze, amelyik 
azonban döntést nem hozhatott,, 
mert a biróság egyik tagja beteg 
lett, majd az elnök Clair Vilmos le
mondott a tisztségről. A segédok, 
erre újabb párbajbiróságot hívtak 
össze, melynek tagjai Pallay Sán
dor, Kossuth Ferenc volt titkára 
és Dobók Béla ezredes lettek. A má
sodik párbajbiróság Barthos Andor, 
cs. és kir. kamarás államtitkár el
nöklete alatt vasárnap este kezdte 
meg a tanácskozást az Országos 
Kaszinóban.

— Tolvaj kiszolgálónö. A rendőrség 
letartóztatta Viasz Emma 2-1 éves ki
szolgálónőt, aki Ni kodéin usz Sámuellé 
nevű segítőtársával az Állam vasúti al
kalmazottak fogyasztási szövetkezetének 
rákospalotai fiókjából húszmillió korona 
értékű árut ellopott.

— „Kritikátlanságunk". F. Boda 
István egyetemi előadó e héten is 
folytatja Magyar problémák cimü 
filozófiai előadás ciklusát az Urá
niában. Kedden délután félnégy 
órai kezdettel „A magyarság és. 
eszményei; kritikátlanságunk" cim“ 
niel tartja meg a sorozat harmadik 
előadását.

— Nem kap influenzát, ha már kora 
ősszel gondoskodik róla, hogy ruhatárát 
Guttmann-téiv raglánnal és esőköpeny
nyel egészítse ki. ó

| — Csendélet a Ferencvárosban.
I Vasárnap éjszaka a Mester-uccában 
I egy részeg társaság megtámadta. 
Juhász Péter táblabirót. Ütlegelni 
kezdték, majd bicskával összeszur/. 
kálták. A táblabiró segély kiáltá
saira rendőr érkezett, mire a táma
dók elfutottak. A kerületi kapitány-, 
súg azonnal razziát rendezett a Fe
rencvárosban és sikerült a támadók' 
közül hármat elfogni. A negyedik 
támadót a rendőrség keresi.

— Megjelenik a magyar tolvaj
nyelv szótára. Tizenkét éve nem, 
lent meg munka, amelyik a magyáfl 
tolvajnyelvét, ismertette volna. Ez 
a nyelv, pedig az utóbbi években 
annyira megváltozott és annyi uj 
szót termelt, hogy sem a nagykö
zönség, sem pedig a nyomozó ható
ságok rendelkezésére nem állott 
megfelelő szótár. Ezen a hiányon 
óhajtott segíteni Szirma# Istvámi 
rendőri riporter, a Hétfői Napló 
munkatársa, aki sok évi szorgos 
munkával szerzett gyűjteményét 
most bocsátja közre. Az uj tolvaj
nyelv szótár a Béta, irodalmi válla
lat ízléses kiadásában jelent meg. 
és néhány nap múlva már kapható 
lesz.

— Semmeringi autóverseny. A 
semmeringi autóverseny nagyszámú 
közönség jelenlétében ina folyt le és 
több szenzációs eredménnyel végző
dött. A pálya 10 kilométer hosszú. 
A versenyen rendkívül sok autó és 
motorkerékpár vett részt. A legjobb, 
eredményeket a Mercedes gépek ér
ték el, amelyek két ízben rekordot 
javítottak. Az eredmény a követke
ző: 1. Werner (Mercedes) 6 perel 
55.6 másodperc. 2. Salzer Ottó (Mer
cedes) 7 perc 5.4 másodperc. 3. Kyn- 
ski Ulrich (Steyr) 7 perc 10.2 má
sodperc.

A motorkerékpár kategóriában 
ugyancsak megjavították az eddigi 
rekordot. A legjobb időt érte el 
DyrtI (Zenit) 7 perc 31.8 másodperc.

TANCPAL0TA
Elílfltt CERCbE DES ETRflHGES

ERZSÉBET KORÚT 33
Jegyalövttal Telefon: J. 79—93
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SzdszorszúgSon 
törvényt készítenek elő a hatósú- 
goKúltal elrendelhető kényszer- 

Kasztrálásról
(A Hétfői Napló bécsi szerkesztő

ségétől. Drezdából érkezett ma ide 
az a hir, hogy a szász kormány tör
vényben biztosítani akarja a ható
ságoknak azt a jogát, hogy műtét, 
jután termékenytelenné tehessenek 
mindenkit, akiről ezt „általános 
érdek“-l)ől szükségesnek tartják. A 
hajmeresztő törvény javaslatot Boc- 
,ter dr. zwickaui járásorvos indít
ványára a szász országos egészség
ügyi hivatal dolgozta ki az igazság- 
ügyminisztériuni számára és a kö
vetkezőképpen hangzik:

„Nem tekinthető büntetendő testi 
sértésnek. ha egy orvos a alakit ter
mékeny tőle n né tesz, aki elmebajban, 
Vagy hasonló elmebeli zavarokban. 
Végül bűnöző hajlamban szenved 
Vágj" szenvedett, úgy, hogy ezek a 
betegségek éa hajlamok az utódok 
nihil is örökölhetőknek látszanak. 
•A beavatkozás azonban az illető en
gedélyével, avagy a törvényes kép
viselőinek hozzájárulásával eszkö
zölhető. Ilyen szakértőként csak egy 
pszichiáter, vagy pedig egy a faji 
higiéniával tisztában levő orvos te- 
kint.hctő.“

Az országos közegészségügyi ta
nács törvénytervezetét az tgazság- 
niinisztériuni további értesüléseink 
szerint magáévá tette és az ősz de
rekán a szász országgyűlés elé fogja 
terjeszteni.

— Letartóztatták az Impex rí. ve
zérigazgatóját. Ismeretes, hogy a 
Cseh Agrárbank bűnvádi följelen
tést tett Révai Jenő az /mpex rt. 
vezérigazgatója ellen, mintegy tiz 
milliárd korona értékű cseh korona 
elsikkasztása miatt. Révai Nyul- 
utcai lakására már szombaton bűn
ügyi zárlatot vezettek, a vezérigaz
gatót pedig a rendőrség őrizetbe 
vette. Vasárnap délelőtt hallgatta 
ki Révait Papp rendőrtanácsos. 
.Révai védekezésében azt mondotta, 
hogy n Cseh Agrárbank pénze sze
rencsétlen spekulációkban úszott .el 
és nem egyedül őt terheli ezért a 
felelősség. Vallomása alapján a 
rendőrségre hétfőre több embert 
idéztek be és nincs kizárva, hogy 
több letartóztatás is lesz az ügyben. 
Révai előtt vasárnap délelőtt hir
dették ki a letartóztatást elrendelő 
.végzést, amely ellen Révai fclfolya- 
ínodást jelentett be.

Meglepő árakat fizetek 
viselt féi*flruttüftéví 
Werlhcimcr Oy. Zichy Jenő u. 23. Telefón 165-23

BRILIÁNSOKAT 
gyöngyöket, régiségeket mindenkinél drágábba 
veszek Emil, Xlrály.ucta 51

(Tcréztemplommal szemben)

TemplomüléseK 
bérbeadása

Közhírré tesszük, hogy a pesti izr. hilkönéghez tar
tozó templomok és nnahelyiségek üléseinek bérbe

adás*

szeptember 14-én veszi kezdetét 
A mnlt éri bérlók 

18ig(bezárólag) gyakorolhatják 
elővételi Jogukat, 

míg ■ múlt éri bérlők Által Igénybe nem veit ülések 

21-től fognak szabadon bérbe
adótól

Figyelmeztetés I
A Rombach uceal, pivaueeai, zuglói és a tiagv- 

tivaroattecal templomálések az illető templom épü
letében. a t-siky ureal és panr.óniauccal illéseit a 
Cslkr urtai templom (V., (*iky ucca V), az aréna- 
éti és tűaéraecai ülések pedig íz arénaúH (55. szám) 
templom épületében adatnak bérbe. A dohányueeai 
templom, a főherceg sindoruecai imahéz, a Mun
kácsy uccai templom a Wesselényi ttcca 44. az. eme
leti templom és t Udulnll tmahelyiaég, valamint a 
Wesselényi ucca )?. sz alatti imahelytség üléseinek 
bérbeadása • hltkOaoágMAhháaában (VII. kér., 
Sin ucca 12 , II. emelet tj. ajtósaim alatt történik).

V*l*m«nnylb*rb9«<}4 pénaéár naponta dél
előtt 8-1 é« délután 3—74g működik?

Budapest, 1021 szeptember hó.

A P«atl tar. Mtköcoág alőljárőaéga

Nesesyezést remélnek 
a bécsi fémiparosok sztrájkliban

Bécs, szert. 14.

