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Megalakult 
a somogyi ellenzéki 

kisgazdák pártja
Ma délután nagygyűlés volt.ame

lyen többedet somogyi kisgazda 
veit részi A szónok Eőri Szabó Dc- 
i«ó nemzetgyűlési képviselő volt, 
akinek felhívására megalakult a 
somogyi ellenzéki kisgazdák párt
ját. A párt kimondotta, hogy to
vábbra is nagyatádi Szabó Istvánt 
tartja vezérének, kénytelen azon
ban külön pártot alakítani, mert a 
kormánypártban a kisgazdák érde
keit nem látja képviselve. A hatá
rozatról értesítik a földmivelés- 
iigyi minisztert.

Október 13-án 
mef)8zűnik a repülőgép
forgalom Bécs és Buda

pest között
Becs, október 5.

1A Hétfői Naplót bécsi szerkesz
tőségének telefon jelentése.) Mi
ként a Hétfői Napló bécsi szerkész- 
loaégo értesül a Magyar légifor
galmi r.-t, és aaz Österreiohische 
Hugsverkehr A.-G. október 13-áu, 
Máj jövő hétfőn tekintettel a kez
dődő őszi ködre beszüntetik a Bécs 
es Budapest közötti naponkénti 
rendszeres aeroplán-járatot. Vasár
naptól kezdve a postahivatalok 
már nem fogadnak el légipostán to
vábbítandó leveleket és csomago
kat. A repülőgép-forgalom a követ
kező tavasszal fog a két főváros kö
zött ismét megindulni.

Radlcs megtagadja 
Mzttaííí elveit

Prága, október 5.
, (A Hétfői Napló prágai tudósító
dnak telefon-jelentése.) A cseh na
cionalisták orgánuma, a „28 Iijen“ 
interjút közöl Radics Istvánnal, a 
norvat paraszt párt vezérével. En
nek a nyilatkozatnak fokozott ér- 
ickeseget kölcsönöz az, hogy a 
norvat parasztvezér nyíltan bevall
ja köztársasági programinjának 
wcgreakasztáeat.

T A köztársasági eszmével csak 
zert operáltam — mondotta Ba

ku Ti ?ogy kiparirozzam a Habs- 
b«rsr'\(!CH^ amely mélyen begyö- 
Kerezett a horvát népbg. Nem va- 
*>ok republikánus, sohasem vol- 
J az>, 01) A mi népünk a hábo- 
< ’nn ^vesztette királyát és inon- 
nnm Hztikseges, hogy kibéküljön 

, dinasztiájával. Elismerem 
lv?e- udvar dinasztikus befő 
inasának értékét’a külföldön és

-t*rt angol mintájú alkotmányos 
monarchia híve vagyok.

k’hát immár egészen nyil- 
behódolt a belgrádi törekvések- 
es itteni politikai körökben 

■?n. nyilatkozatát elkövetkezendő 
"’niszterclnökségc beharangozásá

nak minősítik.

Meztelenül bezárva tartotta 
három hónapon át a Ritz-ben 
efiy énekesnő Meszler Maliid 

varróleányt
Reöde Sarolta különös élete — Hogyan került az énekesnő
höz a varróleány — Kik voltak Reöde Sarolta látogatói — „Ha 
hisztériás jelenetbe esnék, tessék a rendőrségnek átadni" — 
A varróleány ügyvédje: Györki Imre—Zsarolás, vagy hisztéria 

A rendőrség folytatja a nyomozást
Mit mondanak a szereplők: Reöde Sarolta 

és a többiek
Egyik vasárnap reggeli lap közlése 

nyomán ismorelsssé vált a közönség 
előtt, hogy Meszler Matild 19 éves varró
leány feljelentést téti, a . fők api lány Sai
gon igen különös és bonyodalmas ügy
ben.

A varróleány feljelentésében előadta, 
hogy a Magyar Háziasszonyok Szövetsé
ge állásközvetítője utján magához hi
vatta őt a Dunapalotában levő lakására 
Reöde Sarolta kamaraénekesnő, aki né
hány napig házivarrónőként akarta őt 
alkalmazni. Elmondta, hogy Reöde Sa
rolta öt junius 15-től augusztus 18-ig la
kásán fogva tartotta s hogy el no mene
külhessen, ruháját elvette tőle, egyetlen 
szál kombinézsben járatta, éheztette b 
mikor több ízben menekülni próbált, as 
énekesnő ütötte, verte, rngta. csípte, ha
ját tépte.

A rendőrségen Vigh rendőrkapitány 
jegyzőkönyvet vett fel az elmondottak
ról. Meszler Matildot egy detektív elvit
te a Dnuapalolába ahol a detektív ki
hallgatta a szálló személyzetét ós a fel
jelentés alapján megindították az eljá
rást.

A Hétfői Napló munkatársa — hogy 
világosságot derítsen erre a fantaszti
kus középkort rémmeeének is beillő 
ügyre — felkereste mindazokat, kiknek 
tudomása lehet a történtekről.

Ki ax a Beöde Sarolta!
Reöde Sarolta 1920 karácsonya óta 

megszakítás nélkül lakik n Rí ízben. Be
jelentőlapja adatai szerbit 1892-ben szü
letett, foglalkozása énekesnő.

A szálloda személyzete szerint rendkí
vül- elzárkózott életmódot folytatott. A 
negyedik emelet. 100. és 101. szobából álló 
lakosztályából néha hónapokig sem tá
vozott ol. A szállodai személyzet szolgá
latát nem vette igénybe, saját szoba
lánya, inasa és titkárja volt.

Saját részéro és személyzete számára 
is máshonuan szállították az étkezést. 
Vendégeket, gyakran fogadott, azonban 
mindig csak előzetes, telefonon való be
jelentés után.

Reöde Saroltának — akit rendkívül 
szellemes hölgynek ismer mindenki -- a 
legelőkelőbb társasághoz tartozó láto
gatói voltak. A politikai, társadalmi és 
közgazdasági világ számos előkelősége • 
megfordult, a nála összegyűlt társaság
ban. így többek között megjelent, társa
ságában Fdasonj/i Vilmw, Kánia Kál- 
mán meghatalmazott miniszter, Tóth dr. 
a neves orvosprofesszor és a közgazda-1

sági élet több kiválósága. Tehát annál 
inkább különösnek és hihetetlennek 
hangzót.! az ellen© tett följelentés. Azt 
.is megáHapitotta munkaié remik,• bogy 
a háború alatt Reöde Sarolta szerény 
viszonyok közt egy Kálvin téri egy
szerű penzióban élt 8 gyakran látták a 
híres színész, Sehildkraut társaságában.
Mit mondanak a Ritxben!
A Hétfői Napló munkatársa először a 

szálloda vezetőjéhez, Marensics Ottó ve
zérigazgatóhoz fordult felvilágosítási rt. 
A vezér igazgató csak hosszas unszo
lásra volt hajlandó nyilatkozni.

— Kérem — mondotta. —, ebben az 
ügyben • annyian érdeklődnek nálam, 
hogy szinte már zaklatásnak veszem. 
Az egész ügyről őszintén csak annyit 
mondhatok, hogy túlzott rémmese az 
egész. Nem is hihető, hogy itt, e forgal
mas szállóban hónapokon át el va
lakit. Megengedem, hogy a méllósdgos 
asszony talán kissé ideges volt a varró
lánnyal szentben. Nem szószerlnt veti 
értelemben azt is megengedem, hogy ta
lán az utolsó napokban, mikor — a lány 
állítása szerint — el akart menni, el
vette ruháit, hogy ezzel visszatarthassa. 
Ismétlem: ez csak- feltevés, de ha felhá
borodásában meg is verte volna, még j 
az is clhihető. De ez a fogvatarlás, éhez- 
fetés és meztelenül járatás rém mese. I

„Hihetetlen elgondolni, hogy ez 
megtörtént.

