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Kövess 
tábornagy temetése
Kövesházi Kövess Hermán - tábor

nak v holttestét szombaton délután 
öt órakor a MFTR Eötvös-téri ál
lomásáról a gyáliuti I. helyőrségi 
kórházba szállították, ahonnan ma, 
bét főn délelőtt viszik a Tiszti Ka
szinó előcsarnokába.

A kiváló magyar hadvezér teme
tésére már minden előkészület meg
történt. A katonai diszkiséretet bá
ró Nagy Pál altábornagy, a hon
védség főparancsnoka fogja vezé; 
nyelni; a diszkiséretet két zászlóalj 
gyalogság, egy tüzérüteg, két sza
kasz huszár és két szakasz lovas
rendőr adja. A temetésen megjele
nik a budapesti helyőrség népes kül
döttsége inelett a bécsi helyőrség 
tiszti küldöttsége is s lehetőleg 
mindazok, akik a nagy háborúban 
az ö parancsnoksága alatt harcoltak. 
A temetésen József kir. herceget 
Algya Papp Sándor tábornok kép
viseli. Az egyházi szertartást hét
főn délután négy órakor. Raffay 
Sándor ev. püspök végzi.

A gyászmenet az Eskü-nton. Ap- 
ponyi-téreH, Kossuth Lajos-utcán, 
Rákóczi-uton. Baross-téren és Köz- 
temető-nton át megy be a kerepesL 
uli temető 1. számú kapuján. A fő
város által felajánlott díszsírhely 
Görgey Arthur és Simonyi óbester 
sírja között van.

Smldt-Ott elönűnin
o TMnwnti Bizottság aiésÉn

A Budapesten tartózkodó Schmidt- 
Qtt németbirodalmi államminiszter, a 
Notegemeinscháft dér Dentsdien Wis- 
senschaft megteremtője Ss elnöke, ma 
délelőtt a Mngyar Tudománymentő Bi
zottság meghívására előadást tartott a 
szemészeti klinika előadó termőben.

Az ülést Teleki Pál gróf nyitotta 
aki üdvözölte a vendéget, né.hó 

szóval vázolta a Magyar Tudomány
mentő Bizottság eddigi munkásságát a 
azokat a nehézségeket, melyekkel már 
eddig megküzdött b amelyek még előtto 
állanak. Majd felkérte Schmidt minisz
tert előadása megtartására. Schmidt mi- 
nwztor rámutatott azokra a veszteségekre, 
amelyek a német tudományt a háború 
norán s az összeomlás után érték egy
részt a fiatal tudósgonerációban boál- 
lott vérveszteséggel, másrészt pedig a 

nadvisolő külfölddel való tudományos 
összeköttetés megszakadásával, végül a 
''idományos berendezkedések és toclini- 
ai fölszereléseit pusztulásával, melyek 
ovetkeztében a német tudomány a Ul- 

Jes tönkremenetel előtt állott.
E Uralma, állapotok adták meg lm- 

Li,ZU Not^0ui®lnschuft dér Deut- 
benen Wisdenschaft megalapítására. Az 
«iwió nemcsak a tudósok közt talált ha- 
„o y*BBzhangra, hanem a társadalom, 
róJa*"6?1 tényezők a az állam is sogit- 
zniu Seíett n vezet nek. Ezután vá- 
. . R. i?cbuüdt-Ott a mentőakció ered- 
i Milm >a tudomány fellendítése terén, 
íAhói Í0 relAclók felvétele szcippont- 
oku a” iudományoB kutatás és szak- °<tatá8 kérdésében.
A-n’“nka van még hátra - fojrato 

í.s’?miat0tt -<>« ■> lw- 
»>ö».lá«i nelJ,'«dg<'ken tnl vagyunk. Aa 

• hallgatóság lelke, ünneplés- 
wi.Te!<>kl Pil sróf ”'«'<* k»- 
flöadáBbÍaTalVft* élt v6tfe* ai érdekes

Lovasrendőrök 
verték szét a tüntető 
szocialistákat
Httak a Thököly-úton — asszonyok és gyermekek a lovak 
patái alatt — Propper Sándor — a hazátlan bitangokról

Öteier főnyi tömést ünnepeíte az Jntevnacionátét
A Magyarországi Szociáldemokra

ta Párt vasárnap délutánra tün
tető nagygyűlést, hivott össze a 
Thököly úti Vasmunkás Otthon 
udvarára, a hatvanéves Internacio- 
nálé megünneplésére.

Délután három órakor már több 
ezer főnyi tömeg szorongott az ud
varon. Farkas István nemzetgyű
lési képviselő nyitotta meg a gyű
lést. Beszédében méltatta a munkás- 
internacionálénak jelentőségét, majd 
felolvasta azt az üdvözlő távira
tot melyet a Magyarországi Szo
ciáldemokrata Párt küldött a je
lenleg Londonban ülésező Interna- 
cionale végrehajtó bizottságának:

Az Internacionale végrehajtó- 
bizottságának

London.

'Az Internacionale megalapításá
nak hatvan esztendős jubileuma al
kalmából az ellenforradalom pergő
tüzében megedzödött, elnyomott ma
gyar osztálytudatos proletariátus 
gyűlése forró üdvözletét küldi az 
ülésező konferenciának. Hálatelt 
szívvel gondolunk nagy mestereink
re, Marx Károlyra és Engels Fri
gyesre, akiknek hátrahagyott esz
méi irányítanak bennünket és akik 
utat mutattak nekünk, hogyan ráz
zuk le a kapitalista társadalom er
kölcsi és fizikai bilincseit. Üdvözöl
jük az ott jelenlévő Greulich, Clark, 
von Koól, Kautsky és Kermitein elv
társain Icát. Éljen az Internacionale! 
Utána Propper Sándor nemzet

gyűlési képviselő tartott hosszabb 
beszédet. Szóvá tette, hogy a mun
kásság nem akarta a mai ünnepélyt 
politikai jellegűvé tenni. A Zene
akadémia termében akartak ünne
pélyt rendezni, Klebclsberg Kuno 
gróf közoktatásügyi miniszter azon
ban Csilléry András felszólalására 
megtagadta a terem kiadását.

— A munkásság tervezett — mon
dotta Propper —, Csilléry paran
csolt, Klebclsberg határozott. Ezer-1 
kilencszázhuszonnégyben nem nyí
lik meg a Zeneakadémia kapnia a 
szocialista munkásság előtt. Most, 
amikor Magyarország feltámadása 
León Blum és Macdonald elvtársak 
kezében van letéve.

— Azt mondják, hogy nincsen 
osztálytere — folytatta —. Holott 
az osztályharcot ott látjuk az ál
lam és társadalmi gépezet minden 
portékájában. A parlamentben, a 
gyárban, a hivatalokban, a bírói 
ítéletekben. Csak az szeretheti ha- ’ 
zaját igazán, aki a népét szereti. [ 
1912-ben Bőseiben együtt ült az' 
Internacionálé. Háborút hirdettek al

háború ellen. 1914-ben mégis be
következett az első vi lúgf orrad a- 
loni.

A forradalmakért, azok felelő
sek, akik a háborút csinálták.

A magyar szocialisták a forradalom 
után ott voltak Bernben és köve
telték a tisztességes békét Magyar
ország számára. A nacionalisták 
pedig aláírták a trianoni békét, 
azon az állásponton, hogy legyen

Lovasrendőr attak a tüntető 
munkások elten

A szónoki emelvény mellett álló 
munkásdalárda különböző munkás
dalokat énekelt, o kifelé tóduló tö
megben pedig néhányon a Marseil- 
laiset kezdték énekelni. A gyűlésen 
megjelent rendőrfőtanácsos felszó
lította Farkas Istvánt, hogy kérje 
feloszlásra a tömeget.

Farkas István megrázza az elnöki 
csengőt:

— Elvtár sak! Mindenki rendben 
menjen haza!

Egy percig csönd Jeti. Azonban 
a tömegnek az a része, amelyik 
kijutott az uccára, nem hallotta a 
figyelmeztetést és tovább énekelt. 
Az egyre kifelé igyekvő tömeg 
csatlakozott hozzájuk. Sűrű rajok
ban ellepték az úttestet és többszöri 
rendőri figyelmeztetés dacára sem 
mentek fel a járdára. Amikor meg
pillantották Propper Sándort, vál- 
lukra emelték és megéljenezték. 
Azután megint felhangzott, a Mar- 
seillaise.

A kapu előtt és a régi lóverseny
tér Thököly úti oldalán felállított 
rendőrosztagok igyekeztek a járdá
ra terelni a tömeget. Dr. Koós 
Géza rendőrfőtanácsos még egyszer 
megkísérelte békésen szétoszlatni a 
tömeget, do mikor nem sikerült ] 
neki,

magasra emelt karral kiadta a 
parancsot a kirendelt lovasrend

őröknek:
— Szétoszlatni! Közéjük!

A lovasrendőrök lovukat tán
coltatva belerugtattok a tömeg
be. Sikoltozás, lárma, jajveszé
kelés hangja töltötte meg a le
vegőt. A tömeg ellenszegült, 
szitkozódott. A gyalogosrend
őrök kezében megvillant a kard. 
Páni rémület fogta cl az embere

ket. Fejvesztetten menekült min
denki. Letaposott emberek fetreng
tek a földön. . 1 „Hétfői Napló" 
munkatársa a Thököly-ut 16. szá- i

az ország csak akkora, mint Cse- 
pel-sziget, de. öle legyenek rajta 
az urak. Abban az államban, mely
nek császárja a szocialistákat ha
zátlan bitangoknak nevezte el. most 
egy hazátlan bitang az államfő. Es 
amit elrontott a „Kaiser“, azt 
most az egész világon a hazátlan 
biiaugokuiUí,,Jiell. .rendbehozni.

A vi h a ros” cl jen zéssel fogadóit be
szed után Farkas István néhány 
mondattal bezárta a gyűlést.

mu ház előtt járdán két nőt szedett 
ki egy rendőrló lábai alól. Kis De
zsővé 49 éves és Kis Mária 21 éves 
gyári munkásnőket, kiket a tömeg 
csaknem a rendőrló patái alá so
dort.

A pánik azonban néhány pillana
tig tartott. Újra csoportok verőd
tek össze. A tömeg odacövekeli ma
gát. a járdára, a házak, villák kerí
tése mellé. Abcugolják a rendőrö
ket, akik újabb és újabb kísérletet 
tesznek a tömeg szétoszlatására.

A környék minden oldalról meg
élénkült. A mosonyiucai rendőrlak 
tanya felöl vágtató lovas- és szá
guldó biciklisrendőrök érkeztek. A 
Thököly-uton végigrobogott égj. 
rendőrökkel megrakott teherautó 
A tömeg izgalmát még inkább fo 
kozta az, hogy a Baross-tércn fel 
tűnt egy rohamsisakos katonai örjá 
rat. A rendőrök kordont vontak r 

\ Thököly-ut és Aréna-ut keresztezé
sénél és enkit sem engedtek a tünte
tés színhelyére. Közben egyre ujabl. 
rendőri megerősítések érkeztek. 
Négy embert- előállítottak a közeli 
őrszobán, igazoltatás után azonban 
elbocsátották őket.

Végül mintegy félórái tüntetés 
után a tömeg szétoszlott. Azután, 
csönd lett a vasmunkások otthona 
körül, csak a mellékutcákban állot
tak még kisebb csoportok. Izgatot
tá tárgyalták a történteket.

Készenlétbe helyezik a 
rendőrséget

A tüntetés hírére a főkapitánysá
got készenlétbe helyezték.

Marinovich Jenő dr. főkapitány 
személyesen vette át az intézkedést. 
Azonnal berendelte Hctényi Imre 
dr. főkapitányhelyettest, a politikai 
osztály vezetőjét és ennek helyette
sét, Schwcinitzer. dr. rendőrkapi
tányt.

, A rendőrin kianyából nagyobb- 
számú lovas és gyalogos osztagok 
vonultak ki a város főbb utvona-
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Karhatalmi beavatkozásra azon
ban már nem került sor, mert tün
tetés sehol sóm ismétlődött meg.

Detektívek már a tüntetés szín
helyén nyomozni kezdtek, hogy kik 
dobáltak kővel a rendőrök felé. Elő 
Is állítottak három embert a főka
pitányságra, akiket ezzel gyanúsí
tanak.

A Rókus-kórhúz igazgatósága az 
esti órákban értesítette a főkapi
tányságot. hogy egy ember a délután

folyamán a tüntetésnél kapott sé
rülését ott kötöztette be. A kórház 
följegyzése szerint a sérült kispesti 
lakos. A (őkupltány intézkedésére 
még az este detektívek mentek ki 
Kispestre, hogy az illetőt állítsák 
elő. <

A tüntetés után Koós Géza dr. 
rendőrfőtanácsos a főkapitányságra 
sietett és Marinovics dr. főkapi
tánynak személyesen tett jelentést 
a délutáni eseményekről.

Hivafalos jelentés a tüntetésről
A rendőrség vasárnap este a Ma

gyar Országos Tudósító utján a 
következő hivatalos jelentést adta 
Iri a tüntetésről:

A szociáldemokrata párt ma dél
után ’/<4 órakor a vas- és fémmun
kások a Thököly-ut 56. sz. alatti épü
letének udvarán népgyiilést tartott.

A gyűlés ’/áő-kor végződött és 
azon 4000 főnyi tömeg vett részt.

Gyűlés után a tömeg Proppcr 
Sándor nemzetgyűlési képviselőt a 
vállára emelte és a Marscillaise-t 
énekelte.

Minthogy a tömeg a vezető rend
őr-fő tiszt viselő fölt zóli fását figye
lembe nem vette és sem föl nem 
oszlott, sem pedig a Marscillaise 
éneklését abba nem hagyta, igy a. 
hatóság rendelkezésének nem enge
delmeskedett, sőt ellenszegült, a 
kivonult lovas, és gyaJogrendőrség 
kardot használt és a tömeget a 
Thököly-uton és az Aréna-utnál 
foloszlatta.

Ez alkalommal a tüntetők sorá
ban több sebesülés történt, akik

közül eddigelé csak Hofmcisler 
Nándor vasmunkás kiléte volt meg
állapítható. Fejsérülést szenvedett 
és a Rókus-kórházban részesült első 
segélyben. *

A tömeg szétoszftltása során 
Nyif/ri Imre, a Népszava munka
társa a tömeget a rendőrség ellen 
izgatta. Nyigri Imrét előállították 
és őrizetbe vették.

A tüntetők zömének feloszlatása 
után körülbelül 300 főnyi csoport 
kísérte eserhátuccai lakására Prop-

Kedden ankét lesz Walkönái 
az Ipari hitelekről

Az érdekeltségek, a pénzügy- és a kereskedelmi mi 
nisztérium vesz részt a tanácskozáson — a Gvos* * nem hívták meg yoS:M

Walko Lajos kereskedelmi mi
niszter kedden délelőtt 12 órára un- 
kétot hívott, össze, amelynek célja 
az ipari hitelek ügyében döntést 
hozni. Az iparosságnak nyújtandó 
hitel ügyében már többször volt 
tanácskozás, de a döntést különböző 
okoknál fogva elhalasztót Iák. A 

j keddi értekezletre Walko miniszter 
meghívta az ipari érdekeltségek 
képviselőit, köztük Hadik János 
grófot, az Tparosegyesiilet elnökét,

Vasárnap fiassü kirabolták az 
HTlt centerének lakását

továbbá az Országon Központi Ili 
telszqvetkozet v.wtqségét, a......
képviseletében Kulcsár Imre i«r-»z 
gató.vesz részt a tanácskozzon' 
A pénzügyminisztériumot .S'OT&rfi-, 
Alajos ulluintitkár fogja képviselni

Abból a tényből, hogy a Gyári,,;,’ 
rosok Országos Szövetségét az U1 
keim nem hívták meg. „rrn 
következtetni, liog.v csal.-, „ l.lulm. 
rovok hitelii/eiiuciiiek meylúrumlá- 
snról lesz szó.

iőí 'fa'! ®®nkéy Gy«ila rékothegyi lakásából tízmillió koronát
vas járőr feloszlatta, ezt a csapatot 
a Cserhát ucca és Sajó ucca. sarkán 
levő házból kövekkel megdobálták. |

Annak gyanúja miatt, hogy a jár- | 
őrt megdobálták, 3 embert őrizetbe 
vettek.

Ezek után a 
helyreállott.

A ma délutáni ........... ..................
folyóing izgatás és hatóság elleni 
erőszak miatt a büntető eljárás 
folyamatban van.

rend csakhamar

eseményekből ki-

A tisztviselők egy része megkapta
„titokban*4 a beszerzési segélyt

Az igazságügyi tárca alKalmazottai számára engedélyezte a kor
mány a rendkívüli segélyt — A Kanz. és a tisztviselők

'"-^4 Hét fői Ntípló^idósltőfától. —
Az aranyknronás fizetéssel elége

detlen közalkalmazottak még a 
nyár folyamán mozgalmat indí
tottak, hogy a kormány az iskolai 
év kezdetén, illetve a téli szükség
letek beszerzése idején rendkívüli, 
úgynevezett beszerzési seriéii/t fo
lyósítson résziikre. E kívánságot 
természetesen magáévá tette a tiszt
viselők hivatalos szerve, a KANSz 
is. A KANSz részben személyes 
megbeszélés, részben alapos, sta
tisztikai adatokkal teljes memoran
dum. utján kérte n kormányt, hogy 
Utaljon ki alkalmazottai részére 
rendkívüli segélyként egy olyan 
összeget, amelyből fedezni lehessen 
a legszükségesebb téli beszerzések, 
tüzelő, stb. árát.

A kormány, rendes szokásához 
híven, nem adott kielégítő választ, 
de nem is zárkózott el ridegen a 
kétségtelenül méltányos kérelem 
teljesítése elöl. A közalkalmazottak 
azóta türelmesen várták a beszer
zési segélyt.

A múlt héten aztán újabb erőre 
kapót 1 az elégedetlenség, mert a 
I isztviselőt á rsa da lomban .szét fu tol t 
a híre annak, hogy a kormány nz 
igzasúgügyi tárca részére engedő-

i

lyezle a rendkívüli segélyt. A se
gély kiutalását azonban, teljesen ti- 
tokbuié’ fii Kották? 'Az JgázVígUgM 
tárca tisztviselői amikor megkap
ták a beszerzési segélyt, azt az uta
sítást kapták, hogy arról nem sza
bad senkinek sem szólniok. titok
ban kell tartani, hogy az igazság
ügyi hivatalok személyzete meg
kapta a beszerzési segélyt.

A különös tilalom ellenére is el
terjedt a segély kiutalásának a 
Ilire s a közalkalmazottak tudják, 
hogy igazságügyi kartársaik olyan 
irányú segélyt kaptak, hogy egy 
X. fizetési osztályban lévő tisztvi
selő másfélmilliót, illetve egymillió
hétszázezer koronát vett fel „ti
tokba n“ beszerzési segély címén.

A közalkalmazottak természetesen 
most nagyon elkeseredett hangu
latban tárgyalják a kormánynak 
ezt az eljárását s elhatározták, hogy 
a legerélyesebb eszközökkel fogják 
a beszerzési segély általános és 
nem titkos kiutalását szorgalmazni. 
A tisztviselőt ársndídom <gv jelen
tős része bizonyos eiégühf lényég
gel figyeli a KANSz szm-pét is, 
úgyhogy a közeljövőben a KANSz 
bomlásával is számolni lehet.

érő tárgyakat vitt el a tolvaj
Vasárnap délben vakmerő lakásfosz

togatás tör'ént a főváros közelében, Rá- 
knshogyen, ahol kirabolták Senkey < 
Iának, az MTK ismert nevű 1. osztályú 
játékosának lakását.

Senkey, szüleinek rákoshegyi Olga- 
utca 10. szám alatt levő villájából 
ugyanis vasárnap már reggel 8 órakor 
bejött, a fővárosba. Hozzátartozói egész 
délelőtt otthon tartózkodtak, csak dél
felé hagyták el a lakást s akkor a kert 
végén levő mellék épületbe mentek.

A vakmerő s a helyi viszonyokkal is
merős tolvaj ezt az időt használta fel és 
Senkey Gyula szobájából, az éjjeli szek
rényről elvitt egy aranyláncot, 66 ezer

korona papírpénzt, tizenhat darui) ezüst 
koronát és nagyobb értékű ■ ruhaneműt, 

ti- A kár hozzávetőlegesen tíz millió ko> 
! róna.

A szoba kifosztásáról azonnal jelen-' 
test tettek az állainrendőrség rákoscsa- 
bal kapitányságának, amely megindí
totta a nyomozást. A. nyomozás sikerét 
elősogiti az a körülmény, hogy Scnkc<i 
Imre, a károsult bátyja látott a ház kö
rül egy gubancot ólálkodni. Scnkcy 
Imre, meglehetős pontos személyleirást 
adott, az illetőről s valószínű, hogy a 
fényes nappal elkövetett tolvajlás tet
tesét rövidesen elfogja a rendőrség.

Béss lesdabb 
pénziW öoiránva 
Körner nagyiparos elsikkasztotta 

. a Dínamowerk aiaptökecmelésé- 
t?öl, ?pHs;«$z miliőt

A bécsi pénzvilágnak szenzációja 
van: Körner Oszkárnak, az ismert 
nevű nagyiparosnak legújabb bot
ié nya-.' Körner, aki többek között 
a Dynamowerke elnöke, a legutóbbi 
alaptökefclemelésből befolyt tökét 
a maga céljaira használta fel. 
Ugyanekkor n birtokában levő zá- 
íoit részvényeket elzálogosította.