Az iparos-szövetség és a szakszer
vezeti bizottság között folyó tár
gyalások ma azzal az eredménnyel 
végződtek, hogy a vállalkozók a 
kormánnyal és a politikai pártok
kal folytatott megbeszélések alap
ján hajlandók a bérkérdésben tár
gyalásokba bocsátkozni. A tárgya
lások alapja a fémmunkások szö
vetsége által javasolt bérrendszerre 
való átmenet és a minimális mun
kabérek felemelése. A szakszerve
zeti bizottság képviselői átvették 
ezt a nyilatkozatqX és azt az illeté

— Tolvaj báró. A rendőrség né
hány hónappal ezelőtt letartóztatta 
báró Bánffy Ernőt, aki dacára elő
kelő származásának, közönséges lo
pásokból tartotta, fenn magát. Mint
egy 8 lopást bizonyítottak rá. Ello
pott mindent, ékszert, ruhaneműt, 
ami csak kezeügyébe került és kül
városi söpredék társaságában dor- 
bézolta el a lopott tárgyak érteket. 
Az ügyészség 8 rendbeli lopás bün
tette címén adott vádiratot a tolvaj 
báró ellen, akinek kifogásait hétfőn 
tárgyalja a vádtanács.

—• A „Rend“ cimü laptól nyolc és 
fél milliót sikkasztott egy ügynöke. 
A Rend cimü laphoz számos pa
nasz érkezett kereskedők részéről, 
hogy Joób Jancsali' György nevű 
ügynök megfenyegeti őket, hogy 
lm nem fizetnek elő a lapra, súlyos 
kellemetlenségbe kerülnek. — Ez 
kötelességük önöknek, mondja és 
csak féléves előfizetést fogad el tő
lük. Miután a lap határozottan meg
tiltotta ügynökeinek az ilyen tisz
tességtelen fellépést, de meg külön
ben is Joób Jancsali az ily kép fel
vett előfizetési összegekből nyolc- 
inillióötszázezer koronát elsikkasz
tott, ügynökét sikkasztás miatt fel
jelentette a rendőrségen. Joób Jan- 
csalít előállították a detektívek és 
megmotozásakor megtalálták nála 
az előfizetők teljes névsorát, amiből 
könnyű szerrel meg lehetett, állapí
tani, hogy a felvett pénzeket, nem 
fizette be a kiadóhivatalnak. Az 
ügynök kénytelen volt beismerni 
bűnét és csak azzal védekezett, hogy 
nagy adósságai voltak, amelyeket 
ki kellett, fizetnie. A rendőrség a 
sikkasztó ügynököt letartóztatta és 
szombaton átkisérte az ügyészség 
fogházába, ahol a soros ügyész az 
előzetes letartóztatás fon tartását in
dítványozta. A vizsgálóbíró Joob 
.fancsalit holnap hallgatja ki és 
ugyanakkor hirdeti ki előtte vég
zését is.

— Gázol a villamos. Vasárnap délután 
a Józeef-köruton a vilamos halálra gá
zolta Bogdán János 43 éves munkást. 
A kivonult mentők csak a halált kon
statálhatták.

Az Újságkiadó Tisztviselők 
Egyesülete mélységes fájdalom
mal jelenti hogy

SzsW Sünior ur 
a Neues Pester Journal főtiszt

viselője,
f. hó 13-án 4^ éves korában, rövid 
rövid szenvedés után váratlanul 
elhunyt.

Egyesületünk egyik buzgó lel
kes tagját, az újságkiadó tiszt
viselők tábora pedig odaadó, ön
feláldozó barátját veszítette el 
az olhunytban.

Temetése folyó hó 15-én, hét
főn délutón 4 órakor lesz a far
kasréti izr. temető halottashá- 
zából.
Budapest, 1024 szopt. 14-én.

Emlékét kegyelettel fogjuk 
megőrizni!

kes szakszervezeti tnyezők elé ter
jesztik.

Az iparosszö vétség nyilatkozata 
alapján a fémmunkások nogyve- 
nesbizottsága felhatalmazta képvi
selőit, hogy holnap kezdjék meg a 
tárgyalásokat. A bécsi elektromos 
müvek szimpátia sztrájkját elna
polták. Ezzel szemben Alsóausztria, 
Felsőnusz.tria, Salzburg és Grác fém 
munkásai holnap sztrájkba lépnek. 
A munkaadókkal holnap délelőtt 
kezdik meg a tárgyalásokat, a mé
lyek eredményét a délután folya
mán mind a két féllel gyűléseken 
fogják ismertetni.

— Letartóztattak egy csődhejufott 
gyár igazgatót. Bádcr Pál újpesti 
nagykereskedő feljelentést tett a fő
kapitányságon Gereb-Goldfinger . Já
nos káposztásinegyeri téglagyáros 
ellen, akinek huszonegy millió ko
ronát adott ét előlegül, megrendelt 
téglákra. Gerrb-Goldílnger azonban 
a tégla leszállítását addig húzta, 
míg gyára csődbe jutott. Geréb- 
Goldfinger Jánost a rendőrség le
tartóztatta.

— Beleset. Keresztes Tamás 25 éves 
vámőr az Üllői utón kiesett egy robogó 
villamosból. Súlyos sérüléseivel a Ró- 
kus-kórhúzba szállították.

— Jugoszlávia közönséges bűn
tett címén követeli Láng Mihály 
báró kiadatását. (A Hétfői Napló 
belgrádi tudósi tóját ól.) A szerb 
fővárosban óriási szenzációt keltett 
t Hétfői Napló múlt heti tudósítása, 
amely kipattantotta a szerb kor
mány Budapestre küldött kiadatási 
kérelmét Láng Mihály báróra vo
natkozólag. Amilyen szenzáció ere
jével hatott azonban a Hétfői Napló 
leleplezése, éppoly nagy visszatee- 
sést keltettek Láng Mihály bárónak 
ás az illetékes helynek nyilatkoza
tai. A tudósítás közlésével egyide
jűleg, miként ismeretes, a Hétfői 
Napló a jelenleg Budapesten lakó 
Láng Mihály báróhoz is fordult és 
megkérdezető, hogy mit szól a ki
adatási eljárás előzményeihez, Láng 
Mihály báró azt válaszolta, hogy 
az egészből egy szó se migaz, nyu
godtan várja a magyar hatóságok 
döntését Cselebonovics ügyvéd, aki 
szintén értsült Láng báró nyilatko
zatáról, ennek ellenére is fentartja 
vádjait és azt válaszolja, hogy ál
lítását tanukkal tudja igazolni. 
Belgrádi illetékes helyen viszont 
kétségbe vonják a magyar illetékes 
helynek azt a felfogását, hogy Láng 
Mhiály báró nem szerepel a hadi- 
bünösök listáján és ezért a kiadatá
si eljárásnak nincsen itt helye. A 
jugoszláv bíróság nem a hadibünö- 
sök listájára való hivatkozással 
kérte Láng Mihály báró kiadatását, 
hanem közönséges bűntett, lopás, 
betöréses lopás és gyilkossággal 
való fenyegetés címén. Éppen ezért 
a magyar hatóságok nem terelhetik 
ezt az ügyet politikai térre és nem 
akadályozhatják meg. hogy jogos 
és megalapozott vádok alapján ne 
lehessen valakit felelősségre vonni, 
illetőleg bíróság előállítani.

— Jogszigorló, aki bőröndlopás
ból él. A keleti pályaudvaron szol
gálatot teljesítő detektívek tetten- 
érték Posner József 27 éves jogszi
gorlót, amint egy utas bőröndjét el- 
emelte. Előállították az őrszobára, 
ahol bevallotta, hogy hónapok óta 
böröndlopásból él. Letartóztatták.

— Kuszkó Dezső emlékezete. Va 
sáriin p délelőtt tartották meg a 
Szent Auna plébánia templomban 
Kuszkó Dezső író és hírlapíró hősi 
halála tízéves évfordulójának em
lékezetét. A misén az író és új- 
ságírótársadalom számos tagja je
lent meg. •

fischer
SIMON 

ÉS 
TÁRSAI 

R.-T.
selyem és női divat 

áruház

BUDAPEST
V., Bécsi ucca 10

ooo

2. Crüpe de ehine 
minden színben, 
(58 cm. széles)

3. Homespnn tftrt 
difaíszöveteksln..... 
(140 cm. széles) “ Cllül R

4. Velonr-sziivetek 
kosztümre és ka
bátra (130 cm. 
széles)

5. Double 
flanellek 
(70 cm. széles)

BSezerK

Selyem-, 
gyapjúszövet-, 
bűlorkelme-, 

csipke-, szalag-, 
függöny-, pamut-, 
bársony és szö- 
nyegosztálynnk- 
ban újdonságok

OOO

Vidékre mintákat kívánatra 
készséggel küldünk 

ooo

Külön osztály nagybani 
eladás részére
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Tere-fere 
az öltözőben..