Peöde Sarolta és ügyvédje nyilatkoznak
Az ügy főszereplője Reöde Sarolta 

kamaraónokesnő a következőket mon
dotta:

— Igazán különösnek tartom, hogy 
nevemet egy ilyen botrányos üggyel 
kapcsolják össze. Hihetetlen erre gon
dolni, hogy ez megtörtént. Meszler Ma
liid azt állítja, hogy ruha nélkül járt 
eppertementemben. Igen, mert enge
délyt kért, hogy mivel a nap állandóan 
ide tűzött, lengébb ruhát viselhessen s 
egy fantasztikus toihltr1 készített ma
gának törülközőből. Az egész ügy hát
teréről pedig ügyvédem, dr. Csaló Fe
renc utján tújékozódhatik ön.

Munkatársunk ezekulán felkeresto 
Csaló Ferenc dr. ügyvédet, aki igy nyi
latkozott:

— Ami a dolog büntetőügyi részét

Hiszen magam is láttam őt I'döUS&Mi 
a folyosón.

„A méltóságos asszon? 
nagyon különös**

fíábicky Mária szobaasszony a kövei* 
közöket mondja:

— A méltóságok asszony igazán na
gyon különös. De ez* a dolog, amit RB» 
újság megirt. nem egészen igy vau. 
Meszler Maliiddal mi. a személyzet, nem 
érintkeztünk. Egyrészt azért, mórt a 
méltóságos asszony nem szerette, ha az 
ő személyzetével beszélünk. Jfeszfer 
Maliiddal különben sem beszéltünk 
volna, mert egyszer árulkodott ránk. 
Alamuszi egy teremtés volt az, kérem.

— No és mit tud arról, hogy Meszler 
Melvin meztelenül járkált volnál —• 
kérdezem.

— Hát kérem szépen, én tényleg lát
tam őt törülközőbe burkolódzva. Do azt 
hiszem, ha menekülni akart: hát szól
hatott volna.

A szálloda Ócskái nevű főpincére igy 
felel kérdésünkre:

— A varrólánnyal történt dologról 
semmit sem tudok. A méltóságod asz- 
szony igen clzúrkózottan él. Sokszor 
hónapon át nem távozik ol szobájából. 
Ha elmegy, akkor rendszerint a hátsó
lépcsőt használja.

I illeti, erről csak annyit, hogy nagyon 
! különösnek tartom, hogy egy, a biinte- 
I tőpadagraTusokba ütköző feljelentésről 
és az eddig produkált bizonyítékokról 
nem a rendőrség, hanoin egy rendőri 

i riporter utján értesül. Magain is bűn
vádi feljelentést akarok tenni Meszler 
Maliid ellen. Megvárom azonban, mig 
a nyomozás tisztázni fogja az ügyet, 
nehogy azt a látszatot keltsem, hogy a 
dolgok elé akarok vágni és feljelentés- 
sel akarom ellensúlyozni az ő feljelen
téséi.

Meszler Malvin különben jgyvédje, 
Györki Imre dr. nemzetgyűlési képvi
selő utján felszóli tolta ügyfelemet 
hogy szolgálati viszonyból kifolyólag 
járó elmaradt keresete ügyében tár
gyalást kezdjek.
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Végte- 
dacára

Baödo Sarolta és a varró
leány levelezése

Jellemző nz egé-z ügyre az. hogy 
augusztus 15-én Mi szíva Mo.'dd egy 
hnsszu levelet irt Jlcőde Saroltának. A 
levélből itt közlünk néhány részletet:

Méltóságon asszonyom !...
lenül boldog voltam, hogy
annak ,ami eddig történi, s amivel 
nyugalmát megzavartam, kitünte
tett s tegnap Hereiemet elolvasásra 
méltatta.

Kötelezem magam, hogy Méltó- 
tdgo sAsszony parancsait minden 
ttó nélkül teljesítem, a ránt bízott 
'dolgot — akkor is, ha nincs a szo
bában — nem úgy, mint eddig, el
végzem.

‘dinden. kárt, amit elkövetek, termesze- 
< n megtéritek. Nyugodt és megelége
dett leszek, ha lukast és kosztol kopha
tok. Ha Utalvásom ellen az igazgatóság 
panaszt emelne, úgy 75ó—200.000 koronát 
kérnék, hogy valahol szerényen meg- 
húzódhassak, ügy is tudom, hogy niclló- 
rdgos asszony wosdószappanléil kezdve 
egészen az orvosságokig mindent ad. Hu 
ezen Ígéretemet nem tartanám be, vagy 
régi hibáimba, hazugság, kolnyelesség 
vagy hisztériás jelei etekbe esnék, tessék 
azonnal, a. rendőrségnek átadni. Könyö
rüljön meg egy eladósodott drvalányon.

Csókolja kezeit Mcszlcr Matild.

Mint tudod, fegyel- 
ni cgbi z 7t a ta I la n fű god 

elhatároztam, hogy 
alku Imával végleg

K cd vés Maliid! 
fnezetlcnségcd és 
Tégett komolyan 
mostani elutazásom
'elküldték. Leveleid, könyörgésed, cs Ígé
reteid mégis a;.l n reményi vctl'k ki be
lőlem, hogy talán mégis megjavulsz. 
Mindéhez még azon körülmény járult, 
hogy teljesen cl vagy adósodva, saját 
munkádból megélni nem,.tudsz, s nincs 
hol meghúzódnod.

Még egyszer megpróbáló), .‘led s a 
** .szerződésiévelcd alapján vissza fog
lak venni, cím Kft WfdfWbfr ‘végit ' félé' 
■megérkezem, l'ávollétcmbcn gondoskod
tam kosztodról, amely idő alatt Horváth- 
hdl ajoiirozni. fogsz.

Budapest, 1921., I IU. 18-án.
Cher lőtte llc öde.

Az egykori lakótársak 
Maliidról

házban — ahol
— a liá/Jelügj c-

A szövetség uti ni 
"Meszler Alatikl lakott 
Jőhö igy beszól róla:

— Alacsonytonnetü ........
Matild. Tudunk már róla, hogy mi tör
tént vele. Vnn <gy tízéves kisleányom, 
azzal jó barátsúghaii éli. Egyszer cl is 
panaszkodni ti kislányomnak, hogy ál
lítólag megverték és kínozták őt a szál
lodában Nesztor Matild sziillásndónoje, 
özv. Virág Dénecné ezeket mondja:

leány a Neszt er

az Ízléses régóta bevált, dobo
zos „valódi FrancK Kávé- 
pótléK" az utánzóit gyártmá
nyoktól külsőleg abban külön
bözik, hogy cimKójc barna- 
Kó!(-fehér színekből van ösz- 
szeállítva, amelyen a jellegze
tes ismcrtctójclek, nevezetesen 
a ,,K á v ó d a r á 1 6“ és a 
„FrancK" név feltűnően ér
vényre jutnak.

A„valódi FrancK a Kávé- 
darálóval" közkedveltségét 
kiváló aromájának, ízletessé
gének, erejének és zamatos- 
fá ’nak k'iszönlnti.