A legu-tobbi közgyűlésen Körner 
már nem mert megjelenni, félve, a 
többi részvényesek felelősségrevoná- 
<1101. Nem jelent azonban meg 
Kestranek Vilmos, a Brit-Osztrák 
Bank ügyvezelö-igazgatója, a Dy- 
numowerke uielnöke sem. Kestra- 

i nek a szeiuélv'-.s megjelenés helyett 
levelet intézett a közgyűléshez, 
amelyben bejelentette, hogy lemond 
az alelnökségrői és kilép az igaz
gatóságból. K'‘suunek feladata lett 
volna, hogy Kömért ellenőrizze és 
megakadályozza a vállalat megká- 
rositását, Ezt elmulasztotta és mos
tan a levélbeli sürgős lemondás 
különös módjával akar megmene
külni a felelősségrevonás elöl.

Körner manipulációi révén a 79.’/-

namowcrke A.-G. olyan súlyos 
helyzetbe került, hogy még az igaz
gatósági ingóknak sem fizethet az 
elmúlt eSálduaöív tandemeket. A 
pénziigyniiniszte'ium a botrány 
összes részleteinek fold éri lésére kü
lön bizottságot fog .kiküldeni a 
Pynanio.werkcnél megejtendő vizs
gálat-’ céljából.'

Ho$ynnóvjameSe$észsé$ét?
Eláruljuk! r- Igyák reggel, délben 
ós ozsonnára egy csésze tiszta. erö.% 
jó babkávót,- pótlók nélkül! Ez ép
ségben tartja a szellemi frlssesóget, 
lokozza a .vese működését és így 
gyorsabb anyagcserét vált ki. ami 
jó közérzetnek alapfeltétele. A kávé 
azonban jó legyen.

Meinl Gyula r.-t,

Viseli lÉrfiruhákaf nSSÍlegmagísabb
áron veszünk. Alkalmi árucsarnok Aggte.c <i 
ii 18. Népszínház ii. sjiíiIc Telefón: |../sci

Veszek férfiruhát hérnennit Icr-
H&aab^k; Blumenf éld ffiJÍ :pjSf^-J2

ZSUFFA ISTVÁN ÉS TÁRSAI
angol gyapiuszövetek áruháza Budapest IV, Váci utca 25 Telefon: 14-73

Helyszűke miatt kolosszális áruraktárunknak apasztása vált szükségessé, miért Is
a még alacsonyabb vámfelpénxzel tárolt áruinkat szeptember 29-től, mig a készlet tart,

20-25% olcsóbban árusítjuk.
mejy körülmény folytán ezen cikkek árai a békeárak színvonalán állanak.

A t. vásárló közönség győződjön meg ezen
Eladásra kerülnek; köilsmerinn legelsörendO angol

nyörü ml

vűl előnyős eladás abszolút szolid voltáról* 
*■ Mllkab*l»övatak, női v.lour-Booch.-rlp.z, eolln *» •■V*b 91,#' 
ilmák órlisl választókban.

vmaniwpok „utó-, kocsi- és.utitakarók nagy választékban. Mintákat készséggel küldünk
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Ki esMött iramismi...
A csongrádi bombamerénylet 6zol- 

,inbj tárgyalásáról részletesen be
tolt a sajtó. Ebbéli vonatkozá
sában tehát a bünper nem is érdé
ből bennünket. Elvégre a bíróságon 
és lelkiismeretén múlott az Ítélet, 
amelyet érinteni azért sem aka
runk, mert még mindig nem rés 
judicata-ról van szó. .
J Egy kérdés azonban közelről ér
dekli az ország közvéleményét: ki 
esküdött hamisan. A biróság meg
eskette Diószeghy miniszteri tana- 
íísost én úgy, mint Jung Rózát, a 
csendőrök gazdasszonyát. A bírói 
ítélet indokolása azonban jobban 
mérlegelte Jung Róza vallomását, 
juint akár Diószeghy miniszteri ta
nácsosát, akár Borbola rendőrtaná
csosét, Weber rendőrkapitányét, 
vagy Zombory vizsgálóbíróét, il
letve Zombory Jenő királyi ügyé
szét, mert ezeknek eskü alatt tett 
vallomásával szemben Jung Róza 
vallomását Ítélte az igazságnak 
megfelelőbbnek.

Valaki tehát, hamisan esküdött. 
Vagy Diószeghy János miniszteri 
tanácsos, Borbola rendőrtanácsos, 
Weber rendőrkapitány, Zombory 
vizsgálóbíró, Zombory kir. ügyész, 
a detektívek és rendőrök, csend
őrök serege, vagy Jung Róza és 
társai, akiket a védelem produkált 
mentő tanúként. Valaki hamisan es
küdött,

A szolnoki tárgyalással tehát nem 
fejeződött be a csongrádi merény
let. Az Ítélettel szemben tények 
állnak: valaki bedobta a bombát, 
amelynek robbanásától hárman 
meghaltak és többen megsesültek. 
Kik voltak tehát, a merénylők! A 
biróság azt mondta Ítéletével, hogy 
nem azok, akik eleddig a vádlot
tak padján ültek. A biróság azon
ban csak negatív ítéletet mondott 
a felmentéssel. Ez azonban nem 
elégíthet ki bennünket. Mi nem 
arra voltunk kiváncsiak, hogy kik 
nem követték el a merényletet, de 
azoknak szigorú megbüntetését kö
veteltük, akik emberéletet oltottak 
ki vad gyűlöletből, gyáva kegyet
lenséggel.

Ez a kérdés első része. Igenis kö
veteli az ország közvéleménye az 
ország becsülete szempontjából, 
hogy a bűnösök eh egyék méltó 
büntetésüket,

A szolnoki per azonban — tiszte
let egyébként a bíróságnak —- egy 
másik követelményt, is felállít: le
hetséges-e az, hogy közhivatalnokok 
hamisan esküdtek légyen.

Mi nyíltan, őszintén kimondjuk, 
hogy ezt a lehetőséget lázas á.l- 
mainkban he tételezzük fel. Ám a 
szolnoki ítélet ennek a lehetőségét 
nemcsak feltételezi, de egyenesen 
megadja. Ezt a kérdést az ország 
nyugalma, többet mondunk, be
csülete érdekében tisztázni kell. Ha 
egy birósági ítélet felébresztheti a 
közvéleményben a gyanút, hogy 
Közfunkcionáriusok szabálytalanul 
es igazságtalanul járhatnak el és 
ezt az igazságtalanságukat hamis 
esküvel támasztják aía, akkor eb
ben az országban megdőlt minden 
igazság és tótágast áll a becsület. 

Tehát ezt a helyzetet tisztázni 
kell. A legnyomatékosabban köve
teljük — hisszük — becsületben 
dolgozó közfunkcionáriusaink egyé
ni reputációja, de országunk és 
nemzetünk becsülete érdekében is, 
hogy illetékes köreink azonnal in
dítsak meg a nagy nyilvánosság 
előtt a legszigorúbb vizsgálatot, 

vájjon Diószeghy tanácsos, 
óla, Weber nyomozás vezetők, 

Zombory vizsgálóbíró, Zombory 
, r- ügyész helytelenül, jogtalanul 
®s igazságtalanul folytatták le a 
nyomozást, hogy valóban brutális 
erőszakossággal bírták hamis vallo
másra a vádlottakat s ha igen, 
tényleg hamisan esküdtek-e akkor, 
mikor a vádlottakkal és a védelem 
nltal berendelt tanukkal szemben 
eskü alatt vallottók, hoiry a vád
lottak külső kényszer nélkül tettek 
beismerő vallomást

a kéedést ezt a helyzetet az 
orszáfr nyílt közvéleménye előtt kell 
’intáznl, mert vagy megtörténhet 
as, hogy magyar közfunkclonárlu- 
„rí tojdatoaan Igazságtalanul jár- 

e* A’ karnisán esküsznek, vagy 
mii Magyyországon a bomba-

Ezt inonban tudnunk kell,,.

Rakovszí^ belügyminiszter 
r^m vállal sxoltdamlást 

Dlősz&gfiy tanácsossal
Nagy és izgalmas tanticskozás vasápnap délelőtt a betilgy. 
minisztériumban — ílaítovszky elrendelte DitíszagHy ellen 
a fegyelmi vizsgálatot — Diószeghy János nyilatkozik a 

szolnoki ítélet következményeiről
„Csak azt tettem, ami kötelességem volt"

A csongrádi bombamerénylet vád- 
lottait felmentő Ítélet következté
ben Diószeghy János dr. minisz
teri tanácsos önmaga ellen fegyel
mi vizsgálat elrendelését kérte. Ez
zel kapcsolatosan az a hir jelent 
meg, hogy Rakovszky Iván belügy
miniszter a nála kihallgatásra je
lentkezett Diószeghyt, teljes szolida
ritásáról biztosította. Munkatársunk 
ezzel a hírrel ellentétben

a legbeavatottabb helyről azt 
az értesülést szerezte, hogy a 
belügyminiszter nem vállal szo
lidaritást a nyomozás vezeté
sével megbízott miniszteri taná

csossal,
hanem sorsára bizza az ügyet, 
vagyis a fegyelmi eljárásnak sza
bad folyást enged. A belpolitikai 
vonatkozásaiban és következmé
nyeiben is egyaránt rendkívül bo_- 
nyadalmas ügyben egyébként

vasárnap délelőtt is nagy és iz
galmas tanácskozás volt a bel- 

miniszternél.
A tárgyalás részleteit természetsze
rűen a legnagyobb diszkrécióval 
kezelik. A belügyminiszter még ma 
is bízik abban, hogy sikerülni fog 
valamilyen expedienst találni úgy, 
hogy jjobbra is; balra is megelége
dést keltsenek teendő intézkedései.

7? fővárosi választásokat 
kitolják — májusra

Jl „bethlenisták" meg akarják várni Ripka Ferenc 
intézkedéseinek hatását — Jt drágaság letörése lesz 

szerintük a legtöbb agitációs eszköz

Ugrón Gábor nyilatkozata Sipkáról, a név 
jegyzékekről és a házszabály re víziót ól

— A Hétfői Napló tudó.'tálától. —

A, fővárosi választótok terminusa a 
javaslat letárgyalásának clhuzxxlása 
miatt tudvalevőén a jövő év olejéro to
lódott ki. Az utóbbi Időben az a hir jár
ja, hogy a keresztény községi pártból 
kilépett, ugynovezett bethleniaták, köz
tük Kozma Jenő és társai a választás 
Időpontjának még néhány hónappal va
ló elhalasztása mellett foglalnak állást. 
Ez az elhatározás azt jelenti, hogy

Budapest február helyett csak má
jusban válastf.

Kozma Jenőék, hir szerint, azért 
óhajtják májusra kitolni a fővárosi vá
lasztásokat, mert

meg akarják várni Ripka Ferenc kor
mánybiztosi működésének hatását: a 

drágaság letörését,

Kozma Jenő és elvbarátainak m az 
állásfoglalása, az elterjedt hírek sze
rint a demokraták helyeslésével talál
kozik. A domokraták ugyanis nem 
emelnének kifogást a választás elhalasz
tása allén, ha

ezáltal mód nyitnék a választói név
jegyzékek teljes revízióidra.

Munkatársunknak alkalma volt ez ügy
ben —

UGRÓN GÁBOR-

ral beezélni, aki a következőket mon
dotta a „Hétfői Napló" munkatársá
nak:

— A fővárosi törvényjhvaslat na
pirendre tűzése idején mindent el-

Politikai körökben a szolnoki íté
letet úgy fogják föl, mint egy sú
lyos elmarasztalást a belügyi kor
mányzattal szemben. Munkatársunk 
ma beszélt az egységespárt egyik 
államtitkárságot viselt vezető tag
jával, aki kijelentette, hogy

Dtószegyy János nyilatkozata
A vasárnapi belügyminisztériumi 

tárgyaláson Diószeghy János dr., 
miniszteri tanácsos inár nem is vett 
részt. Alkalmunk volt Diószeghy 
Jánossal beszélni, aki a Hétföl 
Napló munkatársának a követke
zőket mondotta:

— Mint közelről érdekelt fél, csak 
annyit mondhatok, hogy magam 
ellen a fegyelmi eljárás megindi- 
sát kértem.

A belügyminiszter ur a fe
gyelmi eljárás megindítását 

már el is rendelte.
'Addig, amig a fegyelmi vizsgá
lat véget néni ér, illetve addig, 
amig kihallgatásra be nem ren
delnek, addig

nem megyek be többé hivata
lomba, sőt. még az uccára sem 
megyek ki, mert nem akarom 
magamat inzultusoknak ki

tenni.

| követtem, hogy a javaslatból mi
előbb törvény legyen és ezáltal le
hetővé tétessék a választásoknak 
még ebben az évben leendő meg- 
ejtése. Most is azon az állásponton 
vagyok, hogy a javaslatot mielőbb 
át kell engedni. Ha azonban módot 
nyújtanának az illetékesek arra, 
hogy a választói névjegyzékek re
videálta ssanuk ét a jogosultságtól 
megfosztott fővárosi polgárok jo
gaikba visszahelyeztessenek, meg
engedhetőnek tartanám a választá
sok rövid idővel való kitolását. Sok 
igazságtalanság történt a válasz
tói névjegyzékek összeáll i tanánál, 
ezeket reparálni kell. Állandóan

követelni fogom, hogy a sérel
mek orvosolhassanak. A listákat

, ki kell izzítani!

Munkatársunk ezután arról kérdezte 
mog Ugrón Gábort, hogy mi a véle
ménye Ripka Ferenc politikai ós gaz
dasági programújáról. Ugrón Gábor 
igy válaszolt:

— Minden tekintetben helyeslem 
Ripka .Ferenc kormánybiztos politi
kai és gazdasági programját egy
aránt. Jó utón halad és bízom ben
ne. hogy sikerülni fog neki tervei
nek megvalósítása.

Arrn n kérdésre, hogy a házszabály
revíziót helyesnek és szükségesnek tart
ja-e, Ugrón Gábor igy válaszolt:

— Szerencsétlen gondolatnak tar
tom a házszabályrevizió tervét. 
Nagy taktikai hiba volna a kor- 

nemcsak ő, de több kormánib 
párti képviselőtársa is Ra
kovszky Ivánt megbukott mi

niszternek tekintik.
Ugyancsak megrendült ez ügyből 
kifolyólaag Pesthy Pál igazságügy
miniszter állása is.

Itthon ülök és olvasom a lapok 
reám vonatkozó megjegyzéseit.
Munkatársunknak arra a kérdé

sére, hogy nincs-e valami mondani
valója a felmentő ítélet után, Diő- 
szeghy János dr. igy válaszolt:

— Bírói ítélettel állok szemben, 
nincs mondanivalóm. Csak any- 
nyit jegyzek meg, hogy

azt tettem mindig, ami köte
lességem volt: várom türe
lemmel a felsőbb bíróság íté

letét.

Hogy az eljáró nyomozási köze
gek ellen inditanak-c eljárást, azt 
nem tudom, az az ö dolguk.
Diószeghy János dr. nyilatkozata 

egyenes és határozott. Valóban tü
relemmel kell várnunk a felsőbb 
biróság ítéletét.

(rtk.)

imány részéről, ha most a házsza- 
bályrevizióval jönne elő, mei't ‘az 
ellenzéket ez a leghevesebb vitára 
sarkallná, ami hónapokon keresz
tül munkaképtelenné bénítaná a 
parlamentet. Ezt a kormány nem 
akarhatja. A házszabályreviziót 
csak az ellenzékkel való közös meg
állapodás alapján tudom elképzelni.

Pénzkölcsönt 
mindenki részére legelőnyösebb fel
tételek mellott közvotítek 

ingóságok bizományi 
eladását vállalom, azokra előleget 
nyújtok azonnal.

Föbénleti lakást és üz
letet venni vagy eladni óhajtók 
keressék fel bizalommal irodámat

Freuá Ingatlan Apu- 
bizományi és Keneske- 
áetmi Vállalat
VÍZ, litlkta u. 13. Taítrjon J. 72-63

BRILLIANSOKAT 
gyöngyöket, régiségeket mindé .kinél drágábba 
veszek Sgékály Kmll, XtiMfy.ueeo 5f 

(TerCztemplommal szemben)

Frakk és szmoking 
öltönyök kölcsönzése, keveset használt 
rérllruhák legolcs^Msan kaphatók. 
Bármilyen förfiruhákat állan
dóan, ve zek. Fro»« A. Lajos, VL. 
«aerecaen-«rtca 47. Telefon 303-3Í
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Jl népiskolákra nincs 
pénz, az egyetemeken 
pazarolnak

Jt kultuszminiszter salamoni Ítélete a pécsi egyetem 
magyar irodalmi tanszékénél — Szabadságolt tanárok 
és helyettesítési tiszleletdíjak — Hogyan érvényesül a 

takarékosság a felsőbb oktatásban
A Tápok néhány nap dőlt hirt 

adtak arról, hogy a kormány n rég
óta tervezett takarékossági bizott
ságot tető alá hozza, sőt ;i napok
ban Jakabb Oszkár miniszteri ta
nácsos progranimját is ad In ennek 
a takarékossági bizottságnak, 

/amelynek célja, hogy az állami ad- 
miniszlrációban személyi és egyéb 
vonatkozásokban a józan takaré
kosság elvét érvényesítse.

Az ország sivár gazoaságj hely
zete valóban a legmesszebbmenő 
módon megköveteli a takarékossá
got, az állami adminisztráció min
den ágában. Sajnos azonban, azt kell 
látni, hogy ez a takarékosság egy
részt csak jelszó, amelyet még ille
tékes helyen sem vesznek komo
lyan. másrészt, ott érvényesítik, a 
hol arra kevésbé volna szükség.

A nemzetgyíiléscn számtalan csel
ben szóvátették n népiskolai taní
tás reformját, rámutattuk arra, 
hogy ezen a lőrén termelni kell, hi
szen az analfabéták szánni napról- 
napra nő. mert a békebeli kormá
nyok kultúrpolitikája eppon azokat 
a végeket favorizálta, amelyek v 
gyászos trianoni békével elszakad
tak tőlünk s a megmaradt (’sonka- 
Mag.\ arország ma is népiskolák 
nélkül áll. A kultuszkormány, szo
kásához hi'-on. részben igével ehet 
1dt. és kilátásba helyezte a nép
iskolai reformot, történni azonban 
nem történt semmi. Klebclsberg 
Kunó gróf, idejét* lefoglalja u kq- 
zrisknloi ‘reform, a felsőbb iskolák 
reformja és ezek a reformok hát ter
he szorítanak mindent, elsősorban 
a népiskolák reformját.

Unoji-uPtalan történik hivatkozás 
kulturfölényiinkre az utódállamok 
felett, ez a kulturfölény. még papi
roson is alig fedezhető fel. Amel
lett a kuturpolilika mellett, ame
lyet nálunk inaugurálnak.

Hogy ml történik nálunk, épen a 
kultúrpolitikai kérdésekben, akkor, 
mikor az árván maradt Nagy-Al
föld ezernyi gyermeke iskoláért 
cseng, jellemző nz a néhány eset, n 
mely élesen rávilágít, arra, hogy 
mennyire helytelen utakon jár a ml 
égés kultúrpolitikánk s hogy az 
úgynevezett szanálási takarékos
ság még a légiiletékcsebbek előtt is 
csak jelszó. Aunál érdekesebbnek 
üirtjuk ezeket az eseteket az or
szágos közvélemény elé bocsátani, 
amikor fantasztikus kultuszminisz
ter! rendeletek például azt követe
lik. hogy az iskolák fűtőanyagának 

nz iskolaigazgatók a szü
lőktől követeljék be készpénzben. 
Mig tehát a kultuszminiszter egy I 
oldalon a leglohotdlenobb ezközök- 
•kd akar takarékoskodni, más olda
lon a leghallatlanabb pazarlást 
látni.

A kettéosztott tanszék
A jelszóvs kultúrpolitikának egy 

kirívóan beszédes példája a ma
gyar irodalmi lonszék kettéosztása. 

X történés színhelye a pécsi egye
tem. amelynek magjai1 irodalmi 
tanszéke megürült. Mint ilyenkor 
szokásos, a legkülönbözőbb és legle 
kötetlenebb befolyások érvényesül
tek a tanszék betöltése körül. A kul
tuszminiszter cs környezete a tan
székre Varga Doniján cisztercita
rendi tanárt favorizálta, aki ellen 
íW.oubau a pécsi egyetem tanácsa áí- 
lájit. foglalt és hivatkozva bizonyos 
méltánylást érdemlő kvalitásokra a 
kultuszminiszterrel szemben, ogy. a 
pécsi egyetemen ideigleuesn műkö
dő tanai1 érdekében szállt síkra. A 
harc megindult. Kultuszminisztert 
leiratok akarták meggyőzni a pécsi 
egyetemet a kultuszmlnisztori vá
lasztás helyességéről, amivel szem
ben a pécsi egyetem feliratai a sa 
jót-jelölt érdekében kardoskodtak. 
Kt egyetemi tanács fenyegetőzött, 
■ogy a kultuszminiszter jelöltjét 

nem hozza javaslatba s igy a kiil 
tuszminiszler Varga Doniján! ki 
sem nevzheti az irodalmi tanszék
re. A kultuszminiszter is fenyege
tőzött s kijelentet te. hogy a pécsi 
egyelem jelölését nem fogja meg
erősíteni.