A VONAT MÁK FÜSTÖLÖG 
„sjMWdvaron. néhány perc még fe 

ax amerikai utasokkal, “növel én Kender Ibelyá- 
^.1 Nádor Is. Kondor is bnesur.nak 
I^lXnaiktól. Aki, Kondor 
Ibolyán nagyon megláteílk ahow.- 
", nt olötti izgalom, szalad ide-oda 
^magjait rendezgeti idegesen. 
Ezerre fülről a vonni m Ins-

SZÍNHÁZ
Darvas Lili

visszaszerződik a Magyar Színházhoz
Darvas Lili vígszínházi szerző

dése tulajdonképpen a Vörös ma
lom bécsi bemutatója után dőlt cl. 
A Burgtheater díszes ós sikert!ús 
előadása után ugyanis bankett volt, 
amelyen a Burgszínház tagjain, a 
szerző Molnár Ferencen és a bécsi 
írókon és színészeken kívül jelen 
volt Darvas Lili és Roboz Imre, a 
Vígszínház vezérigazgatója is. A 
késő hajnalba nyúló poharazás köz
ben Roboz Tűre pendítette meg a 
szerződéi eszméjét és reggel tájban 
már nyélbe is ütötte azt, sőt Mol
nár Ferenc új darabjának, az Üveg
cipőnek előadási jogát is megvásá
rolta. Darvas szerződése szerint 
száz estén át köteles a Vígszínház- 
bán játszani, de csak azokban a da
rabokban, amelyeket ~ *------
laszt ki. Száz fellépés

nyilatkoznia kell, hogy hajlandó-c 
továbbra is a Vígszínház köteléké
ben maradni, illetve most már vég
legesen leszerződni, vagy nem. A 
szerződést aláírták és — mint is
meretes — Darvas Lili október kö
zepén már be is vonul a Vígszín
házba, ahol megkezdik a Molnár
darab próbáit, amelynek tudvale
vőén Darvas játssza főszerepét.

A Hétfői Nap'ó mukatársa most 
arról értesül, hogy Darvas Lili a 
száz vígszínház! előadás után visz- 
Bzaszerzödik az Unióhoz. Darvas 
nem egyedül megy a Magyar Szín; 
házba, hanem Molnár Ferenc új 
színjátékával, amelyet a kiváló 
szerző már ol is kezdett írni és 

' amelynek főszerepében lép fel élő
éi maga vá- szőr ésújra a Magyar Színház mű- 
után pedig I vésznője. Darvas Lili.

Öt perc-Biller Irénnél
Vádi ucca 46. II 2. Itt lakik Biliét

Irén. A szalonban, ahol vele szem- 
| ben ülök csupa ragyogás, a falakon 

i sós

jött a „Marinka a táncosnő11, mely
nek forró sikere egyszersmind pri
madonna avatás is volt. A sokszög

pompás festmények, finom és stílű- ros jubileumot ért „Három grácia* 
bútorok művészi elrendezésben pedig valóságos betetőzése volt Bil-

SOMLAY AETUB
Másfél év után ezen a héten lén újból 
Min pacira. Stríndberg „llalál tánc" című 
drámájának és Trfetán Bemard „Csó
koljon .meg*1 cimü vigjátékának fősze
repeit játssza a Eenaissanco Színházban, 

fiacskán elindult kifele az üvegtetőt, 
harnoka alól. Nádor, Jenő kihajlik 
sz ablakon jés búcsúzóul ezt kiáltja:

— Én is azt mondom. amit Hát
ijai. Kifelé nehéz szívvel, könnyű 
faebbel utazom, do visszafelé mog- 
forditva szeretnék; könnyű szívvel, 
Ide nehéz, zsebbel. ............

A vonat mo>xh>nya sűrű füstöt 
tnj ki magából, mind gyorsabban 
idK gyorsabban szalad és . yiszi ; két 
ptasát Kondor ibolyát és Nádor 
Jenőt Hamburg felé.

KOSÁRY BUTTYKAYVAL már 
tnecérkezett Berlinbe, ahol a Mct- 
tovol Thcater.bev megkezdték a Ma
rica grófnő próbáit, amelynek mint 
ismeretes Kosáry Emma, és Hubert. 
Mariska játszók a főszerepeit. Most 
először történik évek óta, hogy Ko
sáry Emmának nem Király Ernő a 
Partnere. De úgy haltjuk, hogy Ko
sáry a Marica grófnő sorzatos elő
adása után is Berlinben marad és 
tovább játszik a Metropol Theater- 
ben, még pedig Buttykay Ákos ope
rettjében. amelynek szövegét Földes 
Imre irta és amelynek főszerepét 
'Kosáry és Király fogja játszani.•

A HÉT SZENZÁCIÓJA. Rátkay 
Márton kedden tartja esküvőjét 
Kalmár Rózsival.

•
LÁB ÁSS JUCI Párizsba Oiarik. 

de nemcsak azért, — hogy a Marica 
grófnő ruháit összevásárolja, ha- 
'n&n, mert Berlinben akOjj tölteni 
néhány ngpot. Lábasét ugyanis az 
egyik berlini operettszinház meg
hívta vendé gszcrpelni. Lábasé a 
Meghívást nem fogadta ól. amire a 
berlini direktor azt irta, hogy fá
radjon cl a művésznő Berlinbe, hall- 
fíassa meg a librettót, a partitüüát 
™ ha akkor is azt mondja, hogy 
f!^.3Mszilc, rendben van. Lábass 
tehát Párizsból hazafele jövet né
hány napot Berlinben fog tölteni.•
w^£?y.AR0SI OPERETTSZIN- 
HÁZBAN nagy ijedtség volt leg- 
y®P. A színház egyik Jegkedvdltebb 
újífja, a kis . ílarmath Hilda hirtc- 

n megbetegedett, de blyan komo- 
üaP < oRy. a hőmérő magas lázat 
Juj? A színházi doktor is meg- 
jedt es elrendelte, hogy a beteget 

"aza kel] vinni. Erre azonban már 
u sor’ niert » kis Har- 

iat.h Hilda súlyos betegen, lázasan 
a színpadra és végigját- 

SSjl*.?* előadást Hálaképpen a 
nirekeio odajándékozta neki azokat 
a, toaletteket, amelyekben a „Párisi

IRÉNBILLER

ö szóba sarkaiban tündöklő clegán- 
cia mindenütt ... ........................

A cél om’ idehozott, interjú, rövid 
interjú, miét hiszen a művésznő 
— délután három óra — csak most 
jött haza a próbáról, jobban mond
va a próbákról, mert hisz Biller 
Irén, aki csak most jött, vissz i sza
badságáról, tudvalevőleg kél. dara
bot is próbál egyszerre a „Drótos- 
tótoV* és a „Nótáskapitányt

(Közbevetőleg megjegyezve ezen 
a két szerepen kívül még Szabolcs 
és Huszita operettjei várnak Bil- 
lerre és három magyar szerző is 
dolgozik olyan operettem amelyek, 
egyenesen az ő számára íródtak, 
így tehát Billcr Irén bőséges kár
pótlást találhat elhalasztott londoni 
útidért.)

A Fővárosi Operettszinház, ame
lyet a publikum oly rövid idő alatt 
accrcditált, büszke lehel arra, hogy 
új és kivételes népszerűségre tett 
szert primadonnát, adott Budapest
nek: Biller Irént.

A Tatárjárás Mogyoróssy önkén
tesében lépett először a Fővárosi 
Operett színház deszkáira Biller 
Irén s a közönség, mely egy erős és 
egyéni tehetséggel állott szemben 
már akkor elismerte őt, de aztán

kellett, elvállalnia. Aztán jött. W 
n.ydr, a szabadság és most. Bittér, 
Irén itt. ül velem szemben s a kö
vetkezőket mondja.:

Rendkívül boldog vagyok, hogy 
újból két valóban nekem való sze
repben léphetek a közönség elé és 
hogy a publikumnak alkalma lesz 
most engem — A Drótostótban — 
egészen új oldalról megismerni, 'A 
legjobbat igyekszem nyújtani ezút
tal, amikor végre mgint . teljesen 
kedvemre való szerephez jutottam, 
hogy megháláljam a közönségnek 
irániam való szerelctét. Premier 
már pénteken s most már természe
tesen a próbák gőzerővel folynak. 
A Nótáskapitányról annyit mond
hatok, hogy gyönyörű operett, ma
gyaros muzsika, magyar levegő, 
csupa szív és hangulat az egész da
rab, biztos, hogy sikere lesz, "fin azt 
hiszem, hogy ezentúl a direktorok 
jobban fogják kúltlválni a magyar
tárgyú darabokat, mert hisz láthat
juk, hogy csaknem kivétel nélkül a 
közönség tetszésével találkoznak.

Ezeket mondta Biller Irén s avtít 
mondott, azt hiszem, élég hűen re
gisztráltam, de ahogyan mondta, ott 
sajnos nincs módomban tolmácsolni, 
pedig Billcr hangjáról lévén szó 
még ez is fontos, .

,Barnít *

ler Irén népszerűségének. 
Aztán a már művésznőnek

pár egyéniségéhez nem illő szerepet
egy

RÖVID HÍREK
CSORTOS GYULA

a Blaha Lujzarszlnfiáriían Kp 
fel az idei szezonban először.