— Kérem tszópen, mikor Vesztét Mft-la<1dlg fleÖde Snroltn szerint magit a 
‘ vurróláuy kérte, hogy tagadják lo őt,

mert nem tudja kMIzctni Virágúénak az 
adósságát.
A rendőrség fogja tisztázni 

a Dunapalota rejtélyét
Értesülésünk szerint a rendőrség Vigh 

kapitány vezetésével nagy eréllyel fo
gott hozzá, hogy ezt a titokzatos ügyet 
kiderítse. A nyomozás valószínűleg né
hány napon Beliil befejeződik és tiszté - 

[ zódnl fog a különös történet. 
I Sági Pál.

tiki sokáig nem jött haza, tényleg el- 
meutem a szállodába érdeklődni utána. 
De csak azért mentem, mert tartozott 
nekem és hozzá akartam jutni a pén
zemhez. Bcjutui azonbau ncui tudtam 
hozzá.

Érdekes és igen furcsa körülmény nz 
is. hogy a liázholiek állítása szerint 
inig Meszler Maliid néhány napig ott
hon tartózkodott, Heödc Sarolta ellátta 
őt élelmiszerrel. ViszonJ Mcszlcr Maliid 
p.:;t vallja, hogy éhrzfrtíe őt. Ellentétéé 
nz is, ig Mcszlcr Matild szerint |
nem hozzá Virág Dénesnét, 1

LMs Mexikóiján
London, október 5 

(Reuter). A Dailu Maii , 
(Tcxum) jelentése nt UhS 0" 1
mexikói katona fellázadt.‘ CMr

Készülnek a pártok 
a keddi összecsapásra 
Eckhardt Tibor és Popper Sándor lesznek a napirend ellen
zéki vita szónokai — Hétfőn este 

tartanak
,,taktikai értekezletet"

A keddi első parlamenti ülést szó-, 
katlanul nagy érdeklődés előzi meg. 
A pártok minden oldalon nagy ösz- 
szecsapásra készülődnek és igy 
olyan

nagy viharok várhatók, 

amilyenekre a legritkább esetekben 
volt példa.

A szocialisták
este tartják a „taktikai 

amelyen döntenek 
A szociáldemo-

hél főn ......
értekezlet"-el, 
magatartásukról. ________ _
kratapárt főként a csongrádi ügyet 
óhaijtja napirenden tartani. A párt 
hétfőn dönt arról is. kik lesznek a 
fővárosi javaslat szónokai és ki te
szi szóvá a szolnoki Ítéletet, ai|i«'ly 
ma kétségkívül a legkiemelkedőbb 
kérdése a belpolitikának. Értesülé
sünk szerint

Propper Sándor
lesz a csongrádi ügy. szónoka, aki 
a ‘keddi ülésén' n MÜ pírén di javas
latnál fog felszólalni és kívánni 
fogja, hogy n szolnoki ítéletet és 
hej politikai következményeinek kér
dései h s'zérduT’ íilés nlipittnídjérc 
tűzze ki a Ház.

A fajvédők
a magyar-orosz egyezmény

Negaiakult 
"MWr-himiiw 

uontfiljirosag 
rdris, október 4. 

magyar-jiiKosztáv ,|i;lirn|,:1. Parisban Van .Vonrrf,", 
legfőbb törvényszéki bíró ,■ b 

noklesevel megtartotta alakuló ül, 
séf. Az. illésén megbeszéli ók „ n..,,. 
eljárás módozatait, ainelvcket . 
kormányok november 15-ig nvil" 
vanossagra fognak hozni. Afy|r 
részről az. ülésen dr.
volt lgaz.sagiigyniiniszier és (Jí;.,,,-, 
bírósági biró. továbbá Gajióvl 
László főkonnáuyniegbizott ' ie‘; 
részi. -

a

A 
hág 
k'"'. W«» törvényszéki bíró rl. 
noklesevel megtartotta alakuló üli. 
KPf <\ 7. tiloson n!,,-l.......-i. -I

Viszont .. ........... ,..woo 
ügyét óhajtják napirendre tűzetni. 
Szónokuk

Eckhardt Tibor
lesz, aki a következőkőet mondotta 
a Hétfői Napló munkatársának :

—- Kedden a napirendi javaslat, 
során szóváleszem a magyar-orosz 
egyezmény ügyét, és követelni fo
gom, hogy a Ház tűzze napirendre. 
Az egyezmény ügyét, a kormány 
ugyanis olyan titokzatossággal ke
zeli, amit tovább tűrni nem leh«

A neihsetgyűlés elnöksége 
részéről úgy informálták munka
társunkat, hogy sem sürgős inter
pelláció, sem napirend előtti icl- 
szólalás nem lesz. A napirenden a 
fő vá r osi tö r vé n y j a va s la t folyt a tó
in gos tárgyalása szerepel. Az ellen
zék, ha valamely kérdést szóvá 
akar tenni, arra csak a mi híre, mii 
vitánál nyili-k alkalom.

De nemcsak a szóéinlidák és a 
fajvédők. hunom a több5 pártok is 
erősen készülődnek. Ilc’,!.i i este 
fglrtihal értekezTctck les-.nek min
denfelé.

Egy dollirhainlsltó 
játékbarlangot rendezett be a Bécsi 

Magyar Egyesületben
A rendőrség játékközben lepte meg a társaságot

Becs, október 5.
(.1 Hétfői Napló bécsi szerkesztő- 

séfjétől.) Csúnya botránya van a 
legnagyobb bécsi magyar körnek: 
a Bécsi Magyar Egyesületnek. A 
Bécsi Magyar Egyesület, amelynek 
az összeomlás előtt állandóan a ki
rály személye körüli miniszter volt 
az elnöke és többek között 1. Ferenc 
József is tagjai közó tartozott, alap
szabályai szerint az a célja, hogy 
tömörítse az osztrák fővárosban 
élő magyarokat társadalmi és fele
kezeti különbség nélkül. Az egyesü
letnek gyönyörű helyiségei vannak 
az első kerületben, a Bella ria- 
sírassen, azonban egyre kevesebben 
keresik fel a Bécsben lakó magya
rok közül. Gralz Gusztáv, Magyar
ország volt bécsi követe, volt a kör 
utolsó elnöke, aki össze tudta tar
tani az osztrák főváros magyarsá
gát. Az ő távozása óta azonban 
megindult a bomlási folyamat, so-, 
kan kiléptek, még többen a forma
litások mellőzésével távol tartják 
magokat az egyesülettől, amely igy 
egy töredék klubja lett. A jelenlegi 
elnök, Szapáry Tibor gróf,

Szanáry Tibor gróf néhány hét 
előtt furcsa megállapodást létesített 
egy újonnan megalakult körrel, 
amely Eliteklubnak nevezte magát. 
Ennek az Eliteklubnak egy IFink- 

Bertalan nevű egyén volt az el
nöke,

akit a rendőrség néhány hónap 
előtt dollárhamisításért letartóz
tatott és csak 1W millió korona

Áruházunkban elkülönített

ingói 
tírOszöDol

osztályt létesítettünk
Hogy pazar választékú raktárunkat és 
olcsó árainkat közismertté tegyük, 

eltérünk a szokásos haszontól és 

beszerzésiáron
bocsátjuk a t. közönség rendelkezésére

nemzeti Rahaház
Vili., Rákóczi rtf 7. szám

Pénzkölcsönt 
mindenki részére legelőnyösebb fel
tételok mellett közvetítek 

Ingóságok bizományi 
ol adását vállalom, azokra előleget 
nyújtok azonnal.

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

Freud Ingatlan Aru- 
blzományi és Kereske
delmi Vállalat
VIJ, Mikta u. 13. Tata fon J. 78-63

knució ellenében engedett sza
badon.