A vilii hosszú beleken ál folyt és 
mini , mgbizható hlyről értesülünk, 
a kultuszminiszter salamoni ítélet 
lel oldotla meg a gordiusi csomót. 
Kemlclefet intézett a pécsi egye
temhez. amely arra utasította az 
egyetem tanácsát, hogy a magyar 
irodalmi tanszékei ossza kelté s az 
egyik tanszék a régi magyar iro
dalmai. a másik az uj magyar iro
dalmat ölelje fel. Ebben a salamoni 
dönlésbe természetesen a pécsi 
egyetem is megnyugodott, mert 
sikerült jelöltjét, elhelyeznie s vi
szont a kultuszminiszter , is állást 
biztasd Imi a saját jelöltjének.

A szanálási akció nagyobb dicső
ségére a takarékossági elv érvénye
sülése mellett igy tölti be a béke
idők egyetlen tanszékét Magyaror
szág gazdasági szanálásának idején 
két egyetemi tanár. A lanitók és 
polgári iskolai tanárok ellcnbcu B- 
1 istára jutnak.

Éves pihenő teljes fizetéssel
Körülbelül 4 évvel ezelőtt a 

budapesti Tudományegyetemen a 
theológiai fakultás négy évfolya
mát ölre eiulték föl. A eé] az vp.lt.. 
hogy' ujübb íanstek’ek TMáílitáéáVal 
a theológiai fakultás tanköre kibő
vüljön. A »valóságba n azonban a 
helyzet az volt. hogy az abban az 
időhers r -tlieológiai tnmzákrc kiiie 
vzett tanárok, köztük Vass József 
miniszter, voltaképen csak fizetésü
ket húzták, de semminemű össze
köt telesben nz egyetemmel nem ál
lottak. A sok tanár, főleg n llicoló- 
giai fakultáson felselegessé is vált '

i 
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ás ennek’ következtében az a jogszo 
kas fejlődött ki. hogy négy-öt éven
ként a theológiai fakultáson egy- 
cgy tanárt teljes esztendőre, illet
ményeinek sértetlensége nmllctt. 
szabadságollak, vagy — mint az 
egyetemen mondották—az illető ta
nár, akin? a sor esett, egy éven át 
iii'in tradált, ellenben fizetését sza
bályszerűen húzta.

A theológiai fakultásnak ezt a 
privilégiumát hir szerint a többi 
fakultás is leth'czo precedensnek 
tartota s ez évben ni^r a jogi fa
kultás is bevezette a gyakorlatba. 
Az történt ugyanis, hogy éppen a 
főstudiumokban, melyeknek hallga
tása kötelező mindcnkircs amelyek
nél — épen a hallgatók nagy szá
mára való tekintettel — parallel 
tanszékeket, állítottak fel. ez évben 
a parallel tanszék cgvik tanárát, 
ugyancsak teljes fizetéssel értesü
lésünk szerint egy évre pihenéskép
pen szabadságolták és ezáltal a pa
rallel tanszék másik tanárára há
rult a kötelesség, hogy a, hallgatók 
valamennyiét befogadja és számuk
ra előadást tartson.

Eddig a dolog rendben is lett vol
na. A helyettesitéssel megbízott ta-

.\v. 1!»24—25. évi aranyköltségve- 
lés teljesen elkészüli. Jakabb Osz
kár dr. miniszteri tanácsos, a költ
ségvetési osztály vezetője a terve
zetet már bemutatta Korányi Fri
gyes báró pénzügyminiszternek és 
Smith Jeremiás főbiztosnak is. 
Egyes részletkérdések letárgyalása 
van még csak hátra, igy azoknak 
a tételeknek n megállapítása. ame
lyek két vagy több tárcát közösen 
érdeke.livk. Ezeket a téteket a 
k öli ségve tés összeállítására Kikül
dött minisztériumi főtisztviselők 
sem állapíthatták meg, mert ezeket 
szokás szerint a miniszterek egy
más között állapítják meg. A függő 
kérdések letárgyalása cgy-két na
pon belül megtörténik, úgyhogy

az 1924—25. cd aranyköltfiéa ve
tés lerrezetét a pénteki minisz

tertanács már letárgyalhatja.

nár azonban az eifycteI111 t8 . 
uyckrn cs lonszokásokru hivatín!’ 
vil. követelte a lielrette»itél»ri "í' 
ró külön tia.-ztcletdi.iat is, ’n'mtT ’ 
az. ocvetnii tanács, mint a k„hü miniszter méltányosnak t, fe 
meg is adott. "«uvan.

A helyzet tehát oda alakult k a.jo;ri..fnknltáSon két ife;?77 
imr közül az eKyik indokolatlan 
aznbad.nKon leve,,. , másik c1"hu’ 

sokat fart ? ezért,.a szanálási akció 
nagyobb dicsőségére, két tanár há 
rom fizetést bűz az egyetemen ’ 
, 09 Polliikat körökben ér.
fésülésünk szerint ezt a kife jogszokást igen rom szeO ,né’ 
zik cs úgy beszelik, hogy a. nemzet- 
gyűlésén is szóvá fogják tenni , * 
kultuszminisztert felelősségre von* 
•i>ík. Imgy akkor amikor az analfí- 
béták ezrei az allani gazdasági vél 
sági! miatt tudatjanságban kény 
szőrűinek felnőni, akkor az egreú 
meken ilyen luxuriózus költekezé- 
sok folynak.

A magyar közvélemény, érdeklő
déssel varja, hogy a szélesvonaln 
kultuszminiszteri elhatározás mi
képen fogja megszüntetni ezeket az 
egészségtelen állapotokat

István gróf mi
volt Budapesten.

A költségvetési javaslat megszöve
gezése egyébként is csak azért ké
sett, mert Bethlen István gróf mi
niszterelnök nem volt Budapesten, 
nélküle pedig a minisztertanács 
nem állapodhatott meg ebben a 
rendkívül fontos kérdésben.

ITa a minisztertanács pénteken 
Bethlen István gróf miniszterelnök 
elnöklésével elfogadja a költségve
tés-tervezetet, a pénzügyminiszté
riumban azonnal hozzáfognak & 
technikai munkálatokhoz, amelyek 
három hétig tartanak. Ezek szerint 
október utolsó hetében lesz csak ké
szen az 1024—25. évi aranyköltség- 
vetésről szóló törvényjavaslat, ame
lyet Korányi Frigyes báró pénz
ügyminiszter legkésőbb november 
hó folyamán szeretne letárgyal* 
tatni.
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A tolvaj artistanő
tiárom évi fegyházaí kapott

A törvényszék folyosóin évekkel ez
előtt feltűnt egy fiatal rablcány, aki 
egy őr fedezető mellett napról-uapra 
a folyosót súrolta és az ablakokat tisz
togatta. A lányt Czubik Katalinnak 
hívták- Jó csalódból való volt, do egy 1 
fiatalember elcsábította éa megszökteti e 
a szülői házból. Azután n bűn útjára 
lépett Többször letartóztatták lopásért 
s mindannyiszor visszakerült a folyosó
ra, ahol jókedvűen sikálgatta a padlót. 
Tavaly, amikor kiszabadult, színésznő
nek, iuajd artistanőnek adva ki magát, 
besurrant Vaály Ilona szülésznő laká
sába, ahonnan egy nagyértékü bundát 
és egyéb ruhanemüeket lopott el. Azután 
mint ájlatos nő, sorra látogatta a plé
bániákat, ahonnan szintén ellopott min
den elcmelhető ingóságot. Újra letartóz
tatták s ekkor már két és félévi fegy- 
házra Ítélték. Czubik Katalin az Ítélet 
hallatára ájulást szimulált, majd ami
kor jónak látta ájulásából feleszmélni, 
fellebbezést jelentett be az ítélet ellen. 
A tábla szombaton tárgyalta, az ügyet 
(t Czubik Katalin büntetőijét háromévi 
fegyházra emelte fel.

mi |Mir i# csapásra 
nit a „íwlitf niestaláló 
Szélhámosság egy lakásszerzés körül

Bz év Dyarán Holéczy Sándor főhad
nagy megbízta Tóth Gyula műszaki raj
zolót, hogy szerezzen számára a főváros
ban egy kétszobás lakást. Tóth öt és 
félmillió koronát vélt fef erre a célra, 
de lakást nem szerzett, hanem a pénzt 
elköltötte.

A rendőrség jóidéig hiába kereste 
Tóthot,’ aki csak akkor került kézre, 
amikor egy újabb szélhámosságot köve
tett el. Ez év szeptember 11-én ugyanis 
Batta József állásnélküli dijnok egy 
gazdátlan aktatáskát talált, egy 14-es jel
zésű villamoskocsiban. A táskában ak
ták voltak és egy aranyóra lánccal 
Batta, aki nagy nyomorban élt, az ak
tákat a táskával együtt bedobta a Du
nába, az órát pedig értékesítés végett 
Tótbnak adta át Tóth 1,400.000 koroná
ért el is adta az órát, do a vételárból 
csak 400.000 koronát fizetett Baltának. 
Ezen természetesen összevesztek « egy 
detektív, aki véletlenül tanúja volt az 
esetnek, a régen keresett Tóthot letar
tóztatta.

A rendőrség kihallgatása után vasár
nap átszállította az ügyészség fogházá
ba. Balta ellen pedig jogtalan elsajátí
tás vétsége miatt megindította az el- 
járási,

Mindazoknak,
akik orvosi rendelésre ká
vét nem isznak és akik 
kávét jelenlegi magas ára 
miatt vásárolni nem akar
nak vagy nem tudnak, he
lyes kivezető utat, illetve tö
kéletes pótlószert faiéinak, 
ha a régótabevált FranCk- 
f 4!n Enrilo-t használják, 
rtiely minden egyéb pótlék 
hozzáadása nélkül a bab
kávé izét legjobban köze
líti meg, kellően erős, va
lamint összetétele miatt 
nagyon tápláló, kiadóssága 
pedig az állandó fogyasz
tásra rendkívül olcsóvá 
teszi.

Enrllo

Újévig nem emelik 
a tisztviselői fizetéseket

A KANSZ vezetősége hétfőn bizalmas értekezlatet tart 
Egyhavi Illetmény összegével egyenlő beszerzési elő
leget kapnak a tisztviselők — Homonnay Tivadar 

nyilatkozata
A KANSz vezetőségéi Séthy Ari

iul elnök, iguzságüg.viníniszteri ál
lamtitkár hétfőn délelőtt 11 órára 
bizalmas tanácskozásra hívta meg 
az igazságügyminisztériumba. A ta
nácskozáson rész ( vesz Homonnay 
Tivadar nemzetgyűlési képviselő is, 
aki ez ügyben a következőket mon
dotta a Hétfői Napló munkatársá
nak:

— Általános köztisztviselői kér
désekről tárgyalunk a holnapi ta
nácskozáson, amelyen előrelátha
tóan a köztisztviselői fizetések else
jei kiutalása, h nyugdíjasok illet
ményeinek kifizetésénél mutatkozó 
kósedelmeskedcs és a hivatalos 
munkaidő meghosszabbításának kér
dése fog szóbakeriilni. A tanácsko
zás egészen bizalmas jellegű ós 
igy bővebben nem nyilatkozhatott!.

Más forrásból szerzett értesülé
sünk szerint a. KANSz vezetőségé
nek újabb tanácskozása

a szövetségben észlelhető vál
ságjelenségek miatt vált szük

ségessé,
A köztisztviselők ugyanis a vezető
séget a kormány exponensének te
kintik, az elnökséget pedig éppen a 
kormány részéről érik igen gyárán 
súlyos szemrehányások. „A két ma
lomkő között — mondotta munka- 
társunknak egyik vezetőségi tag — 
felőrlődünk". Meg kell állapítani, 
hogy a KANSz vezetősége az utóbbi 
ülőben egyre élesebben kelt ki a 
kormányzat ellen a tisztviselők ér-

Bauer Bum horoticeresztes tusuílu 
u terhére rítt sylIBossfiíolrat

Balassa vizsgálóbíró megkeresést Intézett a berlini 
törvényzsékhez

A rendőrség a német kormány meg
keresésére két. héttel ezelőtt Budafokon 
letartóztatta Bauer Ottó volt bajor fő
hadnagyot, aki kétrendbeli gyilkosság 
elkövetése után Magyarországba szökött 
a mint gyári munkás Budafokon telepe
dett. le. Bauert a rendőrség átszállította 
az ügyészség Markó uccai fogházába, 
ahol a törvényszék kiadatási tanácsa 
megbízta dr. Balassa Gusztáv vizsgáló
bírót, állapítsa meg. hogy a kiadatás
nak niegvaunak-e a jogi feltételei vagy 
lenti Bauer kihallgatása alkalmával ha
tározottan tagadta az egyik gyilkosság! 
vádat, h másikról — úgymond — csak 
annyit tud, hogy több tiszttársa kölcaön-

Újabb akadályba ütközik 
a Jacopo-kép kiállítása

Kovács Béla Velencébe utazott, hogy kieszközölje a muzeum igaz
gatójától a formális engedélyt — Október 4—14-ig lesz a kiállítás 

— A Hétfői Napló tudóaitójótól. —
A Jacopo di Pahna-kép bonyodalmas 

ü'gyo már-már a megoldás faló közel
ített. Hosszas tárgyalások után sikerült 
eldönteni az elvi kérdést, hogy ki adja 
meg qz ngedélyt a kiállításra: a magyar 
vagy az olasz kormány! Végül is abban 
állapodtak meg, hogy

Kovács Béla minden feltétel nélkül 
átadja a képet a magyar kormány- 
nak, amely kiszol gállat ja Olást- 

országnak.
Az olasz kormány viszont Kovács BóIr 
dr. költségeinek megtérítése fejében 
megengedi, hogy a Jacopo dl Palma- 
képet kiállíthassa.

A kiállítás engedélyezésének formasá
gai azonban újabb gondokat okoztak 
Kovám Béla dr. ügyvédnek, a nehéz ügy 
anyagi érdekeltjének. Az olasz követ 
ugyanis csak ígéretet tehetett a kiállí
tás' engedélyezésére, de garanciát adni 
nem tudott. Végül Is Kovács Béla dr. a 

elekében.
A hivatalos munkaidő vurjhosz- 
szakítását is a KANSz erélyes 

állásfoglalása hiúsította meg.
A tervhez ugyan még ragaszkodik 
a kormány, de a nehézségek miatt 
egyelőre — november elsejéig ki
tolták a terminust,

A tisztviselőíizetósek ügye, is erő
sen foglalkoztatja az érdekelteket- 
A KANSz vezetősége legutóbb is 
megkereste az illetékes kormány
tényezőket. aziránt, hogy a tiszt- 
viselőflzetések aranyparitásos meg
állapításánál mutatkozó sérelmeket 
orvosolja a kormány és általában 
emelje föl az illetményeket. Kor
mánykörökben kijelentették, hogy

a szanálás tartama alatt csak 
egy-egy költségvetési félév el
teltével kerülhet szóba az ál

lami kiadások felemelése.

így tehát újévig szó sem lehet a 
tisztviselőfizetések emeléséről. En
nek a kategorikus visszautasításnak 
a hatása alatt holnap azon tanács
kozik a KANSz vezetősége, mi
ként lehetne november elsejére a 
lakbérek megfelelő emelését és va
lamelyes segélyt kieszközölni, ügy 
hírlik, hogy

a kormány beszerzési segély ki
utalására hajlandó,

de ez az összeg egy havi illetmény
nél magasabb nem lehet, 

kérte tőle saját automobilját 8 ezzel egy 
cselédlüúnyt, akit kémkedéssel gyanúsí
tottak, elhurcoltak és meggyilkoltak. A 
gyilkosságban azonban, állítása szerint, 
ő nem vett részt s arról csak utólag ér
tesült.

Balassa vizsgálóbíró — miután a sze
mélyazonosság kérdéséhoz semmi ké
tely sem fér — most diplomáciai útou 
megkereste a berlini törvényszéket, 
hogy mind a két bűnügy aktáit és a 
az elfogató parancsot hiteles magyar 
fordításban küldje meg. Ha ezek az ak
ták megérkeznek, a vizsgálóbíró indít- 
vénytétel céljából az ügyészséghez teszi 
át az iratokat.

„bizalom alapján" beleegyezett a kép At- 
szolgáltatásába. közben azonban sür
gette a kiállítás formai engedélyezését, 
Napok múltán közölték vele, hogy

a végleges engedélyt a kép kiállítá
sára csak a velencei olasz királyi 

muzewn igazgatója adhatja meg, 
aki az olasz muzeális ügyok főigazga
tója. Kovács Béla erre rászánta magát 
a hosszú útra és szombaton Volencébe 
utazott. Elutazása előtt a következőket 
mondotta a Hétfői Kapló munkatársá
nak:

— Velencébe kell utaznom, hogy meg
szerezzem az utolsó és végérvényes en
gedélyt a Jacopo di Palma-kép kiállítá
sához. Minden reményem megvan rá, 
hogy a velencei múzeum igazgatója, aki 
es ügyben egyedül illetékes, megadja ne
kem az engedélyt, hogy a képet kiállít
hassam. Az engedély most már, hogy az 
olasz követ Ígéretét bírom, coak főt ma-1

tág. A kiállítás október 4-étöl U-éig fog 
tartani. Az elvi kérdéseket végleg tisz
táztuk, a kiállítás jövedolmo az enyém, 
lesz és igy — talán — niogtérülnek költ* 
légeim.

Ebkiállitás
az állatorvosi főiskolán

A rendőrkutya verseny győztese: 
„Naphegy, Beh szép vagy bupsz**

Két nap óla kutyacsaholástól volt 
hangos az Istvún-ut környéke: az állat
orvosi főiskolán szombaton és vasárnap 
tartotta együttes ebkiálIHúsát a Magyar 
Foxterrier Tenyésztők Egyesülete és a 
Ma gyúr Dobermanosok.

A kiállítás ünnepélyes megnyitása va-' 
sárnap délelőtt tiz. órakor volt, amikor 
a távollevő fővédnök, József Fereno 
kir. herceg helyett Hulya Ferenc dr.. 
a kiállítás egyik védnöke tartotta as 
ünnepélyes megnyitót.

összesen 47 sima és drótszőrii Fox* 
terriert és 34 Dobermnnt neveztek be. 
Az 1. dijat a simaszőrü foxik közül 
Cseh Ödön Cserkész Kabalája, n drót< 
szőrnek közül Szabovics Ernő tüzérőr
nagy Archlmedesc. A kotorékver.scnyj 
győztese Archimedee, amely igen izgal* 
uias hajsza után agyvérzést kapott^ 
úgyhogy Bilsits Emil dr.-nak, a kiál
lítás főrendezőjének azonnal gyógyke
zelésbe kollett vennie. A lógszóbb ina* 
gyár kutyái Girilovits József nek. Ke- 
nessey Ákosnak és Illyés dr. egyetemi, 
tanárnak voltak s emellett feltűnt as 
állatkert komondor-, kuvasz- és puli 
kiállítása. 1

A legszebb Dobermau Sándor Piriéi 
„Naphegy, Heje-huja" lett. A rend őr
kutya szalagverseny I. diját „Naphegy, 
Hajrá" nyerte; tulajdonosa és idomitója 
Hochstadler József. A rendőrkutya ver* 
seny győztese: „Naphegy. Beh szép 
vagy bupsz". A különféle dijak nyer
tesei még a következők: „Naphegy, 
Hajrá", „Bupsz", „Muki von Baierdorf", 
„Rolf, Pestújhely", „Velsou, Meggy- 
lelko", „Heje-huja és Flóra". Az egyet
len kiállított kék szuka; Bella ro»l 
Kunsttcrlíelnt volt. A kiállítás nagy di-t 
ját, az örökös vándordíját Kelémcur 
Emil kutyái, Flóra, Hajrá és Hcjíi-hnjO 
nyerték meg.

A bírálat nehéz munkáját Wlrkcf. 
Béla versenybíró és WÍrkor János vú* 
kezték. A díjkiosztás délután (5 órakor 
volt s azután a kiállítók társasvacsoráu 
vettek részt.

Férfi 
szövet
öltöny
bilföldj jóminú- 
ségü gyapJuAltöny

koronától feljebb

Haglan v, Uiatcr

95O,ooo
koronától feljebb

Elsőrangú 
szabással

KsfikSpeny

400.000koionától
BBO.OOO-lg

GutmnnnJ. 
és Tsn 

vil.Rakaciluüí

TÉLIKERT
(volt Ercclsior. Kákácsi út 72. félemelet)

Világvárosi műsor! 

/VIOLANTY-DUETT 
Dr. Schuberíné Somogyi Adrienné 
JWa manóvá 5 órakor
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Meztelen táncosnő 
a Városligetben

— „Nagyságos asszony a férfe ellopta a ruhá
mat" — Furcsa kocsikázás a Víztorony körill

— A Iiét/öl Napló tudósítóidtól. —

'Á pesti éjszakai élet botránykró- 
Ilkájába piros tintával Íródott be 
>z az eset, nitfy pénteken éjszaka 
történt.