ERÉNYI R. ANTAL
az ismertnovü ós jeles énektanár
— kinek végzett növendékei úgy 
a fővárosban, mint a külföldön 
már nagy sikert aratnak — ogy 
az Unió színházak szinés^képnö, 
mint az Artistaképző iskolánál 
énektanári állást vállalt.
Az Erényiné Rosti Rosina ÓH. 
cng. magánénekiskola vezetését 
ós az otthoni (Erzsébet-kBrut 40.) 
magánoktatást tovább folytatja.

ATerézköruti Színpad 
pompás új műsorának központjában kit 
páratlanul szellemes és mulatságos da
rab áll. Az egyik Liptay Imre „Rex“ cá- 
mű vígjátéka, a másik Szenes Bála „Ab 
Igazgató úr unja a nőket** című darab
ja. Az előbbibon Salamon Béla, az utób
biban pedig a vendég Kabos Gyula ka
cagtatja meg a közönséget. A műsor 
mindonik pontja különben a vidámság 
jegyében zajlik le. Nem kisebb nevű 
szerzők, mint Nagy Endre, Karinthy 
Frigyes és Kőváry Gyula vetették latba 
tehetségük legjavát a siker érdekében. 
A változatos műsor keretében színre ke
rül Lányi Viktor egyfelvonásoe kis 
operája, melyben a vendég Oeskay Kor
nél ragadja el a hallgatóságot. Nagy 
Endre reviijeleneteken keresztül elmon
dott elmés és vidám konferánsza való
sággal irodalmi csemege. És rendkívüli 
élvezettel hallgatja a közönség Rellt 
Gabriellának az operaház művésznőjé
nek énekét is, ki esténként, mint vendég 
lép föl a Tcrézkörútl Színpad műsorán. 
Annyi bizonyos, hogy a műsorrá!tozta- 
tús gondját az igazgatóság jó időre el- 
votetto. i

BÉLLÉ GÁBRIELLÉ
az operaház művésznője esténkint a Torúzkörutl Színpadon nagy sikerrel ven* 

l dégszeropel,
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Papagály
Öndapast színházi világra pár napja új 

«zínn<»l lett gazdagabb. A Royal-Orfeum 
épületében megnyílt a ..Papagály", mely 
teljesen új perspektívát mutatott meg 
a főváros szórakozol vágyó publikumá
nak. A Papagály egy intim kis fészek, 
csupa szia és hangulat, tulajdonképpen 
lo gém lehet írni, hogy valójában mi-
lyon, azt mindenkinek látni kelt Igazi 
mondáin e élet folyik, valóban nagyvi
lági élet Egy meglepő n*itásaaJ kedves
kedett a ,Papagály" direkciója a közön
ségnek. A ,J‘apagály’*-ban úriasszonyok 
táncolnak. Három külföldi táncprofesz- 
szor kéri táncra a nőket, természetesen 
előzőleg a táncolni vágyó úriasszonyok 
férjeinek beleegyev/eét kérik tó. 8 a 
férjek szívesen beleegyeznek ebbe, hogy 
ne mikor feleségeik olyan kitünően mu
latnak s amellett igazán nem minden 
napi táncpartnerükkel. És még hozzá 
milyen muzsikára. Thompson a néger 
jazz-band király zenekara szolgáltatja 
ehhez a tánchoz a zenét s alig hisszük, 
hogy akadna Postán olyan valaki, aki 
ettt a zenekart nem óhajtaná meghall
gatni.

• A szezón első nagy drámai premiérje. 
Tolsztoj Kreutzer-Szonátája a Belvárosi 
Színházban. Főszereplők: Titkos Ilona, 
Törzs, Kertész Dezső.

• Harsogó jókedv, aktuális strófák, 
klasszikus zene, francia pikantéria, 
orosz Irodalom a Blaha Lujza-szinház- 
ban. Külön szenzáció. Basilidesz Mária, 
Szende Ferenc éneke, Boross Géza, Kö
kény Ilona szólója.

• A Vígszínház jövő heti műsorát a 
Cseresznyéskert, Csehov remekműve do
minálja, amelynek vasárnap lesz a má
sodik előadása. Szombaton adják először 
a Bunburyt, Wilde Oszkár viláhírü vig
játékát. Kedden a Király, csütörtökön 
az Ördög keriilszinre.

• A Vonósnégyes óriási sikere az 
Apolló Színházban. Az Apolló Színház 
ismét műsorába Illesztette Szőke Szakáll

—tus uwgild™’ bohózatát a Vonósnégyest. A ka- 
Varádés szereposztásban. Rátkai Márton | báré Írod alomnak ez a remeke frappáns 
ós Biller Irén játsszák a vezetőszorepe-| fordulataival ötletes, szellemes mondá- 

--........... . ~ — • saival viharos sikereket aratott. A fő
szerepet ezúttal maga a szerző, 8zőke 
Szakáll játszotta és tökéletes alakítást 
nyújtott. Kívüle Kertész Endre, Bársony 
István, Barabás Elemér, Posner Magda, 
Faragó Sári, Hamvas Józsa, Sáfrány já-

OMNIA
Tóm Mix:

Az ördög szekere
Pcari White:

A senki Hígét leánya

CORSO

• A Fővárosi Operettszinház jövő he
tének eseménye a Drótostót, Lehár Fe
reno nagyszorü operettjének bomutatója 
lesz, amelyet pénteken tartanak meg 

kot, a többi főszerepet Hajdú Eta, Új- 
váry, Halmos, Kompőthy adják. A pre- 
mlorig mindon esto a szezón nagy sike
rét, a Párizsi lányt játsszák, amelyet 
a jövő vasárnap délután Is Ismételnek.

Tönkreteszem a papámat I 
a Tivoliban

• Minden este Darvas Lili diadalmas 
Bab fiók ja u Magyar Színházban. Az őszi 
Mezőn szenzációja.

• Kiss Ferenc énekel, Kiss Béla cigány
bandája muzsikái a Király-színház Ár
vácskájában. Borosa Géza aktuális etró-
fái, Vaály Ilona uj sanzonjai, Somogyi teljes uj műsor, melynek mindon száma 
Nu«i táncai ragyogóak. Bemutató szóm- i a közönség legnagyobb tetszését vívta 
hatom ki. 

♦ Az Operaház fa a Nemzeti Színház 
legkiválóbb művészei vendégszerepeld ok 
a Városi Színház következő heti inüso 
rában. Hétfőn Carmen, kedden Álarcos
bál, szerdán Szevillul borbély, csütörtö
kön Faust kerül színre. Pénteken a Nem
zeti Színház híres előadásában A falu 

i rossza van műsoron. Szombaton a Cár és 
1 ács, vasárnap délután Trubadúr, este 
Hoffmann meséi, kzvetkező hétfőn Pa
rasztbecsület és Bajazzók egésritl ki a 
gazdag, változatos műsort.

Nagy Endre
szenzációs konferánszai a 
szeptemberi uj műsorban 

á Terézkörutl Színpadon 
Kezdete fél 9 órakor. Telefónszám 65-54

SALAMON BÉLA
2 bohózatban játszik

Terézkörutl Színpad
supfnuberf üj mű "órában

rultak hozzá a nagy, osztatlan sikerhez. 
A Vonósné gyes-en kívül szinrekertil a 

• A színházak jövő heti műsora. Városi 
Színház: Hétfő: Carmen. Kedd: Az álar
cosbál. Szerda: A szovillai borbély. Csü
törtök: Faust. Péntek: A falu rossza. 
Szombat: Cár és ács. Vasárnap délután: 
Trubadúr, este: Hoffmann meséi. — Víg
színház: Hétfő, szerda, péntek és vasár
nap: A cseresznyéskort. Kedd: A király. 
Csütörtök: Az ördög. Szombat: Bunbury. 
— Benalssanee-Szinház: Hétfő: Nincs 
előadás. Kedd (először). Szerda, csütör
tök: Haláltánc. Péntek: Nincs előadás. 
Szombat (először). Vasárnap: Csókoljon 
meg. — Fővárosi Operettszinház: Hétfő: 
Kedd, szerda, csütörtök ós vasárnap dél-

RENAISSANCE 
SZÍNHÁZ

Kedden, szeptember hó 16 án először

HALALTANC
Irta: Strindberg. Fordította: Mikes Lajos

Somlay Jlrthúr, 
Forgács Rózsi, 
Coliért Lajos

Szombaton, szeptember 20-ta előszűr

Csókoljon 
meg!