Mikor Winkler kiszabadult, meg
alakította az Elite-khibot, amely 
nem volt egyéb egyszerű kártya- 
barlanguál. Azután alkalmas helyi
ség után nézve, ráakadt a Bécsi 
Magyar Egyesületre, összeköttetés
be lépett Szapáry Tibor gróffal, 
aki érthetetlen módon anélkül, 
hogy utána járt volna Winkler ki
létének és az Elite-klub rendelteté
sének, elnöktársaival és a választ
mánnyal együtt, 40 millió korona 
béréri két szobát éjjeli használatra 
az Elite-klub rendelkezésére bocsá
tott. Mikor az Elite-klub a szobákat 
átvette,

a Bécsi Magyar Egyesület el
nöksége banketten ünnepelte ezt 

meg.
Az Elite-klabba a legkétesebb 

exisztenciák jártak fel rendszerint 
éjfél után. A játék ugyanis a reggeli 
órákig folyt. Néhány nap előtt a 
rendőrség névtelen feljelentést ka
pott, mire még aznap éjjel

behatoltak a Bécsi Magyar 
Egyesület helyiségeibe,

letten érték a társaságot és a detek
tívek a bankot lefoglalták.

Az eljárás az Elite-klub ellen meg
indult, a Bécsi Magyar Egyesület 
szerepének tisztázása érdekében 
nyomban visszaadta a 40 millió ko
rona bért Winklernek, az Elite-klub 
viharos clőéletii, dollárhpmisitó el
nökének. ‘ * •

I
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Október 6
X'éliány napal ezelőtt jelentet- 

Aradról, hogy az oláh kor- 
„ínv elrendelte az aradi vértanú 
"2r múzeumba azálHtását. Ez- 
S elsimult utolsó lathato cmlcke 
, aradi gyásznapnak s csupán a 

magvar lelkek mélyén él tovább az 
nílek ég a nem feledés orokmecsc 

ennek’a sokat gyászolt napnak em

ugyan él még a magyar, ki
tekben az emlék, az emlékezés 1 !

1949 október 6. Arad. Nem szag
gatjuk fel a fájó sebeket Nem, idéz
ek fel a tizenhárom vértanú em- 
Ipkét nem szór átkot ajkunk, hogy 
•izóto Arad utcáit oláh bocskor ta- 
‘ taa s annak a tizenhárom raa- 
Cyar vértanúnak lathato cinleket 
P7 oláh vandalizmus Arad főtéré
ül ledöntötte. Ma hetvenöt ev 
útón annyi gyászos emléke van en
nek a múltat megbiinhődött nem
inek, annyi \értanuja, annyi gyá
sza, hogy talán gondolni sem tu
dunk rájuk, ünnepelni elfeledtünk, 
gyászban pedig örökké elünk.

'Ha ma, a gyászos nap hetven- 
ötödik évfordulóján, mégis emléke
zünk, csak azért idézzük fel e na- 
uapot, csak azért merülhetünk el 
gyászaink tengerében, hogy tanul
junk attól a naptól, mely nekünk 
magvar vértanukat adott.

Dohát tanulunk-e mii Akarunk-e 
tanulni a múlt példáibóll

A magyar élet nem azt mutatja. 
Mert mi előttünk. A háborút el
vesztettük, az ellenség feldarabolta 
földünket, ezer éves örökségünkét, 
magyar testvéreink a cseh, szerb es 
oláh járomban könnyeikkel áztat
ják mindénnapip kenyerüket s mi a 
megcsonkított határokon belül ön
csonkítást végzünk nemzeti tes
tünkön, amikor az ország fiai közt 
faji megkülömböztetést teszünk, 
amikor cgv nagy társadalmi osz
tályra. rásiitni akarják a hazátlan
ná? bélyegét, hogy ezzel is újabb 
részeket szaggassanak ki a nemzet 
testéből.

Ezek az urak fajvédőknek neve
zik magukat s azt hiszik ők a. ma
gyar faj reprezentánsai. Ma októ
ber 6-án, amidőn a hazafias menta
litás szót kap gyászünnepélyeken, 
azt mondjuk nyíltan és őszintén, 
no a pódiumra, ne a bordók tete
jére emeltessék magukat ezcK, az 
urak, hanem szálljanak le t melyen 
lelkiismeretűkbe. Ne, vegyék ajka
ikra annak a tizenhárom vértanú
nak a nevét., akik az egységes Ma
gyarországért, az egvséges magyar 
nemzetért áldozták vérüket, s akik
nek vére hullásával áztatott fekete 
magyar földünket ők tették termé
ketlenné. gyűlölködést, széthúzást 
hirdető politikájukkal.

Minden okunk meg van arra, 
hogy nz aradi nap hetvenötödik év
fordulóján valóban gyászoljunk. 
Minden okunk megvan arra, hogy 
ezen a napon magunkba szálljunk, 
mert hisz azóta nem ellenségeink, 
de önmagunk termeltük e nemzet 
vértanúit

Aradof megbosszulta a történe
lem, de az azóta kiöntött vér meg 
bosszúért, kiált az éghez.

És mégis amikor az emlékezés 
’zárnyán e hetvenötödik 'évfordu
lón elzarándokolunk lélekben az 
aradi vársáncokba, ne a szép sza
vak színes virágaiból font koszorút 
rakjuk le a vértanúink sir iára, há
rem a bánat könnyeiben ke
ményre edzett, férfias ígéretünket, 
hogy amiért ők meghaltak, annak 
oz országnak és nemzetnek fenma- 
radásáért, mi élni, dolgozni aka
runk s a hazaszeretet oltárán nem 
a gyűlölet és széthúzás Káin áldo
zatát vagyunk készen bemutatni, 
hanem o megértés, becsülés és sze
retett fehérfüstű Abel-áldozatát.

Ma hetvenöt év után, 1924 októ
ber 6-án tudjuk-e ezt megígérni !

teukext
(W>lt Emltior, Xákőcn ül 72. félemelet)

A szenzációs 
októberi műsor!

Belépődíj nincsl

A csongrádi nyomozás vezetői
Rakovsyky Iván felhívására értekezletei tartottak 

a bBiügyminisztéríumban
A belügyminiszter táviratilag rendelte föl Budapestre Szalag 
István, szegedi kerületi főkapitányt és Borbola Jenő rendőr
főtanácsost — Az új nyomozást csak akkor rendelik el, ha az 
igazságügyminiszter az Iratokat átküldi a belügyminiszternek

— I ■ » ——— ■■ ■

Diószeghy János nyilatkozik a tanácskozásokról
A szolnoki ítélet kihirdetése óta 

tíz nap telt el már. a „csongrádi 
ngy“ azonban mcp mindig napiren
den van, sőt a heten nagy viharo 
kát fog előidézni a parlamentben. A 
kövéleményt az ügy belpolitikai bo
nyodalmaitól függetlenül főként az 
a kérdés érdekli, mikor indul meg 
az új nyomozás és lesz-e annak ered
ménye! A csongrádi ügy következ
ményei legközelebbről azokat érin
tik, akik az első nyomozásban reszt
vettek s akiket a szolnoki ítélet de- 

: zavuált, de erősen foglalkoztatják 
i ezek a bonyodalmak Rakovszky 
l Iván belügyminisztert is. Beavatott 
i helyről szerzett értesülés szerint

Rakovszky Iván belügyminisz
ter pénteken táviratilag szólí
totta a fővárosba Szalay István 
szegedi kerületi főkapitányt és 
Borbolya Jenő rendőrfőtaná

csost.
A táviratilag megkeresett rendőr
tisztviselők azonnal útrakeltek, 
szombaton reggel Budapestre érkez- 