A történet főszereplői: egy pesti 
'■őzsdecég beltagja, egy ismeretlen 
ír és a táncosnő, egyik körútmenti 
>árban ismerkedtek meg. A tőzsde- 
lizományos valószínűleg nem volt 
Üdekelve a Szalámi kontreminben, 
nert pénteken éjszaka jött mulatott 
t bárban. Társaságában ült a bár 
[gyík táncosnője, kit az anyakönyyj 
ICL., az éjszakai világ pedig Szőke 
Tust néven ismer. Kellő mennyi-
iégü pezsgősüveg felbontása után 
l hangulaj oly virágos lőtt, hogy 
Melléjük telepedett egy monoklis, 
faccsoló, fiatalember, aki Imr.ey 
Andor bárónak mutatta be magát. 
A tőzsdebizQmányos megtisztelve 
krezte magát s most már hármas
ban mulattak tovább.

Éjféltájon, mikor a hangulat túl
fűtötté kezdett válni, a báró sétako- 
bsizást proponált A tőzsdebizomá- 
hyos fizetett, pincér, portás nagyot 
köszönt, a bár előtt megállóit egy 
izámözott kétfogatú és a három
tagú társaság csakhamar, ott járt a 
szerelmesek és lumpok országútién, 
t Stefánia úton. Útközben a tőzs
dén szomorúan konstatálta, hogy a 
Szőke Tusi inkább a hagyományo- 
lan raccsoló ifjú báróhoz vonzódik, 
mely vonzalomnak úgyszólván 
szemmellátható tanú jelét is adta. A 
lőzisHófi egy fordulónál észrevétlenül 
kiszállt a kocsiból. Hazament Szá
mára ezzel be is fejeződött volna az 
eset

Titokzatos történet 
a ligeti pádon

Reggel azonban éktelen dörömbö- 
iés és csengetés verte fel lakása 
csendjét. A cseléd ajtót nyitott a ko
rai látogatónak, kit. a tőzsdei)izomá- 
nyps felesége fogadott Mert mon
dani sem kell, hogy — nős emberi 
Vólt.

— Mit kíván? — kérdezte.
A táncosnő — mert ö volt a korai 

látogató, röviden kivágta:
—• Nagyságos asszony, vegye tü- 

dömásul, hogy az ura levetkőztetett 
és ellopta a ruháimat.

Lett, erre nagy felháborodás. Elő
citálták a megszeppent férjet, aki 
rémülten védekezett a vád elleti.

A táncosnő is csillapodni kezdett. 
Elmondotta, hogy éjfél után két óra 
lehetett, mikor észrevette, hogy a ko
csiban csak kelten ül nők. Mámoros 
fejjel nem is tudta megállapítani, 
hogy vaj jön a báró, vagy a tőzsde
bizományos ül melletti'. Kissé ké
sőbb leszálltak a kocsiról és leültek 
egy fapadra fejüket szellőztetni. Et
től a perctől kezdye nem emlékezik 
semmire.

Heggel felé arra ébY.edt, hogy a 
szó legszorosabb értelmébe# — 
neglitsében fekszik a tapadón. 
Minden tubája hiányzott. A fe
kete kreppje, a szalagos kalapja, 
a ridikülje, a Tutankhameri ru

hája és így tovább.

Hgyik ligeti mulatóhely hazatéfő- 
l»en lévő pincére ébersztette fel. 
Szerencsére ismerték egymást. . A 
pincér kölcsönadta neki a felöltőjét, 
konflisba ültek és egyenesen a tőzs- 
dobizományös lakására hajtattak.

Megkerül 
a ruhatolva} báró

Eddig nz AjnzjiXa története. 'A 
tóradebiíemányofi — felesége saem- 
rehányó pillantásaitól kísérve — a 
táncosnével együtt egy magáunyo-

mozó intézetbe robogott. Előadta, 
hogy mi történt A magáudetekti- 
vek két óra leforgása alatt, tisztáz
tál a dolgot. Előkeríletfék azt a 
bérkocsist, aki a társaságot az éj
szaka kocsikáztatta és ezen a nyo
mon elindulva megtalálták a báró 
úr lakását is.

A tözsdebizQmányos és a táncosnő .----- _ — ..—............
tíz perc múlva bekopogtak a báró járó szemrehányást 
úr ajtaján.

Az Utóíúllllliwll 
az emörínsok hlutasltűntt követelik Ausztriáitól 

Jegyzéket intéznek az osztrák kormányhoz
Bécs, szeptember 28.

(A Hétfői Napló bécsi szerkesztőségé
től.) A Bécsben időző emigránsok mű
ködése az utóbbi hetekben egyre na
gyobb mérveket öltött. A különböző 
utódállamokból Bécsbe monekült forra
dalmárok agitáclója a bukarosti, varsói, 
prágai, belgrádi és athéni kormányokat 
arra késztette, hogy eszmecserét foly
tassanak, miként lehetne a Bécsben agi
táló emigránsokat megfékezni. Főként 
Románia és Lengyelország érzik magu
kat fény egot ve a Moszkvából pénzolt, 
Bécsben működő bolsevik! központ áltál. 
Görögország viszont arról panaszkodik, 
hogy külföldre menekült monarchistúi 
készülődnek Bécsben akcióra. Éppen 
ezért a Hétfői Napló bécsi szerkesztősé
gének értesülése szerint a különböző ál
lamok követel a közeli napokban közös

Vatsara báráné 
kegydljat kór Csehszlovákiától 

A mayerllngl tragédia egyik szereplőjének elutasított körcíme

A nagy Habsburg-tragédiával kapcso
latos kis epizód játszódik le most Cseh
szlovákiában.

A legendás magerlingi tragédia hős
nőjének, Vetsera Mária bárónőnek édes
anyja hosszú évek óta igen szűkös anya
gi körülmények között él Bécsben. Az 
özvegy bárónő férje valamikor mint úl- 
lamszolgálatban álló hivatalnok Magyar
országon, Pozsonyban szerzett illetősé
get, A bárónő néhány héttel ezelőtt kér
vényt nyújtott be a szlovenszkói minisz
tériumhoz s arra való hivatkozással, 
hogy Fórjo pozsonyi illetőségű volt, kér
te, hogy a cseh állam folyósítson szá- 
mára kegydijat. A csehszlovák kormány 

A döoi adó miau EÉMik a ininMMel 
Munkáskizárás a cipész- és kárpitos-iparban — Húsz 

százalékos bórrodukció az adatni Üzemekben
Az ipari munkásság, amely annak- , máris redukálták 20 százalékkal a bére- 

idején csak hosszú és nehéz harcok árán két. A közeli napokban ugyanez követ
értő el, hogy a béreket a drágasúgl in- ' kezik be több állami üzemben e általá- 

i bán a munkaadókdex alapján ©meljók n munkaadók, ma 
már kezd kiábrándulni az indexrend
szerből. A legutóbbi index ugyanis némi 
áresést mutat s most

a fővárosi munkaadók jelentőn része 
csökkenteni fogja a béreket.

Ez a bérrednkció, amelyet a munkaadók __ ________ _ _________ _ ..
^,2n^GXGn. tu! általános gazxlasági I dukciós tervnek s ilyen arányú bérkö

vetelés miatt van harc a cipész- és kár
pitos Iparban. A helyzet meglehetősen 
elmérgesedett már s úgy a cipészek, 
mint a kárpitosok közül emiatt már sok 
munkást zártuk ki.

A bérharcok tehát, most a tói előtt 
ujult erővel törnek ki s lassanként eltér-

krízissel is indokolnak, természetesen 
Igen súlyosan érinti a munkásságot, 
amely eddig is csak az életnívó állandó 
gyengítésével tudta megélhetését bizto
sítani.

A bércsökkentés először az autokarosz- 
széria-iparban következett be, ahol 

Milton ajtót nyitott, jobbról-bal- 
ról egy-egy csattanó pofont 

mértek az ar.c.ár.a.

úgyhogy a monoklija ezen darabra 
töíjvc hullt a földre. Mert a bár.ó úí 
kora reggel is monoklit hordott, ho
lott mint kiderült, soha életében 
nem volt báró, hanem L. Lászlónak 
hívják és állásnélküli kereskedelmi 
utazó. Az ellopott ruhákat és egyéb 
értéktárgyakat megtalálták szekré
nyében. A táncosnő boldogan öltö
zött fel. A tözsdés kivette tárcáját. 
Búsás fájdalomdíjat utalt ki a tán
cosnőnek, kocsi költséget, borravalót 
a kocsisnak, tisztelet díjat a magán
nyomozóknak. Végezetül pedig még 
egy hatalmas pofont utalt, ki a „bá
ró úrnak**. Azután hazament, hogy 
felvegye az éjszakai kalandért ki- 

---------------t- t------’ . J.

Sági Pál.

demarsot fognak az osztrák kormánynak 
átadni áz emigránsok kiutasítása ügyé
ben.

A küszöbön álló jegyzék folytán ille
tékes osztrák helyen is érdeklődtünk, 
ahol azt a választ kaptuk, hogy az utód
államok emigránsait az osztrák hatósá
gok állandóan szemmel tartják, azon
ban amig nem követnek el semmit sem, 
addig az osztrák kormánynak sem oka, 
sem módja nincsen a politikai mene
külteket kiutasítani. Természetesen olya
nokra, akikre rábizonyul, hogy me
rénylet tervekkel foglalkoznak, az osz
trák kormány semmiféle 'tekintettel nem 
lehet, ezeket amúgy ős eltávolítja az 
országból. Olyanokat, azonban, akiknek 
nincsen egyéb bünük, mint hogy más 
politikai véleményen vannak, mint hata
lom birtokosai, nem utasíthat ki.

azonban ridegen visszautasította kérését. 
A visszautasítás indokolásában egy ré
gebbi magyar törvényre hivatkozik, 
mely törvény kimondja, hogy aki tíz 
évnél hosszabb ideig távol él illetőségi 
helyétől, az elveszti illetőségét

Vetsera bárónőnek azonban jelenlegi 
anyagi viszonyai miatt úgy látszik nagy 
szüksége lehet orro a szerény kegydíjra, 
mert ügyvédje útjáig terjedelmes bead
ványban fordult a cseh belügyminiszter
hez, kérve, hogy ismerjék el cseh állam
polgárnak. A beadványban hosszasab
ban fejtegeti, hogy lehetetlen az, hogy 
a csehszlovák hatóságok magyar meg
szállott területen a régi magyar törvé
nyek szerint járjanak el.

október folyamán forszírozott adó
terheket a munkabérek leszállít ásó

val akarják behozni,

A női- ég férílszabóipar s a gyógysze
részeti ipar munkásai 30 százalékos bér
em elés követelésével vágtak elébe a ro- 

.lednek minden iparban. 8 a <|uln»h. 
az a legszomorubb .hogy 
nek igaza van. Az a mind® hzocí,ÍU« z' 
zók nélkül való adópolitika moly "t"'_ 
hók legnagyobb részét az. inarr« t \ 
roskedelemro tálja, lohetBthsníó 
hogy az Iparos és kereskedő „agy^S 
munkabért fizesse,, termelő nmnknsá- 
nak, viszont a munkás _ az iad-y. 
mutatások ollonére is növekvő — drága- 
Ságban wak a béremelés kiharcolásával 
tudja előteremteni a mindennapra valót.

ismÉf kapható regi Idűkfűl bevált 
Ufaldtielm-jéle

soványifó-fea
Biztos liatású, igen kellemes izü, telje
sen ártalmatlan. Életmód megváltozta
tása nélkül, állandó súlycsökkenés mel. 
lett kecses nyúlánk alak érhető aL 
Kapható minden gyógyszertárban és 
drogériában. Magyarországi főraktár 
Szent Péter gyógyszervegyészeti 

luoriMrlum
Budapisf, VI., FbIső i<*d0sor 3Z. szám

HIGANYT 
HAM1SFOCAT 
ARANYAT 
PLATINÁT 
dísztárgyakat

TANCPALOTA
Elílött CERCLE DES ETRANGES 

ERZSÉBET KORÚT S3 
Jegyelővétel Telefon: J. 78 21

Ma, záróra reggel

5
Meglepő ipakat fizetek 
viseltfővfivukáftéPí 
Wertheimcr Oy. Zichy Jenő u. 23. Telefón 155-Z3

Én senkitől sem félek.
Meri Szent István malátakívíh éTeM
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hírek
Heti krónika

SZALÁMI-ÜGY
leírom, hogyha már kezdtem, 

j történelem ismétlődik, 
4 Szalámiszi ütközet 
Nemrég újra lezajlott Pesten.

a a Markó uccdban tábla készül, 
Melyre Klió fölirja eztet;
Itt nyugszanak a hősök- akik

Ijgy zsíros üzlettől — elestek."'

szalámi az rudakból áll, 
Rz az, amit mindenki tud, 
\'e csodálkozzék tehát Heim Jaques, 
ga ezúttal rá járt a rúd.

egy kommünikéhez

Minden jó számtanista tudja, 
Ki e dolgokban nem járatlan, 
Ha hárman ülnek a nézőtéren, 
Az „érdeklődés — páratlan."

SZOLNOK
'A Sorház uccdban nagy öröm van, 
Mint azt orgánumaik közük, 
Az ébredő magyarok közül 
Szolnokot számosán üdvözlik.

JÁTÉKOS-CSÁBÍTÁS
Egy hölgy fölkért nemrég az uccán, 
Hogy ajkáról szedjem a mézet; 
Azt hiszem, hogy az illető hölgy 
MTK-játékosnak ndzett.

Kálmán Jenő.

A nagytétényi' Gömbös-villa egykori 
lakója, Förster Henrik néven szereplő 
Schultze Henrik ügyében u törvényszék 
kiadatási tanácsa a múlt héten megál
lapította, hogy Förster személye azonos 
az Erzberger és Dietz-féle gyilkosság el
követésével gyanúsított Schultze Hen
rikkel. A törvényszékről az iratok dr. 
Boronkay István ügyészségi alelnökhöz 
kerültek, aki áttanulmányozva a bűn
ügy anyagát és az erre vonatkozó nem
zetközi jogszokásokat, vasárnap 
tette el indítványát.

Boronkay ügyész indítványa 
szerkesztésénél figyelembevette 
a-zóta megjelent németországi 

ságcikkeket és jogvéleményeket

és hosszasan kommentálja a nemzetközi 
jogszokásokat- Kitér benne arra is, 
hogy Magyarországnak, — mint füg-

fásai

méi) 
az 
uj-

Szilágyi Lajost megoperálták. 
Szilágyi Lajos nemzetgyűlési kép
viselő szombaton este a Kiszely- 
étteremben vacsora közben hirtelen 
rosszul lett. Nyomban bevitték a 
Szövetkezetek Erzsébet-kórházába, a 
tol megállapították, hogy vakbél- 
Sdása van. Éjjel félhárom óra- 

r. Lukág-sy Béla sikeres vak- 
bélmőtétet hajtott rajta végre. A 
beteg jól érzi magát Felgyógyulá
sa előreláthatóan nyolc napot fog 
igénybe vermi-
- Zászlószentelés a Józsefvárosi mun

kásnak egyesületében. A Józsefvárosi 
Eaiholiitus Munkásnők Egyesülete va
sárnap délelőtt szentelte fel zászlóját 
amelyet Kerekes Jánosáé adományozott 
as egyesületnek. Az ünnepség a józBof- 
v^rosi plébániatemplomban kezdődött 
ahol aj, ünnepi mise után Blissner 
r£0flton Plébános megszentelte a zúsz- 
w. A templomból a megjelentek az 
^yesület ör uccai helyiségébe vonnl- 
77’ ahol szépen sikerült, gondosan rcn- 

háziünnepséget tartottak. — A 
«®aóanya özv. Müller Jánosáé volt aki- 
2?együtt a kerület katholikus táraa- 

sok előkelő tagja rászívott ez 
épségen.

a saját bűnügye
j, A vizsgálóbíró rendeletére 

letartóztatta ma dél- 
J-JA János 80 éves magán-

inOn0^’ mert az a gyanú me- 
Snvo -ie J?n?’ hogy ellopta a tör- 
Ss±?.büAüs^e “kiált Kö. 
Jms ugyanis két hónappal ezelőtt 
“arát Lajos építésztől 500 milliós 

a^art felvenni nem letező 
^kkor, hamis nevet és ha- 

i. zií- "Irmányoknt mutatott lel 
Kovácsot 

de üeryész- 
£ji~a'ábra helyezte s folytat- 

e“e ?z eljárást Most mintegy 
S?1.“W ® törvényszék liarma- 
biiniiS? i !•?*',8Zám>i szobájából a 

? öltiintek s nz a gyanú, 
Kovács lopta el.

H gr6f 'Miatta a IcleWssé-
“»t párirel Jelentések sző
tte lZÍJ. írM> 8 teBn81’ Mo»>»ö- 
Irtha u2™tatott Br“thy4ny Bella (1) 
v"“jo délutá)1 » grófnő ttgy-
Mrónil “ofrMcnt a vizagáló-
itatái '* átadta a grófnő védő
it ^joiontotte, hogy a gróf-
teiuml u <?unyt hrao“ Steiner volt 
« wlí»"L“k költekezéséből, de ezek- 
WTadott- A- «rö' kljolen- 
ifdtö't, P “ijlaudó a felesége által el- 

“"“gokat vltazatérttenl.
Gyula 

tilbAé/1 {'.“Kyknreskedö leányát, 
í«fXalCbf®fí^rŐ/ “

Egyelőre titokban tartják a döntést
getlcn ég önálló államnak nincs nemzet
közi szerződése Németországgal, tehát 
itt az a szempont az irányadó, amely 
ilyen esetekben — külön egyezmény hiá
nyában is, — a két államot erkölcsileg 
kötelezi. Hosszasan fejtegeti a politikai 
bűncselekmények fogalmát — de értesü 
lésünk szerint nem a hágai egyezményt 
fogadja cl a kérdésben irányadó állás
pontnak, hanem önállóan fejti ki nézetét 
a kérdésről' ———« 

Hogy lényegileg mi az indítvány— 
végső merituma, az egyelőre még 

------  hivatalos titok, —— 

mert amíg az ügyészség elnöke is — 
magáévá nem teszi az indítványt, ad
dig azt nyilvánosságra hozni nem lehet. 
Értesülésünk szerint az ügyészség hét
főn hivatalosan fogja tájékoztatni a 
közvéleményt elfogadott álláspontjáról.

Nem váltják be Romániában 
a magyar hadikölcsönkötvényeket 
A pénzügyminiszter elrendelte a kötvények visszaadását — 
A kormány szerint a békeszerződés nem kötelezi Romániát 

a hadikötvények beváltására
híradás is volt, amely azt közölte, 
hogy a hadikölcsön minden egy ko
ronájáért egy lelt fognak kifizetni.

Annál meglepőbb az a rendelet, a 
mely a pénzügyminisztériumnak a 
hadikárokat jóvátevő ügyosztálya 
küldött a pénzügyigazgatósághoz 
és amelyben közli a miniszter, hogy 
a békeszerzjdés értelmében a volt 
osztrák-magyar monarchia lebé
lyegzett kölcsönkötvényeit vissza
származtatja azok tjUajdoposaiiiak, 
mert a kormány szerint a békeszer
ződés semmiféle intézkedést nem 
tartalmaz aziránt, hogv a román 
kormány, kötelezett, volna..a, hadi- 
kolcsonkotvenyek összegeimig meg- 
téritésére. Mivel pedig a békeszer
ződés nem ir elő olyan kötelezettsé
get, hogy a minisztérium ezeket , a 
kötvényeket továbbra is felelősség 
mellett tartsa, jitasitja a miniszter 
a pénzügyigazgatóságot;, hogy az 
annakidején kiadott elismervények 
egyidejű bevonása mellett értesítse 
az érdekelteket, hogy a kötvényeket 
eredetijében ki fogják résziikre 
szolgáltatni.

(A Hétfői Napló bukaresti, tudó
sítójától.) Mig Csehszlovákiában 
most tárgyalja aparlament a bevál
tásokról szóló törvényjavaslatot, 
addig Romániában a kormány el
határozta, hogy nem térítik meg a 
lakosságnak a hadikölcsönkötve- 
nyekbe fektetett pénzét. A trianoni 
békeszerződés az utódálamok része
re előírta, hogy a volt ;osztrák-ma- 
gyar monarchia által kibocsátott 
hadikölcsötktövényeket tula.idonof 
saiktól bevonva bélyegezzék felül es 
a jóvátételi bizottsághoz küldjék 
meg. Megfelelően a pénzügyminisz
ter. rendeletére, a péuziigyjguZ'ga- 
tóság három évvel ezelőtt bevonta 
Erdély területén a hadikölcsönköt
vényeket, amelyekről a. tulajdono
soknak elismervényt adott. A köt
vények tulajdonosai az elismerve- 
nyek birtokában türelmesen var- 
ták, hogy a kormány mikor ad ki 
rendelkezést a kötvények eDenérto- 
kénok folyósítására. Jelentek is 
meg hírek egyes román lapokban, 
amelyek szerint a hadikötvenyekt 
2:1 arányban váltják be, sőt olyan 
I^WWWWWí*************

— Sikkasztott és ellóversenyezett 
egy milíiárdot. Léner Henrik arany
műves a Bálint és Dán-cégtől 600, 
a 77ere*-cégtől 34 millió koronát 
érő ékszert vett bizományba, azon
ban azokat értékesítette s eltűnt a 
fővárosból. A detektívek ma elfog
ták; Léner bevallotta, hogy az ék
szereket eladta s a pénzt ellóverse- 
nyezte Bécsben. A megtévedt ember 
elvesztette a saját üzletét és két 
rákospalotai házát is. Kihallgatása 
után letartóztatták.