írták: Tristan ésYvos és Quinson 
Fordította: Heltal Jenő

Somlay Jirthúr, Simonyi Mária, 
Bérczy Ernő, Harsányt Reg tő, 
Réth Mariann*, Makláry Zoltán, 
Sglrmay Vilmos, Pártos Klári, 

Vértes Latos, Nagy Gyula
után: A párizsi lány. Péntek, szombat 
ós vasárnap este: A drótostót — Magyar 
Színház: Hétfő, szerda, csütörtök, szom
bat és vasárnap este: Sasfiók. Kedd: 
Fronfrou. Péntek: Tüzek. Vasárnap dél
után: Szent Péter esemyőjo. — Király- 
Színház: Minden este: Asvácska. Vasár
nap délután.: Három a kislány. — Bel
városi Színház: Hétfő, kedd, csütörtök, 
péntek és vasárnap este: Kreutzer-szo
náta. Szerda és szombat: Charly. Vasár
nap délután: Kckszakáll nyolcadik fele
sége. — Blaha Lujza-Színház: Minden 
este és vasárnap délután: I lovo you« 
Székely fonó. — Apolló-8zinház: Minden 
este: Egy ur két kutyával, Osontvári és 
tárna, Tavasz ébredése stb.

• Egy Strindberg. fe crv Th . 
nard-preinler _ Cgy héten 
sance-Szinház e héten B7t ®ei*ais- 
Hetében páratlanul álló műn?** Wru' 
ménnyel teszi változatosad ^™katolJ«lt. 
egy; héten két premiert hoz 
Strindberg legjelentSHnkk ^odden 1^. Haláltáncnak bmSfetó^ 
legzseniálisabb pW “i ■
Tristan Bemardnak és lrófe™/tttWn,,!' 
són Irt bohózata, 
most mar második éve ogyfoivS R°”1 
szott nagy sikere: a CaókS™^iát- 
riil bemutatásra. Ennok a™ S k’' 
mulatságos bohózatnak Itarftj 
lay Artúr, Simon Mária, Bérí»» v 
Harsány!, Makláry. Zy Ern°'

.* A megbélyegz«tt asszony, pou 
S ,\?WePbm “ Urániában, d’l' 
után S, háromnegyed 5, fe) 7, '. !■
9 ós 10 órakor, a Royal-Apollóké Ki ? 
fél 6, fel 8 és fél 10 órakor ,él *

Hawai rózsája! 
a Tivoliban I

Mozgófénykép színházak 
műsora

, Mozgókép-Otthon: Versenyfetás a ha
lállal. (Bravnrfllm 6 felv.) Akik a szivük
kel látnak. (Richard Bartbelmera.)

Royal-Apolló: A megbélyegzett asz- 
szony (Pola Negri.) Vlgéo őfelsége, (h„ 
rald Lloyd.)

Tivoli: Havat rózsája. (Betty Comp. 
són.) Tönkreteszem a papámat! (Marion 
Davies.)

Uránia: A megbélyegzett asszony. 
(Pola Negri.) Vlgéo őfelsége. (Hatold 
Lloyd.)
Olympla: Akiket nem szoktak feleségül 
vonni. — Dlnty, az ntea hőse.

BékífHobörtliím
Vidám Színpad, Haggmezö u. 17

leeteti Juliska, '' 
Szóllössy Rózsi, Békeffy, 

Maly, Ujváry stb.

Előadás pont 9 órakori

Ei

Trikóból v « a a m

Flörböl...... 
CérnAból....
Miloneeeböl 
Selyemből

Minden srinben és

20.500 
45.000 
85.000 

110.000 
185.000 

nagyságban
Bélelt nffi nadrágok nagy váleartéklw
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KÖZGAZDASÁGBankvezérek tanácskozása 
a tőzsde szanálásáról

*•* *•«***• *"■
* kántess

Vuiraap délelőtt biMtlmns te 
.óíSr» ültek össze * b*íívr 

, ttodét helyiét "“nilíjé; 
megbsezélésére. Az elmúlt bét tolvamán ugyanis, mint iomerete*, 

íhS János pénzügyminiszternél a 
ftíkvXk résnvételével how». 
XtaH volt.
fórtöbh ’egyróé®

váslrlásai Által stabilizálni a tőw- 
del értékek árfolyamét

A mai tanácskozáson, amely nem 
volt formális értekedet, hanem 
csak kölcsönös infortnativ megbe- 
Mélés. résrtvett W efsj Fülöp, 
Kraust Simon, báró Madartutu nZ Walder .Gyula, Éber Antal 
ííein Gyula és mások. A megbeszé- 
Űien nem sikerült véglegesen meg
állapodni ér igy még egy-két napig 
folytatják én egymásközötti tanáos- 
koiá«t, hogy Búd János mlnlszter- 
n«k érdemleges válásit adhassanak. 
A tőzsdei intervenció kérdése éppen 
ezért «ak a jőyő hét végén nyel
het megoldást

A bankok minden akadályt 
el fognak távolítani 

a tőzsde egészséges irányzatának 
kialakulása elől

A kudarccal véflződöttMesse 
lanyhaiigot eradményozatt a vatirnapi 

bírni magánforgalomban
Becs, szeptember 14.

(A Hétfői Napló bécsi szerkesztő
ségének telefonjelentése.) A ma be- 
fejződött nemzetközi árumintavásár 
óriási kudarcát általában úgy ma
gyarázzák, hogy a bécsi krízis még 
mindig nem veszített semmit erejé
ből. Ez a felfogás erősen éreztette 
hatását a vasárnapi magánforga
lomban is, ahol a vételkedv teljesen 
hiányzott és az egyre fokozódó kí
nálat ismét lemorzsolta az árfolya
mokat. A vasárnapi magánforgalom 
faxációs kurzusai a következők: Az 
Anglobank 160—162.000, Bankverein 
114—115.000, Bodencredltanstalt 270— 
275.000, Brit-osztrák bank 11-12.000. 
Angol-magyar bank 29—40.000, Pesti 
magyar kereskedelmi bank 985 
990.000, Osztrák hitel 158-160.000. 
Magyar hitel 450—469.000, Escompte- 
gesellschaft 295 -298.000, L&nderbauk 
255—256.000, Mercurbank 108—110.000, 
Osztrák nemzeti bank 1,250—1,280.000. 
Alpine 370—372.000, Koburg 37- 
38.000, Riinamurányi 130-134.000. 
Szlavónia 70—72.000, Felsőmagyaror
szági bánya és kohó 356—358.000, 
Salgótarjáni 450-460.000, Magyar ál- 
(alános kőszén 2,460-2,500.000, Úri- 
kányi 730—740.000 korona.

A valuta- és devizapiacon a lein 
és dináron kívül főként a nyugati 
valuták iránt mutatkozott érdeklő
dés a magyar korona és a budapesti 
kifizetés változatlanul a jegybank

Kreutzer Jenő,
a Hazai Bank igazgatójának nyilatkozata

Úgy a pónaügj-í köröket, mint az ér- 
tók papírokban tóbbé-kevé«.bé érdekelt 
közönséget természeteaem erősen foglal
koztatja a kormány által inscanáJt leg
újabb tőzsdei beavatkozna. Tagadhatod 
lan, hogy a közönség igen azéles réte
gei még mindig vagyonuk jelentős ré- 
szét értékpapírokban bírják a úgy rá
juk nézve, mint az ország egyeteme® 
gazdaság, érdeke szempontjából ép
penséggel nem közömbös, hogy a hihe
tetlen mértékben devalválódott érték
papírjaink Arfolyamjavulása el érhető-e 
egy céltudatos, egységes s mindent a 
magasabb oéloknak alárendelő bankin- 
tervenció révén. A közönség túlnyomó 
része természetesen — meglehetősen 
pesazimiBztikus mindenféle intervenció 
hallatára, hiszen a múltban elég sok 
bojt reáfizetett már a pénzintézetek 
tőzedermentxtei akcióira, minda7,onáltol 
a mostani Intervenciós kísérlet már 
már csak atért is figyelemreméltó, 
mert — tudvalevőleg — éppen a pénz
ügyi kormány kjebelében támadt az 
eme szolgáló inleiativa. A legújabb in
tervenció jélentówégéről és kilátásairól 
a tőzsde é«ryik legalaposabb ismerője, 
Kreutzer Jenő, a Hazai Bank igazgatója 
a következőképpen nyilatkozott élőt 
tünk:

— Tagadhatatlan, hogy a tőzsde leg
utóbbi eseményei már-már a legna
gyobb veszélyt jelentették a gazdasági 
élet egyetameosége számára s valóban a 
legfőbb ideje volt, hogy a további Ár

lemorzsolódások megakadályozáisára
végre megfelelő lépések történjenek. 
Be kellett ugyanis végre látni, hogy 
egyedül annak a megállapítása, hogy a 
immár elérték mély pontjukat s több 
fantázia már nincs a lefelé való tendá- 
lásra, éppenséggel nem akadályozhatja 
inog az értékeket még további árfo- 
lyamcsökkjenéssirtől, hiszen a kantre- 
mln legkisebb megmozdulására a papi
rák ismét csak további árfolyamcsök
kenést szenveduA. Elkerülhetetlenül 
szükséges tehát, hogy a piae mai dezo- 
láltaégéban legalább is arra nézve 
megfelelő lépések történjenek, hogy a 
papírok végre mégis csak túljussanak 
agyezer a mély ponton h a kontremin 
no lásson szabad prédát a piacon ««- 
treplŐ értékekben manőverei számára. 
A kormány és a bankok legutóbbi an
kétje remélhetőleg mindenekelőtt a 
tőzsde ellenáUóképességének fokozódá- 
rit fogja előidézni, mert mostantól 
kezdve a bankok kettőzött figyelemmel 
fognak Őfköödnl az érdekkörükbe tar- 
foaö Töexvé-nyekre • a kontremin ar- 
folyamronAoló Hoérletei mindenkor 
Klvóa dtenálláoba fognak fltköMii.