; lek és megjelentek a belügyminisz- 
• tóriumban, ahol ugyanakkor

megjelent Diószeghy János dr. 
miniszteri tanácsos, a csongrádi 
bombamerénylet nyomozásának 

vezetője is.
.Diószeghy megjelenése a belügymi- 
: nisztériumban nagy feltűnést kcI- 
: tett, mert a m1niszíov’ tanácsos ki- 
: jelentette, hogy

mindaddig nem teszi be a lábát 
hivatalába, amíg teljes rehabili

tációt nem kap,
■ illetve csak akkor, ha fegyelmi ügyé- 
! ben akarják kihallgatni.
i Munkatársunk ebben a rendkívül 
i érdekes ügyben érdeklődött bcava- 
I tott hegen, ahol a következőket sike
rült megtudni:

Szombaton reggeltől este fél- 
j nyolc óráig, valamint vasarnap 
: egész délelőtt bizalmas megbe

szélés volt a belügyminiszteri
ómban.

i Ezen a tanácskozáson a csongrádi 
bombamerénylet dezavuált nyomo- 

! zói vettek reszt. Jelen volt Szalay 
i Tstván, szegedi kerületi főkapitány, 
! Rorbola Jenő rendőr főtana esős es 
1 Diószeghy János dr. miniszteri ta- 
násos is.

Rakovszky Iván belügyminisz
ter sorra meghallgatta Diószeg
hy János dr., Szalay István fő
kapitányt és Borbola Jenő fő

tanácsost,
akik részletesen informál fák a bel
ügyminisztert a lefolytatott nyomo
zásról. A kihallgatások után meg
beszélésre ültek össze a nyomozok 
vezetői és megvitatták a helyzetet, 
majd arról tanácskoztak,

hogyan szerezzenek maguknak 
elégtételt,

miként kell előkészíteni az üi nyo
mozást és általában mit tegyenek a 
bonyodalmas és összekuszált ügy 
megoldása, érdekében.

Munkatársunk vasárnap délben a 
belügyminisztériumban beszelt Dio- 
szeghy János dr. miniszteri taná
csossal, aki a következőket mon
dotta:

— Az értekezlet szigorúan bizal
ma jellegű és így arról nem nyi
latkozhatott!. A tanácskozást szom
baton reggel kezdtük ós egcsz nap 
folytattuk este fél nyolcig. Ma is, 
hétfőn is tárgyalunk.

Arra a kérdésre, hogy az új cson
grádi nyomozást készítik-e elő az 
értekezleten, Diószeghy János dr. 
miniszteri tanácsos így válaszolt:

— Nem. Az új nyomozáshoz 
semmi közöm. Annyit mondhatok, 
hogy

az új nyomozást még nem le
het előkészíteni, mert a szol
noki ítélet aktái még az igaz
ságügyminisztériumban van

nak.

Heves parlamenti harc lesz 
az őszi ülésszakban

Pártvezérek nyilatkoznak a Hétfői Naplónak őszi program ínjukról 
Előtérben a gazdasági kérdések

Politikai körökben annak idején a 
nemzetgyűlés háromhónapos szünetelé
sétől sok jelentős fordulatot vártak. So
kan a beavatottak közül biztosan hit
ték. hogy a miniszterelnök a szünet há
rom hónapját fogja felhasználni arra, 
hogy úgy a kabinetjét rekonstruálja, 
mint a kormánypártot nevéhez méltóan 
egységessé tegye. Ez. azonban mind ném 
következett be. Ma a nemzetgyűlés szü
net utáni összeülésének idején a politi
kai helyzet bonyolultabb, mint valaha 
s a kérdések nemcsak nem tisztázódtak, 
de azóta annyi, robbanó anyag gyűlt 
össze, hogy a nemzetgyűlés nem a leg
kedvezőbb anspiciumok között ül össze.

A hosszas szünet a pártok életében 
nem hozott szemmellátható változást. 
Azok a kombinációk, melyek a szünet 
folyamán felmerültek, nőm bizonyultak 
lehetségesnek.

Ennek dacára is értesülésünk szerint 
az ellenzéki pártok körében erős egy 
megmozdulás tapasztalható s erőteljes 
nekikószülődések jelei láthatók.

A demokratapárt a szolnoki tárgya
lásról elmondandó interpellációval ve
zeti 1>e a harcot, melyet Fábiáu Béla fog 
előterjeszteni s melynek folyamán azt 
a kérdést is felveti, hogy miért nem ke
rültek a szolnoki biróság elé az általa 
elözöen előterjesztett anyagok, amelyek 
a vádlottak ellen tárgyi bizonyitékokat 
szolgáltattak.

PAKOTS JÓZSEF
egyébkánt a demokrata pár Inuk az uj 
ülésszakban folytatandó politikájáról 
a következőket mondotta:

— Vázsonyi Vilmos, a párt vezére, a 
hét folyamán érkezik haza. Vázsonyi 
hazaérkezése után azonnal összeül a 
pártvezetŐ8Óg, hogy követendő taktiká
ját megbeszélje. A súlyos gazdasági 
helyzet és a belpolitikai zűrzavar — vé
leményem szerint — szükségessé teszi, 
hogy

az ellenzék találja meg as egységes 
működés platformját.

— Ügy látom, hogy az egységespárt 
keretein belül is bajok vannak, ezt az 
adott helyzetet az ellenzék ügyes takti
kával kihasználhatja és ez kötelessége 
is az ország egyetemes érdekében,

A Kossuth-párt részéről
RUPERT REZSC

igy nyilatkozott:
— A Kossuth-párt teljes erejével 

részt vesz az őszi kampányban. Nagy 
Vince vezeti be a támadást, aki a genfi 
tárgyalásokat teszi szóvá s igen erős 
támadásban részesíti a kormányt Tér-

— Amig az igazságügy miniszter 
úr az iratokat át. nem küldi a bel
ügyminiszter úrnak, addig az új 
nyomozás megindításáról nem te
liét dönteni.
Ki lesz az új nyomozás vezetőjét 

— kérdeztük, mire Diószeghy így. 
felelt:

— Ha tudnám, sem mondhat* 
nám meg, de úgy vagyok értesül
ve, bőgj- erről még nem is tár
gyaltak.

mészetesen a többi ellenzéki nártnlrlr*! 
egyetértőén fogunk fellépni a kormány 
ellen.

SÁNDOR PÁL
a következőket mondotta:

—- Kizárólag gazdasági kérdések ér
dekéinek és igy csak annyit mondha
tok, hogy a parlament uj ülésszakában 
azoknál a javaslatoknál fogok felszó
lalni, amelyek közgyizdnság, vagy pénz
ügyi témát ölelnek iM.

— A szolnoki, illetve csongrádi Ügy
ben és általában szorosan vett belpoli
tikai kérdésekben várakozó álláspontra 
helyezkedem.

— Mindezeknél foutojnbbnak tartom 
az adóügyeket, mert az a véleményem* 
hogy az adózás kérdését úgy az állam, 
mint a polgárság érdiekében végre meg 
kell oldani.

Rettenetes ez ■ mai adózási rendszer.
A polgárság a súlyos adókat űzetni mér 
képtelen. Úgy látszik, a kormány köze
gei is belátták, hogy ez igy tovább nem 
mehet. Ezért próbálkoznak meg ezzel az 
úgynevezett, „mitigálns^-sal. Hogy ez
tán ez a mitigálás fog-e használni, m 
más kérdés. A holyzet ma ez:

Az adóalany gyöngül, a teher nö
vekszik.

Meg kell tehát erősíteni az adóalanyig 
hogy a terhet elbírhassa.