— A zsidó újév. Tegnap este köszön
tött be a zsidó újév. Ünnepi gyertyák 
gyültak ki a lakásokban és az est-csil
lag feljövetelekor a templomok megtel
tek ájtatós hívekkel. Az utca pedig fel
öltötte a szokásos ünnepi hangulat ké
pét. Még szonibotünőbb lesz ma nz ün
nepi haugulalt, mórt a zsidó üzletek 
mind zárva lesznek. A zsidóság ünnepli 
a kétnapos újévi ünnepeket.

— A fajvédők Cegléden. Vasárnap 
délután tartotta beszámolóját Cegléden 
Lendvay István fajvédő képviselő. A 
piactéren megjelent 300 főnyi „tömeg 
előtt Lendvay István és Ulain Ferenc 
puffogtatták cl sokszor használt frázi
saikat. Lendvay kíséretében mogjelent 
Friedrich István, Zsirkay János, Kiss 
Menyhért és Héjjas Iván. A fajvédő 
beszámoló utáu Coglóden, Szolnokon és 
Csongrádon minden csendes.

Az ügyvédek kerceetadója. Népen 
és viharos közgyűlése volt szombaton a 
budapesti ügyvédi kamarának. Hónapok 
óta izgatja a kart a kereset- és jövede- 
lemadó kérdése. Por József, a Kamara

eluöko rámutatott arra a nehéz küzde
lemre, melyet a kar vezetőségének a 
pénzügyminisztériummal meg kellett 
vivni a célból, hogy átengedje a két 
fontos adónem kivetését az autonómiá
nak. Súlyos áldozatot követelt ezért a 
„kedvezményért** a pénzügyi kormány 
az ügyvédi kartól. Popper Tódor, a Ka
mara főtitkára előterjesztette a pénz
ügyminisztérium ajánlatát, mely min
den tag után 75 aranykorona (l‘á millió 
papirkorona) korcsot! adót követel s ezt 
az összeget a Kamarának kell garantál
nia. A kormány követelése azt jelenti, 
hogy a múlt évi adónak 25’/«-szeresét 
kell az idén az ügyvédnek megfizetni. 
De azzal is súlyosbodott az ügyvédek 
terhe, hogy ha valaki kilép az adóközös- 
ségből, az adóátalányból semmit sem 
lehet levonni, jóllehet a kilépő ügyvéd
től az állam a törvény rendes útján kü
lön beszedi az adót (s ez előreláthatólag 
több lesz, mint a kamarai kivetés!) Az 
ügyvédi kar különösen az ellen az igaz
ságtalan elbánás ellen háborodott fel, 
mórt hiszen így az adókincstár kétszeres 
adófizetéshez jut. Popper előadó azt ja
vasolja, hogy a közgyűlés fogadja el a 
pénzügyminiszter ajánlatát, do utasítsa 
az elnökségot, hogy újból tárgyaljon a 
kormánnyal a Sérelmes intézkedések ki
küszöbölése céljából. Blanner Mór, Wiii- 
tcrkócs Rezső és Herczeg Lajos hozzá
szólása után a közgyűlés elfogadta az 
előadói Javaslatot. Egyben kimondta a 
közgyűlés, hogy az adóközösségből való 
kilépés október 15-éig írásban bejelen,- 
tendö a kamaránál; későbbi jelentkezé
sek figyelembe nem vétetnek. Az adója
vaslatok a kamarában október 16-án te
kinthetők meg. Ezután megállapította a 
közgyűlés az adókivetési szabályokat és 
megváló® tóttá ft ktvötő bizotteágak^L

— Láng Mihály bárót már három 
év előtt kihallgatták a belgrádi 
fosztogatás ügyében? Belgradból 
azt táviratozza a Hétfői Napló tu 
dósitója, hogy Cselebonovies dr. 
ügyvéd isméi nyilatkozott Láng 
Mihály báró ellen emelt vádjairól 
és közölte, hogy megbízottai utján 
már három év előtt, kihallgattatta' 
Láng Mihály bárót annak buda
pesti lakásán és noha Láng báró 
mindent tagadott, mégis úgy visel
kedett, hogy megbízottai is bebtso- 
nyosodtak arról, hogy cHakugryan 
Láng báró fosztotta ki Bolgrád 
megszállása alatt Cselebonovics la
kását. A belgrádi kormány Csele
bonovics kérésére újabb és az ed
diginél erélyesebb megkeresést fog 
intézni a magyar kormányhoz Láng 
Mihály báró kiadatása ügyében.

— Az ügyvédi rendtartás jubileuma. 
Megírtuk már, hogy mostanában lesz 
ötvoij éve annak, hogy az ügyvédi rend
tartás, a magyar jogszolgáltatás egyik 
alaptörvénye életbe lépett. Ezt az ország 
ügyvédi kara megfelelően akarja meg
ünnepelni. A budapesti ügyvédi kama
rában Pap József elnöklete mellett az el
múlt héten összeült ennek az ünnepség
nek az előkészítő bizottsága, mely a ka
marák elnökeiből áll. Megjelentek: Al
földi (Eger), Nyáry (Kalocsa). Kiss Kál- 
Kálmán (Kecskemét), Kiss Ernő (Szol
nok), Forgács (Miskolc), Szülj/ (Pécs), 
Széli (Szeged) és Löwy (Székesfehérvár) 
vidéki kamarai elnökök. A bizottság el
határozta, hogy december 4-én, a tör
vény szentesítésének évfordulóján orszá
gos ügyvédgyülést tartanak, mely két 
részből fog állani. Díszközgyűléssel kez
dik, melyre meg fogják hívni a kor
mányzót, a kormányt, a nemzetgyűlést, 
az igazságügyi hatóságokat, a fővárost, 
továbbá mindazokat az életben lévő tigy- 
védekot, akik 1875-ben valamely kamara 
tagjai voltak. Az ünnepély második ré
szét érdemleges munkának szentelik. 
Foglalkozni fognak az ügyvédséget, az 
ügyvédi foglalkozást érdeklő közjog! 
kérdésekkel és memorandumba foglalják 
az ügyvédség gazdasági helyzetére vo
natkozó észrevételeket s a helyzet javí
tására irányuló javaslatokat. A memo- 
ranüum előkészítésével a budapesti ka-, 
mara bízatott meg, de a vidéki kamarák 
is beiktatják majd a vidéki ügyvédség' 
speciális panaszait és kívánságait. A me
morandum az országos iigyvédgyiUéswt 
fc’^.tárgyalfatni H mint az egész ország 
ügyvédségének előterjesztése kerül a 
kormány elé. Az ügyvédi kar a jubileum 
alkalmából ki fogja adni az ügyvédség 
történetét, melynek vázáról igen érdekes 
adatokat közölt a bizottsággal Gábor 
Gyula (Budapest).

— Tízéves jubileum. F. bó 26-án ünne
pelte tízéves jubileumát. Vas Sándor, a 
Hungária Cipögyúri és Kereskedelmi 
Rt. igazgatója. Ez alkalomból úgy a 
helybeli összes személyzet, mint a vidéki 
fiókintézetek összes igazgatói es vezetői 
személyesen fejezték ki szerenesekiv'ás 
nataikat szeretett igazgatójuknak. Esté 
a Britannia-szállóban 60 terítékes ban
kettet rendeztek az igazgató tisztelőiére.

— Életuntak. Vasárnap délelőtt 
tizenegy órakor a, rákoskeresztúri 
izraelita temetőben Binét József 24 
eves banktisztviselő szublimát-pasz- 
tillákkal megmérgezte magát. Sú
lyos állapotban . szállították a Ró- 
kus-kórházha. — Hoth Anna 19 
éves mindenes Szondy ucca 63. sz. 
lakásán gázzal megmérgezte ma- 
£át. A mentők eszméletre téritették 
es első segélynyújtás után a laká
sán hagyták.

— Hogyan járjunk az nccán? FröhhcK 
János hírlapíró ismert Kinő Riportja 
Értékes filmet készitott arról „Hogyan 
járjunk az uccunA filmet hatósági 
közegekkel vették fel s a célja, hogy ki
oktassa a közönséget: hogy járjon az 
uccán úgy, hogy olkerüljo a sok baleset 
tét, elgázolúst. A film a jövő hónap első 
felében kerül Ivemutatásra.

— Sikkasztó áltőzsdeblzományos« 
A főkapitányság Varga Géza bor
bélymester feljelentésére ma letar
tóztatta Weisz Mihály volt bank
hivatalnokot, aki 20 milliót vett 
tőle kosztba s a pénzt elsikkasz
totta. A detektívek Weisz Mihályt 
ogy zugszállóban találták meg 3 
megállapították, hogy iparigazol
vány nélkül kötött üzleteket.

— Padlástüz a Kossuth Lajos uccábaiu 
Vasárnap délután hat órakor jelentettél? 
a tűzoltóságnak, hogy a Kossuth Lajos 
ucca 2. számú ötemeletes ház padlásán 
tűz támadt. A központi tüzőrség a TV, 
és VIII. kerületi tűzőrségge! együtt B& 
nedek főtiszt vezetése alatt azonnal 
vonult A tüzet még sikerült csirájában 
elfojtani. A kellő óvintézkedések meg- 
tetoic ütáfl a tjlzőwfc bevonult.



8 HÉTFŐI NAPLÓ Budapest, hétlö, »septembM 29

Két biciklitolvaj 
Mikor a tolvajtól akarnak lopni — 
As lyasi tnlajdoaoa felismerte as 

utcán a gépet
Érdekes körülmények között került 

hurokra azonibaton délben két bicikli
tolvaj.

Kry fiú tette figyelmeidé a Szondy- 
ntciban poMfloló rendőrt, hogy a í’első- 
erdŐBOr-uteábun egy fiatalember fölug
rott arra a biciklire amelyiket egy íuá- 
hik ember néhány pillanattal előbb az 
utcán hagyott ée errefelé hajt. A rendőr 
megállította a biciklistát és igazolásra 
szólította föl, hogy honnan vette a gé
pet. A fiatalember, aki .Woscr Béla 20 
évea lakatos, önérzetes fellépéssel igye
kezett szabadulni a csávából, de nem 
sikerűit, mert a rendőr visszakisérte a 
Felsőerdőeor-utcai ház elé, ahol Pintér 
Ernő 24 éves állástalan hivatalnok, már 
kétségbeesetten kereste a biciklijét. Csu
pán a rendőr jelenlétének köszönhette 
.ifoser. hogy Pintér nem verte össze, de 
szóbeli inzultusok aflitán tömegével 
hangzottak el:

— Agyon kéne verni az ilyen gazem
bert! Akasztófára az ilyen tolvajokkal! 
— Ordítozott Pintér.

A biciklitől vájt a rendőr és a tulaj
donos közrefogták kisérték a rendőr
ség felé. Amerre jöttek végig, hangos 
volt az utca, ahogy Pintér a tolvajt szi
dalmazta.

A Rzondy-utca és Eötvös-utca sarkán 
váratlan fordulat történt. Véletlenül 
arra járt Holla Sándor műszerész, aki 
figyelmes lett n hokisérési jelenetre és 
akt a bűnjelként gurított bicikliben 
nagy meglepetéssel ismerte föl a szer
dán délután ellopott kerékpárját.

— Hisz ez nz én biciklim! — Toppant 
a társaság elé.

A „kárvallott'* Pintér a nem várt for
dulatra teljesen kiesett a szerepéből. 
Hebegve, dadogva magyarázhatott, 
hogy a gépet egy ismeretlen embertől 
vásárolta a Nagyfuvaros-utcában.

— Gyerünk be mindannyian a kapi
tányságra, — vágta el a vitatkozna fo
nalát a rendőr.

A menet igy Baliával megszaporodva | 
érkezett bo a kapitányságra, ahol rög-I 
tön megkozdték a kihallgatásokat. I

Bövideson kiderült, hogy Pintér Ernő 
rovott múltú tolvaj, aki végül be is 

'ismerte, hogy a biciklit szerdán délután 
ő lopta el a Báday-utca 5. számú ház 
kapualjából.

flDÖlf WrtWV I r W1% mlnősÉgtJEn 
nőt magas fekete fűzős 340 ezer 
női magas bagaria fűzős 420 ezer 
női fekete félcipő .... 230 ezer 
férfi fekete magas box. 370 ezer

IskolacIpOk erős, tartós minő
ségben. — NŐI hócipő 200 ezer

Vidéki rendelések leggondosabb elintézése,

Bulllller CIpöMz, Rákóczi út 1

Csókoljon meg!
Tristan Bemard -—Haltai Jenő bohózat a

Renaissance 
Színházban!

Semlay Artúr, Slmonyl Mária, 
Makltry, B*rny, HaraAnyl

Fiatalos,üde 
kristálytiszta arcbőrt varázsolt dr. Kalser- 
llna HY VÁRJON siápitőszere, adagja 
K al.OOO. Főraktár: Tőrök-gyógy szertár. 
Király ucca 12. szám. „Opera*-gyógy- 

szertár, Andrássy út 20. szám

Légiót^

svájci órák
óriási vélaszttkbsn, béke sinőségbea, Javitáiok 

saját műhelyemben legjobban kiszmetnek:

„ Schönuiqíd Im»t
ttcc> Őrit Ferenc ueca sarok

SZAKORVOSI X'”*

JÖVÖK ní“n*ÍSí-

Felekezeti béke 
egy budai korcsma bakkasztaíánáí 
Hazárdjátékon értek egy társaságot a Winkler étteremben — A vendéglős 
maga szedte a horribilis pinkapénzt — Zsebben tartották a játékosok a pénzt

Szombaton este, mint isineretes, a de
tektívek razziát tartottak a IX. kerületi 
Demokrata Kör Boráros-téri helyiségé
ben, a bankot lefoglalták és a játékoso
kat, mint előző héten is tették, kettős
rendekbe sorakoztatva bevitték a rend
őrségre és ott igazoltatták le őket.

A HÉTÖl NAPLÓ értesülései szerint 
az eöállitott játékosok megtorló lépése
ket tettek a,v. eljáró detektívek ellen, 
mert szerintük kihágás miatt nincsen 
joga a rendőrség közegeinek előállítani 
és bekísérni a főkapitányságra olyan 
embereket, akik szabályszerűen igazolni 
tudják magukat,

Értesiilésüuk szerint Pakots József 
nomzetgyülést képviselő ilyen értelmű 
interpellációt is fog előterjeszteni a 
nemzetgyűlés legközelebbi üléseinek 
egyikén.

A IX. kerületi Demokrata Kör játé
kosainak leigazoltatása után, éjjel J^2- 
kor újabb kártyarazzia indult a főkapi- 
pitányságról a Bak-Hóna delektiVcso- 
port. Ezúttal Budára vezetett az i,ltjuk. 
Megtudták ugyanis, hogy a Margit-kör- 
ut 2. számú Winkler Islvnn-féle étterem 
különhelyiségóben éjszakánként nagy 
hazárdjáték folyik, amelyik gyakran, 
leeresztett redőnyök mellett, a reggeli 
órákig is el szokott tartani.

A Kiskomédia szerződési blankettája

A beteg színész nem kap fizetést — Kétheti felmondás és a több 
furcsaságok

Igen kínos és ogy budapesti kis szín
házra rendkívül kellemetlen ügy fog
lalkoztatja napok óta a Budapesti Szí
nészek Szövetségét.

A Kis Komédia igazgatója, Rótt és 
Steinhardt tagjaikkal olyan szerződése
ket kötöttek, melyeknek egyes pontjai 
egyrészt veszélyeztetik, másrészt sértik 
úgy a színész exlsztenciáját. mint mű
vészi önérzetét. Az összes budapesti ma- 
gánszinházakban tudvalévőén a tagok, a 
Szinészszövctség és a Szinigazatók Egye
sülete által közösen elfogadott kollektív 
szerződés alapján szerződnek le. Ez a 
kollektív szerződés szabályozza a szí
nészek és igazgatók jogviszonyát, 
amelynek természetesen a legsarkala-
tosabb pontja az, hogy a szerződés, csak 
mindkét 
az 
vei 
bá

tehát a színész és 
közös beleegyezésé- 

fel. Foglalkozik továb-

lél, 
igazgató 
bontható

a színészeknek fizethető létmini
mummal is. Ezt az anyagilag ha nem is 
teljesen kielégítő, de mégis többé-kevésbé 
európai színvonalú kollektív szerződést 
kerülte meg a Kis Komédia igazgató
sága oly módon, hogy egyszerűen nem 
vett tudomást a kollektív szerződésről, 
hanem maga által készített szerződési 
blankettán kötötte le tagjait. Erről a 
blankettáról hiányoznak azok a parag
rafusok. amelyeket a Szinészszövctség 
két elnöke, Hegedűs Gyula és Csortos 
Gyula oly nagy küzdelmek után szerez
tek meg. A Kis Komédia szerződési blan
kettái teljesen kiszolgáltatják a színészt 
au igazgatóságnak, annyira, hogy erre 
alig volt még példa afővárosban.

A szerződés egyik pontja ugyanis úgy 
szól:

Ha a tag első fellépésekor látható si
kert nem arat, vagy az igazgatóság 
felléptével nincs megelégedve, úgy a 

szerződés azonnal felbontható.
Nem kevésbé érdekes a következő: 

rA tag betegsége, alatt fizetést nem 
igényelhet.

Ezeket pedig betetőzi:
Minden szerződés két héten belül fel

bontható.

ETÉCDEI Fogsorok azáj- _E I E2NEI padlás nélkül,

Ren

----■ awM-wa pauias neiKUI, 
ömés. fothunés érzéstelenítéssel, (alta- 

Is forduljon bizalommal ■ fóváros- 
lló lagmagblshatóbb
0 Főorvos: Dr. Kavics s.
• fogorvos

" Don fist: Barna ls specialista
s! fogász

fdhlbO-U-H, d. u. 2—3-lg. Ügyeljen a címre!

FOGA
Fogorvosi is Főt ■■da*ait vu, Brzsübi 
Rendkívül minikelt Arak!
Vidékiek ooroittvtl fogadtatnék.

A detektívek záróra előtt néháaiy 
perccel ütöttek rajt a társaságon. Pénzt 
nem sokat foglaltak le, mert a játékosok 
nagy óvatosan zsebből játszottuk, a 
bankban és a pinkában összesen hatmil
lió korona volt.

A pinka Winkler István vendéglőst 
illette, aki saját maga szedte is be a 
horribilis pinkapénzt, Tiz játékost ta
láltak a helyiségben, akiket, bekísértek 
a főkapitányságra, de bevitték a ven
déglőst és a főpiacért is. A rendőrségen 
a játékosok fölháborodássul panaszkod
tak Winklerre, hogy túlságos nagy pin
kapénzt követelt.

A játékosok budai kereskedők, iparo
sok és hivatalnokok voltak, faji és fele
kezeti különbség nélkül. Amelyik pilla
natban a detektívek betoppantak a sze- 
paréba, éppen egy zsidó kereskedő -tar
totta egy hírneves budai ebredővezér 
bankját.

Kár. hogy a detektívek megakadá
lyozták a coup leadását, mert akkor 
mégis eldőlt volna, ami tulajdonképpeni 
az ..ébredő'* és ,,nem ébredő** kérdés: | 
hogy kinél legyen a pénz.

A játékosok; igazoltatása reggel öt 
órakor ért véget, amikor is valamennyit 
elbocsátották a főkapitányságról, de az 
eljárást természetesen folytatják elle
nük.

A Szinészszövetség vezetősége a Kis 
Komédia szerződési ügyében a követke’ 
ző nyilatkozatot tette:
. — A Szövetség yazetőségépek ~- saj-.. 
nos — nem állanak rendelkezésre alkal
mas megtorló eszközök. A Sziuós&wövel- 
ség minden intézkedését, amely a Kis 
Komédia ellep, irányulna,, megnehezíti; 
az a tény, hogy a Kis Komédia nem tar- 

j tozlk a Szövetség kötelékébe. Ez az 
egyedüli magánszínház, mely nem tagja 

I a Szövetségnek. így nagyon természetes, 
hogy rájuk nézvo nem is lehet, kötele
zővé tenni a kollektív szerződést. Erköl
csileg azonban ez feltétlenül dehouesz- 
táló.

— Természetesen minden erőnkkel 
azon leszünk, hogy a jövőben ilyen 
szerződést kötni ne lehessen. Tagjaink
nak megtiltottuk, hogy másféle szerző
dést kössön és hisszük, hogy magyar 
színész ilyen szerződést a jövőben nem 
köt, mert ez C6ak arra volna alkalmas, 
hogy minden eddigi -eredményeinket le
döntse.

A Kis komédia igazgatósága a rossz 
színházi konjunktúrával próbálja indo
kolni szerződésformuláját, de ugyan
ekkor elfelejtkezik arról, hogy a leg
nagyobb színházi hossz idején is csak 
ilyen szerződéseket kötött. A Kis komé
dia természetesen igyekezett titokban 
tartani szerződéseit s csak igy magya
rázható, hogy hosszú évek után, csak 
most kerülhetett kezünkbe egy ilyen 
blanketta. Ezek után pedig érthető, 
hogy mik azok a skrupulozusők, ame
lyek miatt Rótt és Steinhardt urak, is
mételt felszólításunk dacára is táypl 
maradtak a Szövetségtől. Azt. mondo
gatják, hogy ők inkább artisták, mint 
színészek, ügy látszik, hogy máshonnnn 
fuj a szél. Egyszerűen nem akarták alá
vetni magukat a közérdekűt szolgáló 
kollektív szerződési rendszerünknek.