— Hogy a kormány ta a bankok leg
utóbbi ankötjöból kifolyólag a pepin* 
lirfolyameniellGodtae ta el fog-e keret- 
kemi, e. percre mis kórdta. A bankok
nak nem lehet oéljnk, hogy egy míl-

Barátságos magánforgalom
A naArnapl magánforgalom aiokatlsnnl barótaágoa volt. Árok a 

hírek, amelyek n teredével kapeaolatban az utóbbi napokban elterjed- 
: tok, kelletne, hátáét váltanak ki. A mai magánforgalomban nagy üzlet 

nem fejtedet! ki. Fóleg a Magyar Hitel, a Kereskedelmi Bank, a Pesti 
' Hazat rdezvínyeket keresték, míg a nehézipari papírok közül a Ganz, 
. Ónkor, Nastel volt előtérben. Az árfolyamok valamivel magasabbak a 
■ legutóbbi prolongált kurzusoknál.

hosszt csináljanak, azt azonban most 
már mindenképpen meg fogják tenni, 
hogy végre műiden akadályt eltakarít
sanak a a tőzsde átértékelő tevékeny- 
isége elől. Az elszegényedett közönség 
aligha alimen tóihatna megfelelően egy 
tartós hosszfolyamatot a vásárlásaival 
s igy szükségképpen ismét csak a kül
földi tőkétől kell remélnünk, hogy vá
sárlásaival életet fog önteni a tőzsdei 
életünkbe. Legjobb tudomásom szerint 
ebben az irányban jelenleg igen nagy- 
fontossá.gu lépések törénnek b a legelő
kelőbb, legismertebb bankexponenseink 
máris óriási arányú propaganda mű
ködést fejtenek ki a külföldön, érték
papírjaink megkedveltctése érdekében. 
A feladat természetesen éppenséggel 
nem könnyű, mert hiszen a múltban 
nem egyszer csalódások érték a magyar , ----------- ------ - ~ ...
papírokkal rendelkező külföldi tőkét, ! utolsó hivatalos kurzusain mozog
ni ért, hiszen a folytonosan romló ma- • l®k.
gyár korona mellett árfolyamnyercsé 
geik valójában nem igen lehettek, sőt 
amennyiben a magyar papírokon idejé
ben túl nem adtak, úgy többé-kévéshé 
súlyos veszteségeket is szenvedtek 
aranyvaliitáJya.n. Arról pedig bővebben 
szólni sem akarok, hozadék, azaz osz
talék szempontjából mit jelenthettek a 
papírjaink a külföldi részvénytulajdo
nosoknak.

—• A pénzügyi kormány — előrelát
hatólag — a közeljövőben kénytelen 
lesz a társulati adózás terén további 
könnyítéseket eszközölni. A legutóbbi 
ily irányú rendelkezés — tudvalevőleg 
— nem igen elégítette ki az érdekelt 
köröket A társulati adózás megfelelő 
revíziója természetesen lehetővé fogja 
tenni a vállalatoknak, hogy osztalék
politikájukat gyökeresen megváltoz
tassák s ezzel a tőzsdei papírok szolid 
befektetési értékekké cserélődjenek ki.

— Ezenfelül pedig az aranymérleg 
közeli bevezetése lesz — hihetőleg — az 
a tényező, mely alkalmas lesz a tőze- 

•del átértékelés számára a szükséges tá
maszpontokat megadni, mert hiszen a 
romló koronától való szabadulás forga
tagában könnyen elképzelhető volt, 
hogy á közönség válogatás nélkül fogja 
magát reá vetni a legobskurusabb pa
pírokra is, de a mostani stabil pénz
viszonyok mellett mindenki kétezer le 
meg fogja gondolni, hogy esetleges fö
lös tőkéit milyen papírba fcfcteiee.

— Végeredményben pedig a kormány 
és a bankok mostani beavatkozásától 
mindenesetre elvárhatjuk, hogy a tőzs
dén a józanabb felfogás fog felszínre 
kerülni s a sok megpróbáltatáson ke
resztül ment érték papírtulajdonosok 
több bizalommal fogják bevárni az 
elŐbb-utóbb bekövetkező átértékelődés 
folyamatát, ha a kantremin kísérletei 
során maguk mellett fogják érezni as 
értékeikre gondosan ügyelő bankokat.

— A külföldi tőkeajánlatok nagy réssé ' 
elfogadhatatlan a hosszú Időre szóló ka- i 
natmsgkttUs miatt. A gazdasági körök
ben minduntalan felbukkan egy-egyhir. 
mély újabb de újabb valutárte kölcsö
nöknek a felajánlásáról ad számot, A i 
hireseteléeek már-már úgy tüntetik fel
a helyzetet, hogy Magyarország egysze
rien a külföldi tőke koncentrált roha
mának a középpontjában áll, a szinte 
alig győzi magától elhárítani a sok-sok 
Ngiteui akaró kését Sajnos, a valóság
ban egy kissé másképpen áll a helyset 
Komoly és tekintélyes tőkék, nagy In
vesztíciók végrehajtására alkalmas ösz- 
IMgok — a bankvezetők egyhangú meg- 
élapítása szerint — még mindig csak 
igen elvétve jelentkeznek s ezek tulnyo- 
mÓTésae Is elfogadhatatlan a kamato
dé kondíciók miatt Egyetlen széríöz 
vállalat sem mehet ugyanis bele egy 
olyan kölcsönbe, ahol a Kamatteher az 
átak has— sorára 14—18 százalékban 
van neghatárouva. Ilyen WlrtÖnt !eg- 
Mjebb félévi Időtartamra fogadhatnak 
ai «■ igénylők, de egy ilyen kamatteher
lak hossmbb időn való fentartása a leg- 
aagyobb mértékben veszélyeztethetné a 
vállalatok exiateneiáját. Könnyen dkép- 
MÜMtő ugyanis, hogy mit jelent egy 
nagy vállalat ssámára a 14—W százalé
ksa kamatteher egy oly későbbi Idő
pontban, mikor a kontarrett vállala
tok már egészen könnyén kaphatnak 
kölcsönöket 10 százalékos kamatosáé 
mellett is. Mint érteaülflok, különösen 
belga és svájci pénlesepertük tettek 
legutóbb egyes vállalataink Mámára 
Ilyen etfogadhatalan kőlceönajánlatukai, 
■melyeket a vállalatok éppen a hitelvi- 
wionyok várható enyhülésére való te
kintettel már a limlne visszautasítottak.

— Gazdát cserél a BónlT Legutóbb 
a tőzsdén oly hírek bukkantak fel, 
hogy a Béni ipartelepek már a kö
zeljövőben érdekes tranzakció köz
pontjába fognak kerülni, aniennyi- 
oén egy magyar-svájci érdekeltség 
®eg akarja szerezni a vállalatnak 
a Leszámítoló Banknál levő pakett* 
jót. A Leszámítoló Banknál ugyan 
azt az információt kaptuk, hogy a 
Béni körül kolportalt hiréknek 
semmi alapjuk nincsen, mindazon
által a tőzsdei körökben tovább le 
tartja magát a Béni készülő tranz
akciójának a híre s ezt részben alá
támasztja az a körülmény, hogy a 
Jprutóbbi napokban a piac egyik

ügyöké több ízben megpró
bálta a Béni árfolyamát leverni s 
azután alacsony árfolyam mellett 

nagyobb rimvénymennyi
séget felvenni. Ez a kísérlet ason- 
;aD a leszámítoló Bank tőzsdei ki
rendeltségének éberségén a legtöbb 
esetben kudarccal járt.

— Miért csökkent a font árfo
lyama. A magyar gazdasági körök
ben nem kis aggodalmat keltett leg
utóbb a fontnak néhány pontos ár
folyamcsökkenése a dollárral szent
ben. Miután tudvalévőén a magyar 
pénzügyi kormány a korona árfo
lyamúit éppen a fonttal való relá
ciója alapján stabilizálta s igy a 
font árfolyamgyöngillésc szükség
képen a korona értéklemorzsolódá
sát is jelentette a dollárral, vala- 
Mint a dollár relációjában stabilizált 
többi valutákkal szemben. Ismeretes 
továbbá, hogy a pénzügyi kormány 
várakozása szerint a. fontnak a kö
zeljövőben ki. kell egyenlítenie a 
dollárral szemben még mindig fen- 
álló 9—10 százalékos diszparitását 
s ezzel kapcsolat osan a magyar ko
rona automatikusan az osztrák ko
ronával egy nívóra fog kerülni. 
Mindezt most erősen veszelveztetni 
kezdte az angol font váratlan árfo- 
lyamgyongülése. Illetékes helyről 
most azt az információt kaptuk, 
hogy az angol font legutóbbi kis 
árfolyamgyöngülése egyáltalán nem 
adhat okot kömolyabbb aggodal
makra, miután ez a jelenség 
év szeptemberében be szokott köret- 
nézni. Ebben az Időpontban szokták 
ugyanis az angol ipari vállalatok az 
amerikai hitelezőiknél nagyobb fize
téseket eszközölni s az átmenetileg 
mutatkozó nagyobb dollárkereslet 
hatosa alatt áll elő rendszerint a 
fontnak némi árnyalati gyengülése 
a dollárral szemben.