ECKHARDT TIBOR
u fajvédők álláspontját az a láb búikban 
ismertette a Hétfőt Napló munkatársa 
előtt:

— A keresztény ellenzéket ma két 
kérdés foglal koz,tn íja: az orosz-magyar 
egyezmény és a fővárosi törvényjavas
lat. A csongrádi ügyet a szolnoki Íté
lettel elintézettnek tekintjük, mert nem 
tudom elképzelni, hogy

a magyar közvélemény a bírói 
gctlenség lábbaltiprásálg züllött 

volna.
— Az orosz-magyar szerződős ügyét 

a keresztény ellenzék napirendre óhajt* 
ja tűzetni, a fővárosi törvény javaslat 
vitájában pedig szónokaink minden ér- 
vükot fel fogják sorakoztatni a keresz
tény lukosság jogainak megvédése ér
dekébon.

ÖRFFY IMRE
az ogységeapárt felfogását röviden igy 
ismertette:

— Mi megyünk olÖro a magunk ut
ján. Programmunk egyelőro szabva 
van: a szanálást kell tető alá hoznánk- 
Az ogységespárt célja: a kouMoHdáeió 
— minded vonalon.
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Ügyvéd képviselők 
a bírói függetlenségről 
„Nem az a hiba, hogy van 1869. IV. t-c.

kormányzati atmoszféra*'
hanem a

Az utóbbi napokban nemcsak » poli
tikai é« jogdihzi körök, de az, ország köz.- 
véleményének osztatlan érdeklődését 
ráitótta ki az a terv, hogy az 
J&9. évi L-c.-et. amely a bírói 
haMlöth gyakorlásáról szól, revízió 
áU veszik. Kétségtelen, hogy «z 
A terv, bár l'urjuailag nem ütközik 
ákndr' vokha, hiszen a nemzetgyűlés, 
mint szuverén törvényhozó testület, tet
szése wzerint megváltoztathatja n tör- 
vényeket, mégis előkelő informátorunk 
igen meggondolandónak mondotta ezt a 
tértét, mert szerinte ez nem volna 
Báyéb. mini hogy ilyen revízión kteérlet- 
M voltaképpen rést ütne a bírói függet- 
kmaógvn. amely a magyar alkotmány- 

' nak egyik alappillére.
Azóta már több alkalommal hangzott 

| jl s terv, bői érlesiili s-ünk Szerint a kor- 
'fítilrtyban fennálló nézeteltérések ia erre i 
Vezethetők viasza. Pozitív értesüléseink 

; irántiak Ug.' a-nis arról, hogy Pesthy Pál 
' hpItwigiigymiiTisiter, aki maga i--< poli- 
I fWrf pályájának megkesdése elöli tör- 
[vénys-élii biró volt, a lcghatároiottrib- 
| iban kijelcnlcllc környezete előtt, hogy 
\timéháylbrn a kormány bármilyen fór- 
•cnában az IS69. IV. tc.-hcz akarna hozzá- 
mmilni és ezzel a bírói függetlenségan 
sjvrbál ejteni, vagy pedig n birósáfrot 
'bármilyen tekintetben a politikának 
akar ni/ kiszolgáltatni, a maga részéről a 
legmesszebbmenő módon levonná saját 
'személyére vonatkozóan, a koVéckven- 
fiákat.

A bonyodalom, nmdy ennek a lérdés- 
Bek n kapcsán előállott, a továbbiak 

olyannto nemcsak hogy nem simult el, 
6 még jobban kiéleződött. Ma már úgy 

J-'jBftáf'zi. mint politikái körökben arról 
folyik a hzó, vájjon a kormány az al- 
'Aotniáiiyos étel •• garanciájához akár 
{rendeletileg, akár törvényhozási utón 
tényleg ho’wíuyul-d' Hiy7el ..a*-éltajAnoa 

rdekii kérdéssel foghilkozunk. ami- 
. Ilkái és jogászi körök vőlomó-

vasókö7!önírt',g elé tárjuk.

Mft mond 
az 1869. IV. t..c. li

IV. te. a bírói hatolom ]

a biíól filggettonacget, amely azonban 
azóta tcljeueu hatályát veszítette.

Politikusok 
a revízió tervéről

Munkatársunk a kérdéssel kapcsolat
ban beszélgetést folytatott Kúpért Rezső 
nemzetgyűlési képviselővel, a Kossuth- 
part elnökével, aki a következőket mon
dotta:

— Bármilyen fájdalmas incidens teszi 
is aktuálissá a bírói függetlenség és 
érintetlenségről szóló 1869:1V. ta-t, 
ahhoz, bőgj- a bíróságot teljesen független 
hatalommá kell tenni az államkormány
zattól, nekünk a legmesszebbmenő mó
don ragaszkodnunk kell. Erről az. alkot
mányjogi garanciáról lemondanunk 
nem tehet. A bírói függetlenség egyik 

j legerősebb pillére alkotmányos életünk
nek, amelyhez még törvényhozási utón 
sem tehet venély nélkül hozzányúlni.

— Ha az, 1869:1 V. te-et, mely a bírói 
függetlenséget biztosítja, megsérteni 
akarnék, ezzel nagy alkotmányjogi ga
ranciát vesztenénk el.

— Egyébként J« véleményem szerint 
nem abban van a hiba, hogy van 1869: 
1V-. le.. hanem a hiba a kormányzati 
atmoszférában van. Abban a kormány
zati politikában, amely itt négy éve 
dúl. Ha az atmoszféra megszűnik, il
letve megváltozik, akkor magától él
esztik minden nehézség ég kontroverzáa. 
A kormányzati helytelen politika vitt 
be politikumot a bíróságok ítéletébe. 
Végre is n bíró is ember, aki emberi 
gyengeségét természetszerűen beleviszi 
Ítéletébe is. S ha. a kormány az <5 poli
tikájának inaugurálásával ezt a gyen
geséget még tegyezgeti, akkor az termő-

sz.cf.8cji kitör.
— A kormány csak úgy avatkoziMUk 

be a bíróságok jugküft'be, hogy a stfé- 
berséget azután nem fogja honorálni. A 
kormánynak jogában áll, hogy a nem 
pártatlanul eljáró bírót ne lépteatM elő. 
A bírói Adminisztrációban lehetséges az 
is, hogy a bírákat saját fórumuk olyan 
helyre Oszthatja be, ahol emberi gyon- 
geségeki ée politikai szándékaik kevésbé 
érvényesülhetnek és igy nőm árthatnak.

— Az 1869:IV. te. megváltoztatására 
tehát nincs sz.iikség. Ezt a törvényt 
olyan nagynevű jogászok készítették, 
akik előtt ma is tisztelettel kell meg
emelnünk a kalapunkat} többek között 
egy Csemogy Károly. Ez a törvény ab
ban a formában, amelyben van, teljesen 
helyes « a kormánynak semmiképpen 
nem szabiul ilyenbe beavatkoznia, hogy 
azon rontson.

— Ellenben ez az alkalom is megmu
tatja, hogy a kormánynak meg kell ke
resni a helyes irányt éw árrá kell gon
dolnia, hogy az C6kfidfblróságokat visz- 
szaállitsa.

— A szolnoki ügyro vonatkozóan aít 
mondhatom, hogy a felsőbb bíróságok 
dolga lesz, a bűnügyöt a helyes mederbe 
visszatéríteni. Aggasztónak látom azt, 
ami Szolnokon történt, mert hiszen két
ségtelen, hagy a vádlottakkal szemben 
komoly tárgyi bizonyítékok is felmerül
lek, amelyeket azon lián a bíróság nem 
mérlegelt eléggé. Mindezek alapján awt 
hiszem, hogy a kormány helytelenül 
cselekszik, ha az 1869:IV. te. revíziójára 
gondol.