Eddig szól a nyilatkozat. Ezek után 
a Kis komédia igazgatósága művészi ós 
'becsületes munkát, „látható sikert** vár 
és követel tagjaitól, akkor, amikor pri
madonnát, mint alkalmatlan szobalányt, 
kétheti felmondás után világgá küld
heti,

'A Stóh Zoltán.

autó
szerencsétlenség 
a gödöllői országúton 
Bíbor Ilona a Renulsaunes^gtai,. 
művésznője kéthelyen karját tXrt. 
Az autó űsszes utasai ,ulyo,m 

megsérültek
— A Héttői Napló tudösltójátál. -

“'’t61áí xemólvin minden 
újabb áldozatokat szed. Ma délben tó 
bor Ilonával, a Benatssancc Szinház fia, 
tál es talentumon müvéiznöjóvel torta., 
majdnem végzetessé vált autóra™,,, 
erőtlenség. A művésznő nővére, egy bnd. 
pesti gyárigazgató s ennek felsége 
(raguban autókirándnlást tett Gödöllőre, 
Mar majdnem a célnál voltait, amidő. 
valószínűleg nem elég gondos moatliw 
zus következtében a teljes sel>w,ígge| 
rohanó autó egyik hátsó kereke kivágó, 
dott a kocsi alól és az autó utasaival 
egy telcfenpóznába szaladt bele. Bibol 
Ilona és a mellette illő két hölgy való, 
s lggal kiperdült a kocsiból. Csendőrei, 
siettek segítségükre. Közben az autó bent 
zintartillya Is felrobbant é« suirosan 
megsebesítette az autót vezető gyártgaz. 
gatót. Bíbor Hona egy árokba Zoltánt 
éspediglen olyan szerencsétlenül, hogy, 
bal alaó karja két helyen is eltörött Nő. 
vére, Bállá Ödönné is súlyos zraódáw 
kát szenvedett a tején és a lábán. A ue. 
rencsétlenség szoreplőít egy arra halad 
autó vette fel és Pestre hozta. Itt Gulyás 
Lajos dr., Httttl tanár első asszisztens, 
részesítette őket első segélyben. Biboz 
Ilona lelgyógynhisa elörelátbatolsj 
nyolc hetet Igényel.

Teljes 
iizleffeloszlás- 
ri|-'-Ni ..........     ilwa

bői az árut külföldön meg
vásároltam és

Budapesten eddig nem létezi 
ragián-, öltöny- és 

gyerrneíruha- 
áülönlegességetö 

míg a készlet tart, 
mélyen leszállított árban adom el.

Városi bunda 
szőrmével már Z/illlllllBlíl

Mindenkinek érdeke, hogy 
kirakataimat megtekintse.

Tornacipő 40.000M
Sirdpő 145.000^
Hócipő 250.000JÉ

1. rendű mindégbe"

Seffer Antal
tornaszerek (« sporle«Ma«k ,
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..... uradalmak vásárolják a Ke- 
A’Slml Bánk papírjait. A les- 

r?íhi napok során a horeskedélml 
Ö r^wnj-'i több ízben n szó- 

-nól k nagyobb szívósságul: mn- 
-i piac lemorzsolódó tcnden- 

flSva szemben. Mint értesülünk, 
jelenség azzal van összefüg- 

Lisben, hogy újabban a niagyai- 
.‘-/iiri nagyobb domíniumok birto- 
SÍ' kMl többen igen jelentős tó

ál Kereskedelmi Halmot vásárol
ok ueícktelcsi célzattal. A rész- 
“nypaketlek között voltak 500-2000 
darukból álló tételek is. ............

Tőkeemelések. A Magyar Tisztviselők 
Takarókpénzlára 500 milliós alaptőkéjét 
itnnllliárd koronára emeli fel. Kibo- 
r«ájt e célból 500.000 darab 1009 koronás 
uj résavényl. — A Budapesti Aruhitol- 
1,‘aiik >00 millió koronás alaptőkéjét egy- 
mUlinrdra felemeli. Kibocsájt 500.000 db 
1000 koronás névértékű új részvényt. — 
Á Magyar Nemzeti Gazdasági Bank 
alaptőkéjét 200 millió koronái ól 400 
millió koronára emeli föl. Ez a buda
pesti intézet n régi 40C.000 darab 500 ko
ronái névértékű részvényeit 20 darabon
kínt 10.000 korona névértékű darabokra 
vonja össze és kibocsájt 20.000 darab 
lO.COO koronás névértékű új részvényt.

Lj Kola--KrauBz Simon-tranzak- 
eió és egyéb hírek a bécsi bank
világból A Hétfői Napló bécsi 
szerkeszt őségé jelenti: Itteni pénz
ügyi körökben elterjedt hírek sze
rint fúziós tárgyalások folynak a 
fírit-osxtrák bank (az Angol-Ma
gyar bank bécsi leány intézete) és 
az összeomlott AUgcmcfote Indus- 
triebank között. Ezek a tárgyalások 
állítólag Krausz Simon és Xofv/Rí- 
chárd kezdeményezésére indultak 
pieg. Kóla egyik főrészvényese az 
lüdustriebanknak és annak idején 
vele csinálta meg Krausz Simon az, 
Angol-Magyar bank bécsi fiókjából 
a Brit-osztrák bankot. Később azon
ban a két pénzfejedelem összekn- 
lónbözött egymással. A küszöbön 
álló fúzió, amelyet jólértesült körök 
bizonyosra vesznek, uj Krausz Si- 
mon-Kola tranzakciót jelent. Az 
IiWustriebank részvényeinek egy 

. nagyobb tétele már kószább idő óta 
a Lloydbankn^l vjolt plaszirozva. uz 
Angol-Magyar bank és a Lloydbank 
bir.lójk‘felytá*T.*mo9tan ezek a rész- 
yáttEgk Krausz Simon, intézetének 
birtokába kerülnek. A Lloydbank 
egyik részvényese. Einliorn hollan
diai bankár, főrészvényese egyúttal 
az Industriebanknak is .mindezek a 
kapcsolatok arra késztették az ér
dekelteket, liogy felvegyék a tár
gyalásokat az Tndustrjebank beol
vadásáról a Brit-osztrák bankba. A 
Kompassbank és b Wiener, Kauf- 
mannsbank fúzióját a jövő hónap
ban fogják perfektuálni abban a 
ormában, hogy a Kaufmannsbank 
ikvidál és beolvad a. Kompass- 
mnkha. A pénzügyminisztériumban 
ázásán folyik a munka annak a 
öryénytervezetnek előkészítésén, a 
uely a részvénytársaságokra köte- 
tzonek akarja kimondani az arany
iért egek készítését. — Az osztrák 
'Ormány törvényjavaslatot készít 
‘E a ááfcoru előtti kötvények valo- 
itálására Vonatkozólag. A valori- 

’alás valószínűleg a régi effektiv 
• Hók harminc százalékúban fog 
megtörténni. — A bécsi tőzsdén is 
megkezdődött a létMxfon-apaszlás. a 
Forgalom pangása miatt október 
■usejére a tőzsde tanácsa felmondott 
’7. összes nem véglegesített hivatal
nokoknak és egyéb alkalmazottak
nak.

Neumann M.
uhaáruhlu, Múltún kifut 1

Férfi öltöny
Férfi étmeneti kabát
Fiú öltöny
Fiú átmeneti kabát
Női ruhák
Női kosztüm
Női kabát.
Férfi-, női-, gyermek

cipők

Neumann M.
^áruháza. Mtwjim körút 1

KÖZGAZDASÁG
ElfijtCltÉll 

a tőzsdei Intervenció tervét 
Szabóky Alajos államtitkár: „Nincs szükség beavatko
zásra** — A napokban megjelenik a jövedelmi adókulcs 

megállapításáról szóló rendelet
Illetékes körökben az elmúlt hé

ten a tőzsdei helyzet aktuális kér
déseivel csak egészen bizal
mas formában foglakoztak. Erede
tileg úgy tervezték, hogy Búd Já
nos, n pénzügyi tárca adminisztra
tív vezetésével megbízott miniszter, 
újabb tanácskozásra hívja össze a 
bankvezéreket. Ez a lárgyalás 
azonban elmaradt, és — úgy látszik 
— r kormány egyelőre nem is ter
vez semmiféle konkrét intézkedést. 
Munkatársunknak alkalma volt ez 
ügyben Szabóky Alajos pénzügyi 
államtitkárral beszélni, aki a kö
vetkezőket roondota a Hétfői Napló 
munkatársának:

Az Angol-Magyar és a LM Bank 
fúziójának hullámai

Krausz Simon a diktátor
Több hónapig tarló huza-vona után 

a napokban végre mégis csuk dűlőre 
jutói t az Angol-Magyar fiunk és a 
TAoyd Bank fúziója, Harsány hirharso 
nák adták tultul mindeneknek, hogy a 
nevezetek tranzakció '.io«t már vatibaa 
létrejött s a hazai gazdasági élet egy 
jelentős s messzeható fontosságú feje
zettel lett gazdagabb.

Ma már nem lehel kétséges, hogy a 
két bank egybeolvadása főként személyi 
ambíciók következtében létesült. Más 
kérdés viszont, hogy szabad-e egy ily 
nagy fontosságú tranzakciónál a szemé* 
Jyi motívumoknak olyannyira előtérbe 
tolulniok. mint ez alkalommal történt. 
A tárgyalások — miként ismeretes — 
túlnyomó részbéiT Krausz Kim ón és $a- 
lusinszky Gyula között folytak le s a 
létesült, fúzió egyik legérdekesebb je
lensége, bőgj’ Krausz, Simon most már

forma szerint is a legfőbb dllctdloru 
lett az Angol-Magyar fiánknak.

inlutáu Károlyi Imre gróf, a bank ed
digi elnöke, lemondott a tisztségről. 
Ügyvezető igazgató gyanánt fog viszont 
működni Salusinszky Gyula, a Lloyd 
eddigi vezérigazgatója- A többi személyi 
kérdések még — ért^filéóíink szerbit 
nem nyertek rlinlé'/ést. csak azt hallot
tuk, hogy Dobog átmegy a Leszámítol*' 
bankba, Kálmán Henrik a Fabank ve
zérigazgatója let?., Fuchs Artúr, a Mező
gazdasági Nagyüzemek. Bt. alapítója pe
dig Károlyi Imre, a lemondott. elnök 
jó«zágkonnányzója lett. Ne mismerjük 
Krausz Simonnak álláspontját a ‘tekin
tetben, hogy ezeket a folytonos személyi 
változásokul miként inérlogel’. Mi azon-, 
bán nem találjuk előnyösnek egy ily 
nagyarányú intézetre nézve, mint nz, 
Angol-Magyar Bank, ha a vezetők sze
mélyében állandó fluktuáció Jelentkezik.

Más kérdés viszont, hogy Krausz Si
mon valóban az a személyiség-e, aki hi
vatva van a Lloyd Bankkal gazdago
dott, avagy terhelt intézetét a jobb tm- 
pok küszöbéhez elvezetni. Krausz Simon 
kezdeményezői zsenialitásához szó som 
férhet. O, aki már oly sok nagyjelen
tőségű és termékeny gazdasági ideának 
adott teetet, bizonyára csakis vezető he-„ 
lyen képzelhető el a gazdasági életben. 
Egy nagy pénzintézet vezetéséhez azon
ban — a legutóbbi tapasztalatok eze- 
rint — nemcsak csillogó invenciók kel
lenek. hanem lehiggadtaág, bölcs ön
mérséklet, csalhatatlan judicium s a 
realitásnak szóval alig kifejezheti, kom
primált lényege, a „van“-nak hódolalos 
megbecsülése a lidérces, csalóka ..lehet
séges lesz“-okkel szemben. Kran-z, Simon 
eruptív egyénisége, fáradhatatlan kez
deményező tehetsége, idea-gazdagsága s 
legendás mozgékonysága egészen sajá
tot munkakört jelöl ki, do

nem túlságosan alkalmas egfl vagy 
s viszontagságokkal küzdő intézel ki

zárólagos vezetésére.

Krausz Simonnak hatalmas jelentőségű
vé kibontakozott egyéniségében minden
kor domináltak azok a tulaJdW&KQX’

— A tőzsdei intervenció terve el- 
ejtettnek tekinthető. Az egyes érlé
kekben javulás állott be, amely a je
lek szerint tartósnak Ígérkezik. 
Nincs tehát'szükség semmiféle be
avatkozásra.

Munkatársunk ezután a jövedel
mi adókulcs megállapításáról szóló 
rendelet iránt érdeklődött. Szabóky 
Alajos államtitkár erre vonatko
zóan igy válaszolt:

— A jövedelmi adókulcs megálla
pításáról szóló rendelet tervezete 
elkészült. A rendelet a legközelebbi 
napok egyikén már meg is jelenik 
a hivatalos lapban.

az óriási stílusban. dolgozó letöri ál
lítják elénk, de aligha, u lehiggadt, 
elpuszllthátallan jozanságu, márvány- 

homloka bankvezért.
A legutóbbi évek gazdasági eseményei 
pedig

a konzervaliv * józan bankvezéreik ~ 
vek adtak igazat — az invenciúzus, 
a konjunktúrát féktelenül learató 

bankvezetőkkel szemben.
A közelmúlt gazdasági események pél

dául azt látszottak igazolni, hogy
Krausz Simon némiképen túlbecsülte 
a külföldi relációnak teljesítőképes

ségét.
A magyar szanálási kőipsönkötvények 
kihelyezésénél sehol sem láttuk a. londoni. 
Mareoni-csoportot. sem pedig az ameri
kai Ottó Kálin bankházat az. Angol-Ma
gyar Bank agyonreklámozott külföldi 
érdekeltségeit. Ellenben megesett az, a 
fnvesaság, hogy az ujahb kölc-sönkötvé
nyek átvétele érdekében az amerikaiak 
n konzervaliv magasságokban trónoló 
Weisz Fiilöphöz fordultak, nem pedig 
Krausz. Siniou^ioz. aki veiig csak nem
rég tért vissza amerikai körutazásából 
holott Weisz Fülöp eddig igazán mit 
sem tett a bankjának amerikai relációi 
éri féké ben.

Ahhoz is sok szó férhet, hogy miként 
viselkedtek a tőzsdén az elmúlt időkben 
az. Angol-Magyar Bnnk a nz érdekeltsé
géhez tartozó vállalatok papírjai. Az

A n goi Alá gyár Bank részvényei ma 
például alig egykalodán állanak a. 
uinll évi maximális árfolyamuknak, 
míg ti Hitelbank és a, Kereskedelmi 
Bank árfolyamaiknál;, körülbelül a 

felét adtál; csak le.
Külön fejezetet lehetne szentelni 

az Angol Magyar Bank érdekeltségéhez 
taitozó vállalatok sajátságoson szoinom 
tőzsdei karrierjének.

KrrrNlsz Simon azonban közben buzgón 
járta a külföldet, s a .sajtó egy része ki 
tartó állhatatossággal harangozta be az 
utazások nyomán várható nagyjelentő
ségű tranzakciókat, amik ugyan 
egyelőre — még nem ku\*i kéziek be, de. 
bekövetkezett helyette nz Angol-Magyar 
Bank és a Lloyd Bank egybeolvasztása.

(’jabh híresztelések a Hitelbank 
és a Leszámítoló fúziójáról. A leg
utóbbi napokban isméi híre járt 
annak, hogy a Hitelbank és Lesz.ú- 
niiiolóbnnk között fnz.ió készül. A 
loRilletékesebb helyről nyeri infor
mációnk szerint ez n híresztelés 
mint inár annyiszor — most is min
den alapot nélkülöz.

Megkezdődnek n magyar-román keres
kedelmi tárgyalások. A bukaresti ma
gyar követség kezdőmé nyerésé re legkö
zelebb ismét/meg fognak indulni u ma
gyar-román kereskedelmi szerződés Jét- 
re hozására irányuló tárgyalások, a kö
vetség ugyanig hivatalosan értAsitetm a 
román kormányt, hogy a magyar kor
mány haladéktalanul létre akarja hozni 
a k-cres^vdeböi szerződési 

s ezzel kapcsolatosan végleg rendezni 
Jáyúnjn a két állam között Levő függő 
ügyeket. A tárgyalások el.r*lúthatólag 
még október folyamim befejezett nyer
nek.

A pénzügyi kormány és a hajó
zási vállalatok között tárgyalások 
indultak meg az elvesztett hajói.' 
ügyében. Legutóbb több oldalról 
megállapítást nyert, hogy a dunai 
hajózási vállalatok gyenge, üzlet
menete jórészt azzal van összefng- 
gósben, hogy a kormány 1922 óta. 
nem fizeti a hajózási vállalatoknak, 
azokat a bérösszegeket, amiket ad
dig’' az utódállamok szálfára áten
gedett hajóegységek fejében u há
ború befejezése után kiutalt. Miül 
értesülünk, legutóbb a pénzügy
miniszteri um s a dunai hajózási 
vállalatok közölt tárgyalások indul
tak meg, melyek-tek során a kor
mány kifejezésre ju itatta azt n 
szándékút, hogy a közeljövőben va
lamilyen formában rendezni óhajt
ja a hajózási vállalatokkal szemben 
fennálló kúilériiési kötelezettségéi.

A moffyur textilipar külföldi megren
delései. A rövid múltra, do anuúi szebb 
eredményekre visszatekintő magyar tex
tilipar újabban Jugoszláviából és Romá
niából igen tekintélyes megrendeléseket: 
kapott, amelyeknek lebonyolítása végett 
a textilipari vállalatok ujahb munkáso
kat lesznek kénytelenek- munkába állí
tani. A textilipar tehát az egyetlen ipar
ág, almi a innukásrcduktió ismeretlen’ 
fogalom — hála a hathatós vámvédelem
nek.

Az Olaszbank ujahb fira-hitelekcf, 
folyósított. Flirí- adtunk arról, hogy 
a Banca Cominerciale az Olaszbank 
számára nagyobb lira-hitclt aján
lott lel a magyar niezőgazdasáu; 
hit el igénye i nek honőrá 1 á sa céijá bóI. 
Eddig az Olaszbank 25 millió lírái 
helyezett ki 3—ti havi kölcsönök 
alakjában, inig a legutóbbi napok 
során újabb 5 millió lira nyert ily 
foriuóban ki helyezés 1.

x A Magyar Általános Hitelbank az. 
Általános Forgalmi Bank Rt. debreceni 
pénzintézettel szoros üzletbaráti kapcso
latot létesített.

x Az. ..Of»“ Holziiidustrie A.-G. Zürich 
f. hó 6-án tartotta meg az 1923—21. évi 
rendes közgyűlését Zjuichbvn, mely* u 
elhatározta., hogy rcs.-.rényviként 3 sváj
ci frank osztalékot fizd. A 2. sz. szelvé
nyek f. hó 29-től kezdve vállalnak l»o 
Budapesten a Magyar O/Kziigos Köz
ponti Takarékpénztáruál, Wienbon a 
British (lest. Banknál. Zürichben Blan- 
kart & Cic bankháznál és Genfbeii .% 
(’oftiploir d’Escompto de Génévé bank
háznál.

HamisFosai 12.000 K-is
Araavaf,ezüstül, brilli.'inst, ékszert, Icgaiágábban vés '■

Ivóncslcs ékszerész. Vili. Borán u. 57

/

PÁLMA katicsiik sarok
PÁLMA kaucsuk talp 
PALMA kaucsuk talpvádő 

x_ _ _ _/
Boroíhordó | 

4?ra»nl<nt^ekinU!t»c^3Z>iJ^s7!He!nl<nv lj 

mélyen leszáhitattukl 
BÖHM KÁLMÁN hordágy*, rt.l

Budapest. VI., Siabolcs •icerw’ . ■
Tel. r 148-12 es 129-0). SOrgöaycini: Ho. JOAtMŰtm J
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SZÍNHÁZ
Ben Blumenthal helyett

Gilbert Miller
Az TTnio színházak előadásával 

kapcsoltosan tegnap uj kombináció 
merült fel, amely bár kedvezőbb a 
Blumenthal-féle kombinációnál,
mégsem lehet kielégítő az Unióra. 
Az uj hir szerint az Unió négy szín
háza megvásárlására Gilbert Mil- 
Jer megbízást adott budapesti meg
bízottjának, aki a tárgyalásokat 
ínár meg is kezdte dr. Faludi Jenő- 
,vel, az Unió vezérigazgatójával.

Gilbert Miller már töb Ízben járt 
Budapesten, teljesen ismerős a bu
dapesti színházi viszonyokkal és 
nemegyszer tett olyan kijelentést, 
hogy szeretné, ha Budapesten szín
háza volna. Most, a mikor értesült, 
hogy az Unió négy színháza eladó.

i —

Simonyi Máriánál

Az a színésznő, aki mindig aktuá- I hórom zsánerben egészen más. Mi- 
lis, kétségkívül: Simonyi Mária. I lye.n széles skálájú művészet kell e 
Aktuálisé teszi őt nem csupán az a i három szerep egymásután való 
körülmény, hogy talán a legtöbbet 1 megteremtéséhez.

távirat utján azonnal érintkezésbe 
lépett budapesti megbízottjával a 
szinházvásár érdekében.