— h menedzsel ént technika legújabb 
csodája. Nem titok a tőzsdei körök előtt, 
hogy megfelelő eszközök s módok 
igénybevételével a piac legelhanyagol
tabb értékét Is a parkett egyik körül- 
rajongott primadonnájává lehet előlép
tetni. Ez történt meg a legutóbbi hóna 
pok során többek között a Szalámival 
melynek árfolyama — a közben végre
hajtott részvényöflazevonás segítségével 
— a legutóbbi tőzsdei napon immár jó
val maga mögött hagyta a Ültéit is. 
Eb hiába dugják összo fejüket a tőzsdei 
teoretikusok, kimutatván, hogy a Sza- 
lámit még sem lehet többre értékelni, 
mint a Hitelt, az ország vezető bankját, 
a Szalámi tőzsdei intézői fölényes mo
sollyal legyintenek Ha a kontremin te 
úgy akarja, lesz még a Szalámi egy 
millió is — mondta állítólag a Szalámi 
egyik tőzsdei gondozója, Sényi kapitány 
ur, egy meghitt társaság előtt Tagad- 
hatalan ugyanis hogy n csapdába esett 
kon írem in még mindig jelentős tételek 
kel van hátralékban a Szaláminál s ép
pen a pénteki kapkodó és ideges fede
zési vásárlásainak hatására szökött fel 
a Szalámi árfolyama átmenetileg 100.0(10 
K-val, a tőzsde publikumának nem kis 
gaudiumára,
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71 Springer- 
vándordíját a 

M71G nyerte
Budapest ötös lulydobó csa

patbajnokai az FTC
A Springer-vándordíjáé második nap

ját pompás eredmények jellemzik. A 
verseny keretében került eldöntésre 
Budajxwt székesfőváros ötös sulydobó- 
ceapatbajnoksága, amelyet a Springcr- 
vándordijjal együtt az FTC ragadott 
magához.

Ilészlcets eredmények:
100 méteres síkfutás. 1. Muslrát (MTK) 

1L6. 2. Neonra (OTE) 11.7. 8. Winter 
117.

Súly dobás 5-ös csapatverseny. Buda
pest bajnokságáért. Csapatbajnok: 

FTC. Átlag: 11.68‘/B m. 2. MAC.
Magasugrás. 1. Serf (FTC) 180 cm. 2. 

Gáspár 181) cm. 8. Farkas E. (FTC) 
168. A nap meglepetése!

too méteres síkfutás. L Kuruncy 
(KAOE) 49.9. 2. Barsy 50.5. 3. Bataáta
53.4. Kitűnő idők!

Távolugrás. 1. Somfay (MAC) 8.68 
cm. 2. Püspöky 6.61. 3. Molnár 6.44.

3000 m. idő-előny verseny. 1. Sárváry
127.8 m- előny (MAC.) 2. Zöllner (MAC^

Súly dobás. L Forbáth (FTC) 13.61. 2. 
Toldy (FTC) 13.18. 3. Nonr. 12.56.

110 m. gátfutás. 1. Mwdcát (MTK)
16.4. 2. Püspöky 16.5. 3. Farkas. Somfay 
8-ik helyről 3. gátdöntés miatt disz
kvalifikálva.

Hármas ugrás előnyverseny. 1. Ceé- 
fay (MTO) 14.42. 2. Némely (MAC) 
14.08. 8. íjászló 14.03. 1.35 előny.

1500 m. síkfutás. 1. Bejcy 4.13.7. 2. 
Néanethy (FTC) 4.14.4. 8. Nagy (BEAC) 
4.15.6.

200 m. előny verseny 1. Körmendy j 
(BBTE) 23.6 mp. 2. Bozsik (MAC) 23.h. 
8. Szabadkay (FTC.) M I

Diszkoszdobás. 1. Toldy (FTC) 43.02.
2. Szűcs (MAC) 88.07. 3. Somfay 87.67. 

1500 m. gyaloglás előny verseny. 1.
Hegedűs (MÁV) 7.42.2. 2. Lautenburg 
(FTC.' 8. Hajdú (MÁV.)

Olimpiai staféta. 200 + 200+• 100+8Ö0 m 
A) csoport. 1 MAO 3.49.2 mp. 2 MIK 
3 52. H) csoport. L FTC 3.56.4. 2 MAFC. 
Í FTC,

Ulpest vái>os bb-őoxó 
bafnoftsáaai 

légsuhlban bajnok Klór István 
(MTE)

Pehelysúlyban bajnok Harmat 
István (MTE). 2. Molnár (Torekv.)

Könuyüsulyban bajnok Matúra 
Mihály (MTE), 2. Incze (Más). 3. 
Gvörgyei (UTE). ... n .

Kis középsidyban bajnok- GaJgos 
(MTK), 2. Tihanyi (Vasas), 3. He
rényi (Vasas).Nagy középsulyban bajnok: Ró
zsás (MTK), 2. Ferenczl (Máv), 8. 
Janó (MAC).

— A BBTE ifjúsági atlétika! versenye. 
100 méter: Németh (FTC) 11.9 mp. 2. 
Nagy (FTC.) — 200 méter. 1 Kovács 
(BBTE) 23.9 mp. — 100 méter: 1 Ko
vács (BBTE) 55 mp. — Magasugrás: L 
Zádor (BEAC) 172 cm. — 1500 méter 
hendicep. 1, Weller (MTK) 4:48 mp.

V TMisUilís
női és férfldivatkelmék és 

selymek nagyáruháza

IV., Váci ucca 26.
Alapítva: 1895. évben

215.000 K
Mintás selymekből 
mélyen leszállított 

árak!

SPORT

(Vienna), 
Wessely

Roklcen (FTCk 
Blum 
Takács 
Pataky

Fogl III. 
___ Nyúl II. 
(FTC), Braun 
(Vasas), Orth 
(FTC), Jenny

Hz MTK

játéka

IluszíFia-
JUagyapország 

2:1 (1:1)
Hoke-Warte pálya 50.000 néző 

Bíró: Bevette (Belgium)
Válogatott csapatunk jó játék után hihetetlen bal
szerencsével szenvedett vereséget—Hz osztvákok 
az utolsó percekben nyenték meg a mévhözést
Soha még oly kevés reménnyel • Magyarország kezdés után mint- 

nem indítottuk bécsi útjára váloga- egy huszonöt percig látható fölény* 
t..tí A__  ’ ' ’ • *
gyajo futball újabb vér vesztesége, 
a korai szezon és játkosaink gyenge 
formája, nem sok reménnyel ke
csegtetett bennünket Ausztria és 
Magyarország válogatottjainak öt
venötödik találkozását illetően.

Csapolunk azonban váratlanul 
szép játékot folytatott és tisz
tán balszerencsénkén múlott 
az, hogy Ausztria a mérkőzés 
utolsó perceiben a maga javára 

döntötte el a mérkőzést

tett csapatunkat, mint most. Á ma- nyel játszik. A tempó csak ekkor
• csökken. Orth és Braun néhány 
| pompás lövést küldenek az osztrák 
■ kapura, amelyeket részint a kapufa, 
viszont pedig a szerencsével yédő 
Ostricek tesz ártalmatlanná.

A 40. percben a Simmeringer, 
SC aprótefrmetü csatára: Hor
váth a társaitól kapott labdát 
Fogl II. hibája folytán védhe- 
tetlenül helyezi el a magyar há

lóban.
Újrakezdés ntán heves tempó.
'A magyar halfsof áltál előr.e- 
adott labdával a 43 percben 

Orth kiegyenlít. 
Félidő: 1:1.

A második félidőben nagy fö
lénybe kerülünk. Orthnak néhány 
kitűnő gólhelyzete kiaknázatlanul 
marad. Az osztrákok is Iábrakap- 
nak és néhány percig fölényben 
vannak. A lövéseket Zsák pompá
san védi.

A 43. percben Fogl II. kézzel le
fogja Hösst, a megítélt szabad
rúgást Wessely a kapu bal 
felső sarkába lövi és ezzel az 
'osztrákok javára dönti el a mér

kőzést.