Dénes István nemzetgyűlési képviselő 
igy nyilatkozott:

— Egyenesen a bírói függetlenségbe 
ütköznék a terv és katasztrofálisnak 
tartom jogi szempontból, ha az 1869:IV. 
tc-hez a kormány höTtte nyúlna. Ez az 
egyetlen kardinális pontja a bírói füg
getlenségnek, s ©nőikül az teljesen nteg- 
w.iínik. ügy tudom, hogy a revizdó ter
vét maguk a bírák is elítélik és tilta
koznak ellene. Véleményem szerint az 
egész ország közvéleményének ebben a 
ti! tokozásban résért kell vennie^ mert ez 
a legnagyobb abszurdum volna és csak 
növelné a kormány tör fénytelenségei
nek számát.

Máv.-hoz, kérve a rén, .

De Viszont: a Bákón.t ..

érdben uk i»

I?rtesiilésüa>k szerint n v, 
es Keleti küriil esoporiosuSt V,'’t keMÓí -mrrl? t,eltok b,“W»ktanCo 
Katódzo lépeseket illetékes ' l1Plt 
hogy a döntést a maguk ArkÚü.-2> ' 
biztosítsák. Valószb i Wv - a fiit&i pehfatógeT^ft 

• PH,i miU v\ia K.vorsvbná(0v visszakerülnek a Nyugatira. k

Megsemmisítik

Kereskedők és szállodások harea
a gyorsvonatok menetrendié körül
Miért tették át a Nyugatiról a Keleti pályaudvarra a 

fát 1H69 hilinz IH-áii közölte a törvényt, : HSdök RülCflöttSéRQ 8 MáVe-üRI —— Fűtési RSflÚZSÓRGk 
amoVN. Ferenez .lóz^ király jultus hó miatt a gyorsvonatok nem maradhatnak a Keletin
14-én Szentesített. A törvénycikk 1. §a i
arakét mondja:

„Ji igazságszolgáltatás a kö2igatga- | 
falstól. e/Jciilönttfcfík. Sem a közigatga-\ 

*rwt e bírói, hatóságok egymás ha- ; 
tlUfkprébc ttrni avatkozhatnak,"

A törvény a továbbiakban a bírói fizó j 
téteket állapítja, meg. a kinevezés mód- | 
frt és föltételeit, n bírói összeférhetet
lenségről beszél. majd a XT. §-ban eze- 
k«t mondja:

•’ j,.< ölró nem lehel fogja valamely po
litikai vagy iHUnkdnegyl cinek. illetőleg 
gyülrkecelnek, non vehet veszt azok 
üléseiben: nem folyhat be sem közvetve, 
sem közvetlenül ások működéseibe s 
nem Járulhat az ily egylet vagy gyüle
kezet haldroratáho:. vagy kérvényéhez." 

Legfontosabb résre a törvénynek a 
XV. §, amely a következőket, mondja:

,..f törvényesen klnerczctl bíró, a tör
vényben meghatározott eseteken és mű

éi nem

,..f fdrwhwratn kiver: 
vényben meghatározott 
dón kívül. hivatalából 
dlthntó"

Ezt n paragrafust 
XXXIII. te. fi. § a az 
jtllra la kiterjesztette.

A XV T. § viszont ezt
,..f biró! a törvényben meghatározott 

eseteken kívül csak, saját akartjával le
het írók hely éröl más birósdghot vagy 
más hivatalba áttenni, vagy előlép
tetni."

A 17. ?• második hekezd érne J>ed1g 
ezeket mondja:

„ . . > csak atan esetben helyezhető 
nyugalomba, ha testi vagy szellemi fo- 
gyalJeosás miatt hivatalát kötelessége 
teljesítésére Ifibbé nem képes."

hr. áthelyezhettenség alól az 1886 évi 
XXIX. te . nz 1896. évi XXV. te. M az 
1MM. övi XV1J. te. állapit meg kivételt.

Az 1869. évi IV. te. tehát a bírói füg- 
geilwMé'imek olyan kritériumait íilla- 
pítjá meg. amelyet eddig nem törtek 
át Mindössze Tina Irtván gróf nrinhte- 

n5k honolt két M hatállyá! egy 
6uyí, amely valatoenylbcn ériirtette

moc-

az 1871. 
ügyészség

mondja:

évi 
lag-

A Már. igazgatósága néhány hó
nappal ezelőtt gyökeresen átren
dezte a Nyugati és Keleti pályaud
var forgalmát. A rendezés főlog 
arra vonatkozott, hogy a gyors
vonatok legnagyobb részét a Nyu
gatiról áthozta a Keleti pályaud
varra. amelynek azelőtt úgyszól
ván nem is volt gyorsvonati for
galma.

Az uj rend egyik főelőnye az 
volt, hogy igy a gyorsvonatok sok
kal hamarabb kerülnek ki a fővá
ros beépített határából s nem egy 
járat, mentesítve a félvárOs meg
kerülésétől, megrövidítette menet* 
idejét Ma az a helyzet, hogy a 
Nyugatihoz mindössze az Orientex- 
press s a szegedi és debreceni gyors 
tartozik, míg a Keletiről nem keve
sebb mint tizenkét lnlföLli éí ncia-j 
zetközi gyorsvonat fut ki és érke-; 
zik be naponta.

E rend ellen azonban újabban két > 
jelentős momentum merült fel. Az 
ogyik az, hogy a Keleti pályaudvar 
a nagy várócsarnokon túl nincs 
felszerelve az úgynevezett előfűtési 
berendezéssel s emiatt a téli szezón 
neköszönetósével

a meglevő elő fűtési berendezés 
netm győzi majd az ide zsúfolt 
rengeteg személy- és gyorsvo

nat kellő bcfüté8ét.
A mai viszonyok és főleg a Máv. 

ismeretes deficites helyzete melett

gondolni sem lehet arra, hogy a 
Keleti-pályaudvar e nagy hiányos
ságát. pár. hét alatt pótolják, mert 
e munkálatok horribilis pénzt 
emésztenének fel. A megoldást 
azonban minden körülmények kö
zött keresni kell s értesülésünk sze
rint, az igazgatóság már folytatott 
is bizalmas megbeszéléseket olyan 
értelemben, hogy a gyorsvonato
kat november 1-től kezdve ismét 
a Nyugati pályaudvar) forgalmába 
állítja be. Ezzel az intéaaedéssel 
egyébként a régi, május 1-1 állapo
tok térnének vissza.

A gyorsvonatoknak a Nyugatira 
való visszavitelét egyébként nem
csak az a kényszerű körülmény 
sürgeti, hanem sok érdekes magán
üzlet! érdek is. Azok a kereskedők, 
szállodások u. i. akiknek üzlete a 
Nyugati környékén van, üzleti for
galmuk csökkenésében igen érzéke
nyen tapasztalják a gyorsvonatok 
utazóinak hiányát, elmaradását. Az 
utazók u. !. a Keletire érkezve, an
nak közelében szállnak be. végzik 
kisebb-nagyobb bevásárlásaikat,
ami természetszerűleg fellendíti a 
környék szállódat, éttermi és üzleti 
forgalmát.

Ilyen körülmények közt a Nyuga
ti környékén elhelyezkedett üzlet
emberek, értesülésünk szerint, arra 
határozták el magnkat, hogy

küldöttséget menofizivnek

Huszár Elemér mandúiumát 
Nagy Vince mandátum* isvaaMh. 
‘•“JJ”®8 ~ Marna, Í J,ISII*p *a Maik a gyöxaiambS

'A petnzof«yiilés IT. „Arati bíráió 
bitottságji kedden tárgyalja a »?/

Elemér rétsági mandátuma él
len beadott petióió ügyét. Hu^ár 
Elemer ellenfele a rétsági keridet. 
be® Írj. Mikszáth Kálmán volt, aki 
a választást megpeticlonálta.