Hir szerint, amennyiben Miller 
megvásárolja az Unió részvényeit, 
az Unió kötelékében minden válto
zatlanul marad a régiben és még 
személyi változások sem lesznek. 
Miller jól ismeri Faludi Jenő ké- 
peségeit, amely most a tulajdonos
társak miatt nem fejlődhetett olyan 
formában, amint azt hajdan a Víg
színház vezetésénél láttuk. Faludi 
Jenő marad tehát, az Unió vezér
igazgatója, Millert pedig budapesti 
színházaiban egy jól ismert és szín
házi körökben nagyon népszerű író 
fogja képviselni.

a kulisszák között

A HÉT HŐSE kétségtelenül a 
kis Somogyi Erzsi, vagy máskénl 
— ha igy nem ismernék — Somogyi 
Bogyó kisasszony, aki a Kamara 
Szinház megnyitó műsorában szin- 
xekerülő Szigeti József vígjátékban 
a „Becsületszódban páratlan tehet
ségének nagyszerű megnyilatkozá
sát adja oda a közönségnek. A kis 
Somogyi Erzsit Bárdos Artúr dr., a 
Renaissance Szinház igazgatója fe
dezte fel, aki a tengersok jelentkező 
közül éles szemmel meglátta, hogy 
Somogyi Erzsi lesz az, aki el fogja 
tudni játszani Móricz Zsigmond da
rabjában a kis parasztlány szere
pét

FODOR LÁSZLÓ „A jószívű asszony" 
cimii darabja végre révbe jutott a Bo- 
naisoance Színházba, ahol Simonyi Má
riával, Berczy Gézával és Makláry Zol
tánnal már meg is kezdték a próbákat. 
A darab olőezör a Vígszínházban volt, 
ahol már mog is kezdték annak idején a 
próbáit, de aztán eddig ismeretlen ok
ból levették a műsorról. Fodor László 
akkor megharagudott, és elvitte darab
ját a Benaissanoe Színházba, ahol nem
sokára színre hozzák. Érdekes, hogy 
Szép Ernő „Lila ákáo"-a, Vajda Ernő 
„Háreme-e is a Vígszínházból került a 
a Renaissance Színházba. Molnár Ferenc 
„8zinház"-a, amelyet a Vígszínház visz- 
szaadott Molnárnak, a Magyar Színház
ban került szinro. így tévednek néha
napján a direktorok.

SOMOGYI NUSI valósággal kö- 
te g számra kapja a leveleket a sváb
hegyi autókatasztrófából történt 
szerencsés megmenekülése alkalmá
ból. Eddig pontosan négyszáztizen
hét levelet kapott, a négyszáztizen
nyolcadik egy szállítólevél volt, 
amellyel Somogyi Nusi öltöztetőnő
jét elküldte a 72-es, postahivatalba, 
aki annak rendje és módja szerint 
kiváltotta azt. ,A kis csomagban egy 
gyönyörű bronzautó volt, amelyet a 
szerencsétlenül járt autó külföldi 
gyárának bécsi igazgatója küldött 
Somogyi Husinak, A levélben et 
állott:

„hdes művésznő, ezt törje össze, 
ha tudja,** •

A ..SASFIÓK* egyik előadásán meg
jelent a Magyar Színház jobb hármas 
páholyában Márkus Emília is, férje, 
Párdany Oszkár társaságában. A nagy 
művésznő vagy elragadtatással tapsolt 
Darvas Lilinek, aki a függöny előtt 
mély meghajlással köszönte meg Márkus 
felé fordulva a tapsokat.

PUCCINIT, mint a Corílere della 
Sera jelenti, ötvenöt társával együtt 
Olaszország szenátorává nevezte ki 
az olasz király. Heccelik is érte a 
mi kedves és minden viccen legjob
ban kacagó Zerkovitztinket,
mmwwwwwmmamwmmmwmmaamaaaaamammammmmm*

— Latod-e Béla —»— Puccini már. szenátoron?#1 
meg csak városi bizottsági tav *8 
vagy. K sem

— Hja bizony — felelte ZerkmH.
I — mindig mondtam, hogy én» b 
zet árvácskája vagyok C° 8 nem’

RÖVID hírek
MÁRKUS EMMA

a tél derekán vendégszerepel 
a Magyar Színházban, Faje. 
kas Imre „Altona" című 
rabjában lép fel.

FARAGÓ SÁRI
dött^P°líÓ Színházhoz szerző-

KELETI JULISKA
a Royal Orfeum vendége les* 
Kgy hónapi vendégszereplés 
u,ta? ™szamegy Amerikába, 
ahol Miller színhazában fogja 
játszani az Antónia cimsze- 
repét.

RATKAY MÁRTONNAK még egy 
darabban fel kell lépnie a 
Vígszínházban. A darab,mely
nek Rátkay lesz a főszerep, 
lője és amelyet Lengyel Meny- 
hért irt, három felvonásom A 
címe: A Waterlooi csata.

OKTÓBERI BEMUTATÓK:
A Nemzeti Szinház: Csathd 

Kálmán — „A házasságok tu 
égben köttetnek.

A Városi Szinház: Strausi 
János — „Egy é.j Velencében*' 
és Roncielli — „Gioconda".

Vígszínház: Móricz Zsig. 
mond — a „Vadkan" és egy 
Vemenil-vigjáték.

Renaissance Szinház: Ibsei
— „Kisértetek". Fodor László
— „A jószivü asszony" é( 
Vajda Ernő „Hárem“-ének rep 
rize.

Király Szinház: Káhnái 
Imre — „Marica grófnő".

Magyar Szinház: Shaw « 
„Szent Johanna".

Belvárosi Szinház: Savóit 
—• a „Nagyhercegnő és pincér 
és egy Szenes Béla-vigjáték.

Fővárosi Opercttszinhá^ 
Farkas Imre — „Nótás kapií 
tény".

Réth Maríanne
A Renaissance Szinház tavalyi más® 

rában igen szép sikerei voltak JWtá Ma 
riannenak, mint ahogy az bizonyár* 
még a közönség élénk emlékezetébe* 
van. Az idei szezón is nagyszerű auspi 
chrmok között indult Réth Martaiméra 
amennyiben már az első vígjáték ujdon 
Ságban, a „Csókoljon meg" című Trfo 
tan-darabban jelentős sikert aratót 
egyéni és közvetlen játékával.

'foglalkoztatott színésznők egyike, 
Uiancm az a kivételes pozíció, melyet 
|Ó színművészeti életünkben elfog
lal. Simonyi Mária valóban sok sí
ikért látott már s köztük — mint 
[például a tavalyi. Móricz darab al- 
ikalmával — olyanokat Is, amikor a 
pajtő és a közönség szinte példát- 
lan egyértelműséggel hajtotta meg 

igz elismerés zászlóját. Mindez ter- 
'mészetesen óriási kötelezettségeket 
ró a müű vésznőre és pedig a publi
kumai szemben. A vérbeli művészt 
éppen az jellemzi, hogy annál nincs 
megállás, azt vágya, vére, célja, si- 
kerei uj és uj kivívandó győzelmek 
felé hajtják. S a fővámtéri lakás 
Simonyi Mária artisztikusan beren
dezett lakásának falai lehetnek 
csak tanúi annak a sok-sok tanu
lásnak, rendkívüli energiának, mely 

gyümölcse aztán az a sok pom
pásan megformált szerep, melyet a 
publikum Simonyi Mária alakítá
sai révén ismer meg...

Simonyi Mária ma a szerepek, 
ha szabad e kifejezéssel élnem — 
valóságos pergőtüzében fi. A Vera 
Mirceva idegi-oató futamai után 
jött a „Csókoljon meg" finoman 
pikdnt kómikuma s már itt is van 
a .Jószivü asszony''. Három hóién 
Mdl hátam nagy szerep s mind a

Lehet-e ezért szinház és közönség 
eléggé hálást!

— Bizonyára nem — gondolom én 
a pesszimista. De Simonyi Mária 
másképpen látja a helyzetet, ami
kor nekem a kővetkezőket mondja:

— Talán sohasem tanultam és 
dolgoztam annyit, mint most, de 
mégis bőven kárpótolva érzem ma
gam, ha azt. nyújthatom a publi
kumnak, a mi csak tőlem telik. A 
fáradságot, a mi a szerepek kreálá
sának technikájával jár, alig érzem, 
mert hiszen ebben segítségemre van 
az a határtalan szeretet, a mit hiva
tásom iránt érzek. Mondják, hogy 
a sorozatos előadások ideje lejárt, 
ma már sok premier — illetőleg 
változatos műsor kell;— lehet, hogy 
úgy van, én csak azt tudom, hogy 
épp olyan szívesen játszottam az 
en suite előadásokon, mint a milyen 
szívesen állok újabb és újabb fel
adatok elé,..

Nagyon szerettem volna még srsk 
mindent hallani Simonyi Máriám, 
de. mennem kellett, mert a szomszéd 
dolgozó szobában máris türelmet
lenül várakozott „A Jószivü tus- 
szony".

Batta Jerí. 1
RÉTH MARIANNE

BnnMtMaoe SMahéai „OnMwljwi me«r*
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A Belvárosiból a —
Vígszínházba

Mintefv két óv előtt rendkívül rokon- 
vés mutatkozott be a Bel-

*^nsj Színház színpadán a „Gazdag 
S’ fö ’iöi szerepében: — Bóth Klári, 
í bemutatkozás eredményo volt a Bel- 

;.irosihoz való szerződés. Azóta még egy 
néhány *z^P sikerben volt része Both 
Klárinak, aki az elmúlt beton pályájá
nak jelentős etappjához ért. A Vigszin- 
báz igazgatósága vendégszereplésre kór- 
, őt ineff, a Bunbury egyik főszerepét 
ajánlva fel. Bóth Klári ezt a meghívást 
.líogadta, azóta mái- debütált i» 
Xemcsak kitünően állottá meg a helyet 
, Vígszínház oiyüttosében, <le ügye- 
lemre málló sikere Is volt, aminthogy a 
Mjt,i és közönség azt egyhangúan meg
állapította.

MOZGÓKÉP-OTTHON 
at» á it,. ■>*.éB«aggss»

Amerika világattrakciől:

Orgia
a tenger és az embtri szenvedélyéi; filmje. 7 fölv.,

Tigrisvér
a szerelem nagy regénye 8 fölvonásban

HíradóElffadésok kasdctei 4, S, 8,10 rakor
Glória Swanson 

alteregója
A Royal-Apollóban történt a ,.Kék- 

Makáll nyolcadik felesége0 cimü film 
sajtó-bemutatóján. A * film főszerepét 
tudvalevőleg Glória Swanson játssza. 
E sorok írója egy ismert filmrendező 
társaságában nézte végig a bemutatót, 
hkihez a rendező szünet közbén a követ
kező szavakkal fordult: •- Mondja ki 
vem, nem ismert ^véletlenül' a Szomszéd1 
faüfoiyban ülő fiatal hölgye*? — I)e igen. 
— Ki az? — Padi Elly. á Fővárosi Ope- 
rettízihház tagja. — Mutasson bo ké
reti). — Megszoktam, hogy a filmrende
zők állandóan starok után kutatnak s 
igy nem csodálkoztam a dolgon, csodál
kozni csak akkor kezdtem, amikor pár 
pillanat múlva a filmrendezőnk ezt 
mondta; — Tudja, hogy maga megle
pőéit hasonlít a ÍUincn szereplő Glória 
Nvansonhoz. Annyira, hogy ezt ellenőri
zendő, arra kérem, jöjjön ki kérem hol
nap a műterembe próbafelvételre.

A próbafelvételen kiderült aztán, hogy 
Páni Elly valósággal a megtévesztésig 
hasonlít Glorih, Swarisonhez, minokfoly- 
lán n rendező nyomban leszerződtette 
logkozolebbi fllmje főszerepének eljátszá
sára. Lám, igy indul ogy fllinkarriére. 
A dolog történetéhez tartozik az Is, hogy 
*PPen a rendező jóvoltából a jelenleg 
•urizsban időző Glória Swanson is meg- 
JaPia Puál Elly próbafelvételének egy 
kópiáját megtekintés végett.

Egyébként a Hétfői Napló megszerezte 
"*y Glória Swanson, mint J’aúl fcjlly 

‘i.niotójat s itt adja őket cgyfnás ínel- 
. • Döntse el n közönség, melyik ' az 
Igazi.

, Füíát . , SWANSON ♦. PA*L ELLY
ősi Upcrcttozlnháx tagja, akik a meg te vesztésig hasonlítanak egymáshoz

• A Vígszínház jövő heti műsorát vál
takozva tölti bo a színház két újdonsága, 
a Cseresznyéikért és a Bunbury. Vasár
nap délután a Király kerül színre mér
sékelt helyárakkal.

• A Drótostót hete lesz a Fővárosi 
Operettszinház jövő hete is. Minden este 
Lehár Ferenc mestermüvét adják Rá fkai 
Márton és Biller Írón felléptével. Vasár
nap-délután mérsékelt helyárakkal a 
Párizsi lány kerül sziurc.

• Változatos, gazdag műsor várja a 
Városi Színház közönségét. Sullivan vi
lághírű operettje, a Mikádó, vasárnap, 
kedden, pénteken, szombaton és jövő va
sárnap esto van műsoron, a bemutató 
kitűnő -szereplőivel. Hétfőn Mignon, 
szerdán uj betanulással, a címszerepben 
J. Palin y Maliiddal, Scarpia szerepében 
Sáros! val Toscn; vasárnap délután Rigo- 
letto kerül sünre. Csütörtökön a Nem
zeti Szinhdz folytatja vendégjátékát, a 
Szökött katona pompás előadásával. Jö
vő hétfőn a Bánk bán van műsoron.

• Orska,-„Csókoljon meg’.** és a „Ha
láltánc'* a Renaissance Színházban. A 
Renaissance Szinhdz jövő hetének szen
zációja Maria Orska csütörtökön kezdő
dő vendégjátéka. A nagy, művésznő, 
akinek tavaszi vendégjátéka nyomán va
lóságos Orska-\Ó7. támadt Budapesten, 
legnépszerűbb szerepét, a Musik-ot és 
ezenkívül csupa uj szerepet játszik, a 
bécsi Kammerspicle tavaly is oly nagy 
sikerrel- szerepelt társulatával.- A szín
ház. jövő heti műsora: hétfőn, szerdán: 
Csókoljon meg; kedden: Haláttánc; csü
törtökön és pénteken; Meinc Cousine aus 
VVarStíhau; fél nyolc • órakor, szombaton 
és vasúimat) fél 8 órakor; Csókoljon meg! 
tiz és fél órakor: .1/wsiA-. Vasárnap dél
után először félhely árakkal: Vera Mir
ceva. •; ■-

• Estéröl-eslére a diadalmas „Árvács
ka** kerül szinro a Király-Színházban. 
Vasárnap délután „Három a kislány** 
Alpár Gittával, mérsékelt, helyárakkal.

• Egész héten a szezőn nagy drámai 
eseménye, a „Sasfiók** kerül színro a Ma
gyar Sünházban. Mcst vasárnap este, 
valamint szerdán, csütörtökön, szomba
ton és jövő vasárnap este Darvas Lili, 
hétfőn, kedden, pénteken Csáky Paula 
játssza a .reichstadtt herceg szerepét. 
Vasárnap ,,Szent Pé’cr esernyője", mér
sékelt áru' délutáni 'előadás;. -*1-

BtivaL-apotiö 
ú K A N ia

AHotredamej 
joronjör,

í 2 részben, 12 fejezetben

Quasidomo: LÓN CHANEY
Amerika legnagyobb művésze

• A hét készülő szenzációja „A uag.v- 
hercegnő és a pincér** premierje. Októ
ber elsején, szerdán mutatja bo a Bel
városi Színház Savoir remekbe készült 
vigjátékát, amely tiz hónapon át esté
ről estéré táblás házakkal került színre 
a párizsi Théaire do 1‘Avenuobon. Tit
kos Ilona, Mészáros Giza. Kertész De
zső, Z. Molnár ós Rubinyi játsszák a 
nagyszerű újdonság parádés főszerepeit. 
Premierig a „KfeutZer szonátán** kerül 
színre. 'Mérsékelt heíyáru délutáni elő
adás jövő vasárnap: „A papának igaza 
volt**.

• Utolsó héten játsszák a Blaha Lujza 
Színház parádés avató műsorát. Minden 
este amerikái operett, magyar dalciklus, 
orosz tréfa, francia bohózat, Boross, Kö
kény Ilona kupiék. Vasárnap délután 
ugyanaz mérsékelt helyárakkal.

• A színházak jövő heti műsora: Ope
raház: Kedd: Aida. Szerda: Bolygó hol
landi. Csütörtök: Traviata. Péntek: Sám
son és Dalija. Szómba.t: Bohémélet. Va
sárnap: Saria királynője. (Előadások kez
dete: 7 óra.) —.Nemzeti Színház: Hétfő: 
Stuart Mária. Kedd: Aranyember. Szer
da : Karömazóví Csütörtök: < Nóra. Pén
tek: Vén gazember. Szombati Az ember 
tragédiája. Vasárnap délután Süt a nap, 
este: KarámazoV’. (Előadások kezdete:- 7 
óra.) — Városi Színház; Hétfő; Mignon. 
Kedd, péntek, szombat és vasárnap esté: 
Mikádó. Szerda: Tosea. Csütörtök: Szö
kött katona. -Vasárhap délután: -Rigóiét - 
to. Hétfő: Bánk bán. (Előadások kezdete: 
7 óra.) •— .Kamaraszínház: Hétfő:, szer
da és vasárnap: Grassalkovieh stb. Kedd: 
Mizantróp és Májusfa. Péntek és szom
bat: A máma. (Előadások kezdete ’?8 
óra.) — Vígszínház: Hétfő, szerda, pén
tek: A cseroszMyéskert. Kedd, csütörtök, 
s'zombat és Vasárnap este: Bunburry. 
Vasárnap, délután: A király. (Előadások 
kezdete: ’j8.$r^.).— Renaissance Szín
ház: Hétfő, szerda, szombat, és vasárnap 
esto: Csókoljon hieg. Kedd: Haláltánc. 
Csütörtök* ’ péptek: Meine Cousine aus 
Warachau (Qrska vendégjátéka). Szom
bat, vasárnap (éjjeli előadás): Musik 
(Orska vendégjátéka). .Jövő hétfőn: Ka
merádon (Orska vendégjátéka). Esti elő
adások kezdete: ’/í8, éjjeli előadások kez
dete Vsll óra.) — Fővárosi Operettszin
ház: Minden este: A drótoslót. Vasárnap 
délután: A párizsi lány. (Előadások kez
dete: J/»8 óra.) — Király-Szinhdz: Egész 
héten: Árvácska. Vasárnap délután: Há
rom a kislány. (Előadások kezdete: '-8 
óra.) -r- Magyar Színház: Egész héten: 
Sasfiók. Vasárnap délután: Szent l’é'er 
esernyője. (Előadások kezdete: ’.8 óra.)
— Belvárosi Színház: Hétfő és kedd: 
Kreutzer szonáta, a többi napokon: A 
nagyhercegnő és a pincér. Vasárnap dél
utáni- A papának igaza volt. (Előadások 
kezdete: ’ jfi óra.) — Blaha Lujza-Szinház 
Egész héten: I lovo you, Székely fonó 
s(b. (Előadások kezdete: vi9 óra.) -- 
Apolló Színház; Minden este: Vonósné
gyes stb. (8 órakor.) — Vidám-Színpad: 
Minden este: Békeffy-kabaré (9 órakor).
— Terézkörvti Színpad: Minden este: 
Rex s»b. (’-fl órakor). — Royal-Orfeum: 
Nemzetközi műsor (8 órakor). — Papa- 
oály: Megnyitó műsor <9 órakor).

5 Itélit éjszakája f
■ A puszták fia °

Előadások kAT.detc: ’.*»«, ’,:8. ' Ji> **

x Strellnsky-flók műterme (Kecske
méti ucca 19.) szenzációs művészi felvé
teleket készít.

A „Csókoljon meg" cimü vígjátékban 
Rétli Marianna feltűnést keltő ruháit 
a Gaálné és Gnltmann Margit cég (Váci 
Ucca 20) készítette.

MOZI ÉS FILM
• V Vita-filmgyár fizetésképtelenséget 

jelent és likvidál. A bécsi Depositen- 
bank összeroppanásával egyidejűleg az 
általa íinancirozoí-t Vita-filmgyár is fi
zetési zavarok közé került. A vezetőség 
azóta n legkülönbözőbb utakon igyeke
zett pénzhez jutni és mivel a hitelezők 
is azt hitték, hogy a szanálás sikerülni 
fog, moratóriumot adtak. Bécsi szerkesz
tőségünk most azt jelenti, hogy az az 
angol pénzcsoport, amely elvben haj
landónak mutatkozott a Vita átvételére, 
most megszakította a további tárgyalá
sokat. úgy, hogy n Vita kénytelen lesz 
a fizetésként ölen Béget deklarálni és a 
kiegyezés után likvidálni.