Barette, belga bíró 
sípjelébe a következőképpen álltak 
fel a csapatok:

Aüsztriaj
Ostricek, Rainer, Blum (Vienna), 

Kurz (Vionna), Brandstetter (Ra
pid), Nitsch (Rapid), Cutti (Ama- 
teure), Gschweidl. Höss 
Horváth (Simmering), 
(Rapid).

Magyarország:
Zsák (33 FC), Fogl II., 

(UTE), " ” --------
(MTK), 
(MTK). 
(MTK), 
(MTK).

gyenge Játék után legyőzte 
a Slmmerlnger SC-ot

MTK—Simmering 3:1. KungOpia-űti pólya Birői 
Scfiisslep József. 10.000 néző

MTK: Kropacsek—■Semfcey I., Kocsis— 
Weszter, Mán dl, Nádler—László (Varga 
IL) Molnár, Varga L, Demkó, Sen- 
key IL

Simmering: Aigner—Riedl, Musil— 
Lnkesch, Dumser, Ehrlich—Urbán, Da
nis, Pulpitl, Zíelbauer, ViertL

Az MTK válogatott játékosai nélkül 
és a Öimmorin? is több tartalékkal ál
lott kL Mánál a ©enterhalf posztján 
mutatkozott be. a csatársor krekkjeit 
pedig László, Varga és a középiskolás 
Demkó pótolták. A bécsi Simmering 
kevés változtatással, a szombati össze
állításában játszott

Osztrák támadások vezetik be a mér
kőzést, amelynek iránya lassan kő
népre terelődik. Már a 10. percben köz
vetlen veszély keletkezik az MTK-kapu 
előtt egy szabadrúgás, amely azonban 
eredménytelen. A 29. percben László 
kitűnő gólhelyzetbe jut, lövés helyett 
azonban a lesben álló Vargának pasz- 
»7A)lja a labdát, aki azt hálóba juttatja. 
A Hró azonban nem adja mog a gólt

I. ozstályu bajnokság. 
NSC—KAC 1:1 (1:1).

Hungáriauti pálya. Bíró: Nagy László.

Heves, mindazonáltal fair keretek kö
zött lejátszott mérkőzés volt a déli órák- 

z*. uuv -_____ ____ ___ -___ — - - bau lebonyolított bajnoki meccs. Mind-
A 12- percben Viertl, a Simmering bal-1 két félidőben az NSC volt a többet tá- 
fzélsőjo, áttörve a magyar védelmet, | madó fél és a vezető gólt is a fekete-fo- 
a rosszul helyezkedő Kropacsek mellett 
helyezett góllal megszerzi a vezetést. 
(0:1.)

A gól utón az MTK fölénybe kerül, 
csatárainak tosívz játéka miatt azonban 
akcióképtelon. Az MTK fölényének 
gyében végződik a félidő.

Szünet után László helyett Varga 
áll be. Az MTK jobban beJefekszik 
már a 4. percben kiegyenlít Demkó 
véréből (1:1.)

Simmering újrakezdés után szebbnél- 
wzebh támadásokat intéz Kropacsek 
kapuja ellen, Kropacsek azonban niin- 
doiit ment Majd rövid ideig tartó me-

jo-

II. 
és

Ző-

zőnyjátók után a Varga I. által kez
deményezett támadás eredményképpen 
Molnár megszerzi csapatának a veze
tést. (2:1.)

Ezután az MTK fölénybe kerül. 
Simmering kifulladva defenzívára kóny- 
ezerüL Itt-ott felcsillan niég az osztrák 
Öiegánywég technikai készsége, ttbnndá- 
saikból azonban hiányzik az erő és 
lendület. A 35. percben az MTK-nak 
egy szép támadását Varga I. szép gól
lal fejezi be. (3:1.)

A harmadik gól után az osztrák csa
pat összeomlik és csak a védekezésre 
szorítkozik. Az MTK fölényes 
után ér végért a mérkőzés.

hérek szerezték meg mindjárt aa első 
félidő 25. másodpercében. A mérkőzés 
második részében helyenként a KAC is 
frontba korül ós a 10. perben sikerül te 
Eberhard révén kiegyenlíteni.

NSC: Gallowioh — Havas, Török, — 
Széles, Ti már, Woinborger — Rémay
III., Zsíros, Rémay II., Spitz, László.

KAC: Varga — Saguly, Dudás — 
Raix, GyurkovitX Buday — Gulyás, 
Eberhardt, Körmendy. Fürstner, Gresoh.

Lakására Jő vök ^. áx
rwMt, tahérmemUS. katonaruMbt sfb.
MWtwr, Rdkk Szilárd o. 22. ül. 19 Tel L 62-48

Hunoár^ Birá; Schiaer 

A törekvés jóval VU^1'
ropelt. Amíg rtdolm/ b)rtáJá° al"l u.

■»njd sűrűbben teraóttódő
i aidoig csatársora hnltb' * ^,Dadáaalt 
.Kólh.lyj.t.k.t UuS
rúgta Bartos a vasutas10‘ gólját A gólra Zuíó hevTí1 
k«l felöl, amelyek 
járnak eredménnyel ’ Percbenkavarodáaban a Törekv^yktV,pa 
kérael leütött labdát lenül juttatta a Töreki 
máaodik félidő váltoMto íjíba- A 
kai kezdődött. Majd “^“rtötök. 
frontba. A 8.
megitat tizenegyes KantTk77, avarz 
keeiti. Büviddel ezután a értó‘
utánrugáa miatt klállltótta. A 
ben Úrik háromra 19'
szAmát. A mórköza, eldnX “ tól°k 
követkozmónyekóp a 
(Zuglói is kiállít ja. A 35 
keresztülgázolt LantosraSe,M1* lenül terül el a töűs^.
avatkozik é> csak hosszas' >»
után folytatják a mórSt 
ben a sérült Lantos Sofcslk KvS)JWC'

Kautzky, Frltz, Holtó Szántó- Brik, 
Po^-’pX" BlaaW -
Kitti. Sefcslk, ’ Bronnor. NeXyI“Z’t

LOSPORT
Magi versenyek

A szeptemberi miting kimagasló 
mén al ?? B™íibst királyné-dlj került 
ma döntésre hat tolivér nSozvólelévaL 
A versenyt a hároméves Bánát nvorto, 
ami az utolsó évjáratok nagy fejlődésé, 
röl tesz tanúságot, mert ily ezokatlaa 
könnyedséggel amint Bánát bánt el 
nagynevű oltón toloivol, nagyon ritkán 
találkozunk klasszikus versenyekben — 
többi futamok méltó keretet képeztek a 
a nagyszámú közönségnek nem volt oka 
megbánni a kirándulást, melyet a szép 
őszi nap valóban kellemessé tett.

Részletes eredmények:

I. Hendicep. 1100 m. 1. Tóga (5 Gu
lyás). 2. Kikeriki (4 Hofbauer). 3. Ca- 
bochon (2 és fél Pretzner). F. m.: Szán
dék, Rigolo, Peleos és Túrán. Fejh. % h. 
Tót.: 1000:8900, 2200, 2000, 1500.

II. Kétévesek versenye. 1000 m. L 
Ingram (6:10 r. Sohejbal). 2. Koppány 
(IX Gutái). -3. Barátom (6 Szabó L. IL) 
Fél h., 3 h. Tót: 1000:1400.

III. Erzsébet királyné dij. 2000 méter. 
L Bánát (6 Gulyás). 2. Mutatós (3 Sched- 
bal). 3. Ascanio (3 Takács). F. m.: Ri- 
csay, Bőssel ino és Xiphias. 2 h. 3 és fél 
h. Tót. 1000:7100, 2590, 2200.

IV. Kétévesek szeptemberi nagy hen
dicep je. 1100 m. 1. Donna Sol (1% GutaO 
2. Mumsi (3 Kovács). 8. Nephtisz (4 
Stenczl). F. xn.: Helioon. 1H h. % h. 
Tót: 1000:2600.

V. Kétévesek nyeretlenek hendicepjA 
900 m. 1. Nápoly (2 Sajdik). 2. Bodrai 
(1S Schejbal). 8. Damaszkus (33 Kovács 
L.). F. m.: Cunctator, Hungárián Boy, 
Tündér Fenomén, Legenda, Szilfa, Saf- 
kantyus, Formint, Fodros, és Édeaba* 
bám, amely állva maradt. % h. ötne
gyed h. Tót: 1000:8500, 1600, 1600, 3500.

VI. Welter-hendicep. 1600 m. 1 Adout 
(9 Steozák). 9. Vésztő « Sohejbal). «. 
Mussolini (8 Kovács). F. m.: Fórban. 
Fruzsi, Gyöngyi, Baldur,
Leonore. Tot.i 1000:3700, 1000, 1900, BOÖ.

Kiadja:
A nHétfő! Napló- lapkíadóváBal^*

Sár-, hó-és tornacipői
a 100 4» itt taailló aílfíMri Rtíttofta «<«

________ gyirtminyaf. .—

Ozemvwrtí; Gn"** °>w,i