* Jackic Coogan — Budapestre jön. 
A long líve the King mesterfilru londoni 
sikere után n kis művész Ígéretet tett a 
Titán-film igazgatójának, mely cég e 
gyönyörű Ülmet. .Jackie-lől megvotte, 
hogy annak budapesti bemutatóján sze
mélj oson részt vesz. A 11 felvonáson mű 
október 10-én kerti! előadásra a Royal- 
Apollóban és az Urán iában egyidejűleg-

Mozgófénykép színházak 
műsora

• (,’orvln-szlnház (Tel. J. 89—88, J. 45— 
84). A kaland (Idegenek az éjszakában). 
Torz E. Benneth. B. C. Marr, Ciklon U.. 
Fogj meg. ha tudsz, hurleszkek, Zenei 
tréfa. Híradók. Előadások fél 6, fél 8, 
fél 10.

• Carmen mozgó (Tel. J. 129—54): Harc 
a leopárddal, dráma. —- Tönkreteszem a 
papámat, Marion Dawcs vígjáték. Elő 
adások 4 órától folytatólagosan.

• Kamara (Tel. J. 140—27): Ki a ghet- 
tóból, Henny Portén világatlrakoió. — 
Fogj meg. ha tudsz, burleszk. Előadások 
háromnegyed 6, háromnegyed 8, három
negyed 10.

• Olympla (Tel. Józ#. 129—49): Finita 
la Commedia, Mosjonbin. — ó és as 
aiiarchiitdk, Harrold Lloyd-burleszk. — 
Előadások 4, fi, 8, 10. Első előadás mér
sékelt helyárak mellett.

• Koyal Apolló (Tel. J. 118-94): A 
Notre-damcl toronyőr, 2 részben, 12 feje
zetben. Előadások fél 6, fél 8, fél 10.

• Tivoli (Tel. .30 -49): Ki a ghettóból, 
Henny Portén világuttrakció. — A jó 
bardtolc városa. Tóm. Moore. Előadások 
fél 6, fél 8, fél 10.
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jv M/ie 
vándondifas atléti

kai versenye
X JtUsdly-dijai RÓMahdgyt

— F^bditfs oswdgoa 
javitott azé Jtílasn- 

dtfban — Kultady 3000 máid- 
r»en varaséffdt axanvadatt Nagy 
Sándortól — Budagntat diai- 
hoaavatö bajnotsadodt a M.BC 

nywta
A MAC őszi versenye a szokásos né

pes niözonókkel folyt le. A verseny ki- 
»>mol kodé eseménye Forbdth Sándor 
(FTC) sulydobása, melyben 14.45 magyar 
rikord eredményével Európa legjobb 
svlydobójdvd emelkedett. Feltűnő volt a 
MAC középtávfutóinak veresége 800 és 
3000 méteren.

Az eredményeket itt közöljük:
Biszkoszvctés, 5-ös csapatverseny Bu

dapest bajnokságáért. Bajnok: MAC 
37.56 átlag W. O.

200 méteres előny verseny: 1. Muskát 
(MTK) 26.4. 2. Várkonyí (BBTE), 3. 
Braun (MTK).

1500 méteres előny verseny: 1. Lelchtag 
(MTK) 4.10, 2. Szabadkay (FTC), 3. Far
kas (MTK) 60 m. e.

Magasugrás: 1. Gáspár (MAC) 1.86. 2. 
Orbán (SzAK) L83, 3. Vidóczy (MAC) 
176 m.

4(>0 méteres síkfutás előny verseny: 1. 
Vadon (MAFC) 30 m. e., 2. Plavensky 
(BBTE), 3. Ráday (BEAC), idő 50.2 mp.

3000 méteres Porzsolt-emlékverseny: 1. 
Nagy (BEAC) 9 p. 18 mp.. 2. Kultsár 
(MAC) 9:25.5, 3. Hcnnel (MAC), finisben 
biztosan nyerve.

100 yardos síkfutás (Király-dij): 1. 
Rózsaheíryi (MAC) 10.2, 2. Nemes (OTE) 
10.3, 3. Muskát (MTK) 10.4.

Súly dobás (Allam-dij): 1. Forbáth 
(FTC) 14.45, 2. Egri (MAC) 13.15, 3. Nonn 
(BBTE) 12.51. Országos rikord!

Btidugrás előnyverseny: 1. Karlovits 
(MAC) 3.50, 2. Csáky (DAC), 3. Törpényi 
(BBTE).

300 m. síkfutás (Horvátovich-vdndor- 
dij): 1. Barsy (BBTE) 1.59.8. 2. Rózsa 
(MTE) 2.2.8, 3. Magdics (MAFC). Bejcy 
700 méternél verve föladta.

,110 méteres gátfutás (Szokoly-vándor- i -- ... .. - Farkas

SPORT
Hz. UTE súlyos vereséget 
szenvedett a Viennától

Nz UTE halfsora miatt veszttette el a mérkőzést 
— Ai MTK ás FTC nagy gólaránnyal nyenták 
mépkSzisUkct — K Vasas is győzött — M VÁC, 

BEAC, BTC és NSC eldöntetlenül végeztek
Válogatott csapatunknak Bécsben 

szenvedett veresége és az UTE legény
ségének a Viennu ellen szerencsétlenül 
végződött mérkőzése eldöntötte az osz
trák futballsport hegemóniáját a ma
gyar futball fölött. Kénytelenek va
gyunk megállapítani azt, amit eddig is 
tudtunk, de bevallani nem mertünk, 
hogy az osztrák futball, amely technika 
é« fejlettség tekintetében mélyen alatta 
Állott a magyar futballsportnak, fölénk 
kerekedett.

Az MTK, FTC és a Vasas megnyerték 
mérkőzéseiket, a VÁC, NSC, BEAC és 
BTC eldöntetlenül végeztek, inig a IIT. 
TVE és Zugló súlyos vereséggel zárták 
le a tegnapi bajnoki napot.

First Vienna—UTE 4:2 (2:1). Stadion. 
Biró: Schiller Gyula.

UTE kataszHrófális vereségét

í Muskát (MTK) 16.2, 2? 
(MAC), 3. Orbán (SzAK).

220 yardos síkfutás (József 
herceg dija): 1. Juhász (MAC) 
Máskát (MTK), 3. Nemes (FTC).

Tdvolugrás, 5-ös csapatverseny Buda
pest. bajnokságáért. Bajnok: MAC csa
pata 6.76 m. átlag. W. O. Egyénilog a 
legjobb ugrás Molnár 6.85.

Hármasugrás előny verseny: 
(Munkás TE) 130 m. e., 2. 
(BBTE), 8. Molnár (MAO. Jó 
14.51.

3% 1000 méteres stafétafutás:
8 p. 23 mp. (Steiner B.—Leicht-ag—Fo- 
nyó), 2. Munkás TE 8.25 (Steiner P.— 
Ceéfay— Rózsa), 3. FTC.

királyi
22.6, 2.

1. Cwéfav 
Bechtold 

eredmény

1. (MTK)

Msvábhegyi autó
verseny eredményei

Vasárnap délután folyt le a svábhegyi 
autóverseny a Királyi Magyar Automo
bil Club rendezésében. A verseny ered
ményei a következők:

A) csoport (tura-autoniobilok). győz
tes: TJensel Józ-ef (Steyr) 4 p. 22 három 
tized mp. (túrakocsi-rekord).

A motorkerékpárok győztese dr. Fe
ledi PáJ (Stunbeam), 4 p. 15 háromtized 
mp. (motorkerékpár-rekord).

Díjnyertesek a következők:
A KMAC svábhegyi nagy vándordíját 

nyerte az 1924. évre a Daimler Motorén 
(losellsc.haft Untértiirkheim. 36. start
számú Salzer Ottó által vezeteti coinp- 
rpasoro« Morcede^ vorsenyautomobil.

A KMAC állal dr. fíclmdr Tivadar 
emlékére alapított vándordíjai nyerte, 
az 1924. évre Farkas Kálmán, a Kirólyi 
Magyar Automobil Club tagja a 11. 
startszámu 21. Bugatti túra utón. Pont
szám 140. RZ.

A KMAC vándordíját a legjobb idő
eredményt elért motorkerékpár verseny
ző részére nyerte dr. Feledi Pál n 33. 
stnrtszánHi Stunbeam motorkerékpárral, 
ideje: 4 perc 15 bárom tized mp.

A Honvéd autócsapat tisztikara által 
alapított vándordíját a legjobb időt 
elért magyar gyártmányú gépjármű ré
siére nyerte nz 1924. évre a 34. start
számú C. C. Friese által vezetett Mago- 
mobil vcrsenyautoinobil. ideje 5 porc 44 
hat tized mp.

• Uránia (Tol. J. 121-33): .4 Notre- 
iáméi loronpör, 2 részhon. 12 fejezetben. 
Előadások 5, háromnegyed 7, fél 9, 10.10.

Az _ -
gyönge halfsora okozta, amelyen a ki
tűnő technikájú bécsi csatárok könnyen 
törték keresztül magukat.

Az UTE támadásával kezdődik a já
ték. A 12. percbe Chrenka a 16-oson be
lül hands-et vét,

a megítélt 11-osből Fogl II. meg
szerzi a vezetést.

A Vienna ezután fölénybe kerül és 
pár porc múlva Höss és Fischer 
játékából

a Vienna kiegyenlít.
A Vienna tovább is fölényben 

Az UTE halfsora összeomlik és 
II. btitető-terüleien belül olkövetett 
foul-ja miatt megítélt tizenegyesből

Vienna újabb gólhoz jut.
Félidő 2:1. A mérkőzés második része 
változatos mezőnyjátékkal veszi kezde
tét. Majd az IJTN intéz néhány szop 
támadást, az Ostricek által kitünően 
védett osztrák kapu ellen.

A 14. percben Szidon centerét
Argyeldn védhetetlenül fejeli be 

Vienna hálójába.

ÖBSZ-

van. 
Fogl

a

hi-A 30. percben nz újpesti védelem 
bájából Gschweidl a harmadik, majd öt 
perc múlva Höss a negyedik góllal biz
tosítja a bécsiek győzelmét.

Vienna: Ostricck—Rniner, Blum—Kurz, 
Chrenka Ludwig—Seidl, Gschweidl, 
Jizda, Höss, Fischer.

UTE: Kiéin—Fogl II., Fogl III.-Mül- 
ier, Baubaeh, Pucs—Szemere, Argyelán, 
Niké, Csontos, Szidou.

FTC— 111. TVE 3:0 (0:0). Hungárla-uti 
pálya. Biró: Nagy László.

A sokszoros reprezentatív Blum. mint 
brlbátvéd mutatkozott be a közönség
nek a vasárnapi mérkőzésen. Változa
tos, hullámzó mezőnyjátékkal kezdődött 
a mérkőzés, az FTC nagyobb technikai 
készsége azonban csakhamar a zöld-fe- 
liórok javára billentette a mérleget. Az 
első félidő az FTC fölénye ellenére gól 
nélkül végződött, szünet után azonban 
a Vívók csapata nem birtu a tempót és 
kéytolen volt nz FTC nagyobb technl- 
k itudása előtt meghajolni. A gólok 
közül kettőt SteczGVits, egyet pedig Kö
lnit lőtt. A második félidőben a biró 
Wernert. és Kovásznayit (III. TVE) a 
határhiró megsértése miatt kiállította.

FTC: Anwell—Bluin, Ruppricht—
Fuhrinann. Kovitzky. Mntkovics—Hé- 
gor, Sleczovits, Sándor, Schleimor. Ko- 
hut.

futballista tehetséges erőnek Ígérkezik. 
, bár még rutinirozatlan. A mérkőzés 
i gyenge és nivótlan volt. A VÁC csapa

kapus és Engcl IT. megsérültek. Gól 
, nélkül végződött félidő után a VÁC 
szél ellen játszva is fölényben marad, 
helyenként azonban az NSC is szóhoz 
jut. A mérkőzés mezőnyjátékkal vég
ződött.

VÁC: Fischer—Grosz II., Singer— 
Griinblatt, Havas Hermann—Haar, En- 
gel TI., Klopfe, Lóbi, Jocke.

NSC; Gallowiali—Havas, Török—Szé
les, Gorgits. Weinberger—Rémay ILI., 
Rémay II., Wolentik, Spitz, Zsíros.
Vasas—KAC 2:1 (1:1). Hungária-u^i

pálya^ Biró: Gerő Ferenc.
A mérkőzést a Vasasok óriási techni

kai fölénye jellemezte. Mindkét félidő
ben heves iram, szép összjálék gyönyör
ködtette a közönséget. A Vasasok szám
talan gólhelyzetet teremtettek, balsze
rencséjük folytán azonban nem bírták 
azokat értékesíteni. A vezető-gólt a 22. 
porcben a KAC érte el Gulyás révén. A 

i gólra a Vasasok támadásra támadást, 
i halmoztak, eredményt azonban csak a 
I 36. percben érnek el Takács révén. (Fél- 
| idő: 1:1) — A második félidőben ismét 
■ a Vasasokat látjuk frontban. A 10 vevő
ben Takács szerzi meg a vezetést csa- 

I patának. A mérkőzés végéi* mezuay- 
játók.

: Csapatösszeállítás: Vasas: Kutrucz— 
Király, Rottler—Pallós, Sipos, Kelchen 
— Katzer, Takács, Jelűnek, Szentmiklós- 
sy, Himmer. — KAC: Varga—Saguly, 

i Dudás—Gyurkovits, Tóth, Budai—Gr cseh 
'Boné, Freund, Morvay, Gjilyás.
BTC—BEAC 0:0. Millenáris-pálya. Bitó: 

Bálint László dr.
A durvaságokkal tarkított mérkőzés 

első félidejében az egyetemiek, a má- 
• sodikban pedig a BTC volt fölényben, A 
I BEAC néhány kitűnő gólhelyzetet ide

geskedett el, míg a BTC támadásait az 
egyotemiek kitiiő védelme könnyen sze- 

! relte le. Az első félidőben a BEAO 
jobbszélsője: Pluhár egy tizenegyest 
kapufának lőtt. A mérkőzés második 
részében a BTC is több támarást veze
tett, de csatársorának tehetőt lonsége 
miatt eredményt elérni nem tud. FMr- 
váth 111. (BTC) kiállítva.

BEAC: Fábián—Kotrások, Boór—Pe- 
sovnik. Sági, Hidassy—Pluhár, Kertész, 
Erhard, Kvasz Marczinkó.

BTC: Palcsek—Horváth, Gruber—Bor- 
sáuyi, Buchnitz I., Ja.iovltzky—Kir- 
sohenbaum, Rccbnltz II., Schwartz, Hor
váth III., Molnár,
MTK—Zuglói VII. kér. AC 5:1 (3:9). 
Hungdria-uti pálya. Biró: Iv&ncsics Mi

hály.
MTK: Kropacsck—Mandl.

VÁC—NSC 0:0. Lóversenytéri pálya. 
Biró: Schissler József.

A VÁC formáján alul szeropclt teg
napi mérkőzésén, bár igy is technikai 
fölényben volt újdonsült elsőosztúlyu 
ellefelévol szemben. A Nemzetlek a kö
zépiskolás volentiket uróhaPlák ki a 
középcsatár bolyén. A fiatal. 16 óval

őszi ^^•magyap 
tcnniszmévfi(jzé  sAusztria győz

Vasárnap fejeződött be az „irln- trák-magyar ország közti tíií? 0M> 
.ony é. a küzdik a

arám/u szokatlanul la''r^
Dél hozták meg. A rnltlng ponlÚrtnvt 
azonban közel som fejezi ki a két <i2 
•“« reprezentánsainak ,r„kíil,„‘ ’* 
mrt a magyar bajnokon Kohrlhra »■ 
án kívül Takácsot is nélkülöznünk két 

lett a magyar csapatban. Fittler Kami 
pedig a bálin gróf elleni niMMÓbáó 
melyben látható fölényben volt _ C 
sántáit es vissza lépésével a m0«y„ 
garda tótségtelenül legerősebb 
zöjét vesztette cl.

Az osztrák versenyzők közül lM 
elsősorban Ausztria bajnoka, gróf 
fealm Lajos ós a nagytehotségii, Hatat 
Glanez játéka érdemel említést; £ 
mán átgondolt akcióik és lendületes 
erőteljes játékuk gyakran ragadták 
tapsra a nézőket. Ausztria Wz...."!- 
kétségtelenül megérdemelte ezidel évE 
leimét és csupán Kehrling Béla távok 
marudasa ejt. kis — szépséghibát Saltnék 
diadalának jelentőségén.

4 miting ponteredméngei: Gösse 
-Brick 6-2. 6-8, 6 4, 12±1 II Knrl 
Jaeobl .8-6, 4—6, 6-3. 6-3 S 
Mnuk—Pétery 6—1, 6—2, 6—4. gróf 
Salm L.—Fitler 8-10 6-3 7L5
Walkover; Snlm-Salrn-FÍttler- 
Kiremayer 11—9, 4-6, 6-4. Briek 
—Glanz—Petery—Arató 6—3, 4-6 
6—3, Mpnk—Zborzik—Fittlor—
Kirchmayr 5—7, 6—4, 6—4, Kinzel— 
Zborzlk—Kclemn—Göncz 4—6. 6—3, 
9—7, Salm-Salm—Péteri—Jacobi 2- 
6, 6—2, 6—3, Göncz—Keimen—Brick 
Glanz 3—6, 4—6. Ausztria guöz ll;t 
arányban. ____Panp György.

A másodosztályú bajnoki mérkőzések 
eredményei: KAOE—UMTE 4:1 (1:0). — 
UTSE—Főv. TK 2:9 (2:0). <- ETC—I’óstás 
1:1 (1:0). - 33 FC—BAK 1:0 (0:0). - Ék- 
szerész—MAC 1:0 (0:0). — TTC-EMTK 
2:0 (1:0).

LOSPORT
Káposztásmegyevi 

versenyeit
A Pestvidéki Versenyegylet által ren

dezett versenyeket igen szépszámú kö
zönség nézte végig. Igen sok embert 
vonzott ki a Párok vadászugratása és 
épp ez a versenyszám sikerült legkevésb- 
bé, amennyiben a 11 pár közül mind
össze 2 pár vett részt a versenyben. A 
többi versenyszáinokról sem mondható 
semmi különös, a fogadókat sem érte 
súlyosabb veszteség, mert ha nem is 
mindig a kimondott favorit nyert, mégis 
a fogadót tabb lovakból kerültek ki a 
győztesek. Az előkelőségek között ott 
láttuk a kormányzó ur öfőméltóságát 
családjával, úgyszintén Izabella föher- 
cegasszonyt.

I Rószletui eredmények:
7. Akadály verseny hendicep. 4800 m.

Senkey— | j. Firouzeh (2H Binder). 2. Felkelő (1)4 
Nyúl I., Nyúl II.. Nádlor—Braun, Mól- T>at’rtk). Pető diskvaliflkálva (p. Orosz), 
nár, Orth, Demkó, Jeny.

•• Juhász, Biankó—Pol
lik, Pálffy, Ellinger—Dobó, Kittel, Sef-

\ nyer.
Az MTK úgyszólván egy kapura ját 

szott ts ir < . 4i lónk nincs a mór-
kőzéyről. A vezető-gólt Brnur- •• 
percben, a 25. percben Molnár a mdso 
tiodika . ni . n 43. percben Braun há
romra szaporítja a gólok számát. Szü
net után a 2. percben Braun a negye
dik, hót perc múlva Mandl 30 méteres 
lövésével az ötödik górlt rúgta, mig a 
Zuglóink egyetlen góljuktft a 15. perc
ben érték cl. Nádiért a biró durva já
ték miatt kiállította.

K mara Tivoli
V16, >18, */»10, ’/««, ’/»8, ’/ilO

NorrilsX-Ufa wllAgatt. ahcltf I

KI a BheltóM!
HEMNY PORTÉN pnrArtéB llrrcpa

Éllen Scaramouche!

Nyh. Tót. 1000:3300.
i 77. Háromévesek gát verseny hcndi- 
! cepjc: 2400 in. 1. Remúziiri (1% Gimpl).

9. Párisimmé (4 Binder). 3. Fruwl (3 
1 Hutflesz). F. ni. Szeles, Vőfély. Pm 
Elly II., Frn Dlavolo. Nyh., G h. Tót. 
W0t);2600, 1300. 1400, 1300.

III. ‘ Kétévesek eladóversemie. >1™
1. Sllena (2r. Stonzel). 2. Canctator (S 
Kovács). 3. Allteres (4 Szuez). F. m. 
Mi-, Nelly, Sle|>j>er. Faaatlcas. CinKfJ 
Panna, Fonómén, Sunyi. G h., G a. 1 
1000:1400, 1100, 1400, 1400.

IV. Odlversenu. 2400 ni. L Ferrari
(1G Binder). 2. Maxim 13 1’ Se',n“!?’ 
3. Elsőm (2G Gimpl). F. m. Tarán. 6 H. 
3 h. Tót. 1000:1700. „

V. Hendicep. 900 m. 1. Etnlnma <« no 
váos). 2. Faluszépo <P. Sloezak). • • • 
honin (6 Stenzel). F nu Fáraó Mj» 
drolt, My Pét, Jumpef, Tartom. 
Szívtelen. Tat. 1000:4700, 1400. *

VI. Párok vadászveriemlc. l.l« 
úrnő: Frltzl és Cseh K. “r'T). Bin-
2. Herbersteln H. grófnő: Ilka és
dór Ottó ttr: Kelme. —

Kiadja:

A
Nyomatott u MUd»ABOZEM"Mnyvk|atló4» nyomd, rd. kórtorgógépeln, Rökk Szilérd ucu «,