A rétsági választást a legeCkéae- 
redottebb küzdelem előzte mer 
amelynek során az éUénfelók* köl
csönösen éles személj/i támadást ifi 
intéztek egymás ellen. Az figy a bi- 
róság elé került, ahöl Mikszáth 
Kálmánt felmentették azzal az in- 
dokolással, hogy sikerült, állításait 
bebizonyítani. Huszár Elemér erre 
Mikszáth több tanúja ellen hattl« 
tartuzás címén feljelentést tett.

Politikai körökben
bizonyosra veszik, hogy Hüáafc. 
Elemér mandátümát. a II. bí
ráló bizottság keddi ülésén 

megsemmisíti
és üj választást rendel el a rétsági 
kerületben. Munkatársunk beméit 

ügyben Huszár Elemérrel, oki 
így nyilatkozott:

— Nem törődöm a dologgal. Ha 
megsemmisítenék a mandát.ümo 
mák mire ok nincs, újra felveszem 
a. küzdelmet és bízom a győzelem
ben. A rétsági kerület; többsége difit 
meg fog bízni a képviseletével.

Veszélyben fopog egyébként 
Nagy Vince mandátuma is, aki 
Debrecen ITI. kerülete titkos vá 
1 osztással küldött a nemzet-gyülé- 
be. A petíció azon az alapon t 
vánja Nagy Vince mandátumán<’'* 
megsemmisítését, hogy a váhu»tá' 
elnök elfelejtette kézjegyével <‘l; 
látni a szavazólapokat és a borító 
kokat

FOGAK %»>TraEnMEj.sgU fással is), műtétek esetén ii forduljonMialommal ■
• “AS w |>an «• «V Ata HnnMó

Főorvost t>r. Kovács S.
fogorvos

Deotisü Borra L specialista 
fogász 
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HÉTFŐI NAPLÓRníaoesi. Hétfő, október ti.
~ -l

Kézigránátos felkelők 
tartóztatták le Tatán Károly királyt 
Köváry főhadnagy különítményének története — Egy szemtanú elbeszélése

,-w.
B

Küváry Ottó főhadnagy, mint ismcrc- 
jea. memorandumot intézett Pallavlcini 
György örgrófhoz, hogy legitimisták
ból alakított becsületbirúsdg előtt tiss- 
túzhassa magát a tón vád aló!, hogy ö 
Károly királyt Tatán meg akarta gyil
kolni. Információnk szerint ez a boesti- 
letbiróság rövidesen össze is fog iilui.

Bbből az alkalomból közöljük az 
aláj'bi visszaemlékezést, meyet Köváry 
főliidnag.v csapatának egyik voit kato
nája mondott cl a Hétfői Napló mun
katársának.

p. Ferenc. 21 éves bádogos, igy mon
dotta cl Köváry főhadnagy csapatának 
„hőstettéi:"

— Állás nélkül voltam, nem is kellett 
nagyon rábeszélni, hogy elmenjek 
Xyugatmagyarországra az. osztrákok el
len harcolni. Szívesen álltam bo a föl
kelők közé, hogy a magyar földet meg
védjem. A fáradalmak azonban megvi
sellek. úgyhogy kétheti szabadságra 
hazaküldtek. I

SzshadságlevcleinnM’1 szabályszerűen 
jelentkeztem Dániel Sándornál, az. 
Ébredő Magyarok sörházuccal palo

tájában.
. Az ébredőknél éppen nagy volt az iz
galom. Sürgés, forgás, futkározás, nagy 

liamicskozás volt, aminek okát nem is 
licjfettnn. Újságol aznap nem olvastam, 

nem is hallottam arról, hogy Károly 
király Magynrorságru érkezett. Fogal
mam sem volt tehát, hogy miért van a 
nagy föl fordulás.

—A Sörház uccai épületből ki som en
gedtek. hanem, mintegy harmincad- 
msgaűliual, teherautóra raklak és föl
vittek a Várba, a Nándor-laktanyába. 
Itt egy főhadnagy, akiről később tud
tam meg. hogy Kővárynak hívják, vá
logatta ki az embereket.

— Ax osztrákok betörlek az. ország
ba! — járt ezájról-szájra. Ennyit 
födtünk r<Mk, hogy más történt, ar

ról senki egy szót sem szólt.
Mindnyájan örömmel ajánlkoztunk, 
hogy megyünk az osztrákok ellen. Kö- 
váry főhadnagy engem is megszólított 
és mikor mondottam, hogy Nyugat - 
Magyarországról jövök, a váltamra 
ütött:

— Ilyen legéuy kell -i — mon
dotta — és ezzel már b" L r diáin osztva 
a csapatába, amelyik liusz magamfajta 
fiatalemberből állolt.

— Civilr.uhában voltunk, arra kap
csoltuk a derékszijjat, töltényt áskát, 
puskát, szuronyt, töltényt kaptunk és

mindegyikünk több kézigránátot Is 
kapott, melyeket a derékszíjra akasz- 

tottunk.
— .4 Náiulor-laklanya előtt hét 

személyautó állott. Hogy honnan kerill- 
t"k oda, kiéi voltak, azt nem tudom. Az 
autókra gyorsan fölparkoltunk.

Minden autóra egy láda töltényt 
egy láda kézigránátot raktunk,

majd magunk is hoszálloltnuk és ..... 
"•án fél 3 órakor elindultunk. Köváry 
•""hadnagy n második autóban ült. Az 
első kocsi mindig előre sietett, a terepet 
kikémlelni’.

~ Az autókkal lejöttünk a Várból és 
nagy csodálkozással láttuk, hogy nem 
•'yugatmagyarország felé megyünk, ha- 

n Lánchídon keresztül a pesti ol- 
r.i! 'ültünk és .sebes robogással a 

'’tci utón végig mentünk ki a városból. 
"'77 mindig nem tudta egyikünk sem, 
hogy hová és miért megyünk.

-■ Nagymarosad letértünk az ország- 
"Írói és h. Dunnpnrtra hajtottunk. Itt 
fz nutéknf kompon átvitték a túlsó ol- 
dnlrii. Viperádra. Az első autó rögtön 
elindult n terepet kikémlelni, azalatt mi 
'acsornt kaptunk n visegrádi vendéglő- 
ben. Tfogy ki fizette ki a vacsorát, azt 
ncm tudom. Nemsokára visszajött az 
autó, hogy szabad az ut.

■— Ekkor hallottam először, hogy 
latúra megyünk, do hogy miért, arról 

11'In ni*ndig nem tudtunk semmit Be
vallottunk ismét az autókba és tovább 
indultunk. Ekkor már sötét volt, nem 
tudom, merre mentünk.

-• Emlékezetem szerint este 10 óra 
járhatott az Idő, mikor Tatára 4r- 

L’z7Ík:i ValószLflüle« • főtér volt, ahol 
•MS&lattunJcBOTbajilljt- 

és

dél-

tünk. F.gy uccai lámpa világossága 
alatt fegyveres katonát láttunk állani.

Köváry főhadnagy revolvert rán
tott, ráfogta a katonára és rákiáltott: 

— Állj, mert felőliek!
— Majd mi körülfogtuk a katonát, 

Köváry elvette tőle a puskáját és rá
parancsolt:

— Vezess bennünket a kastélyhoz!
— A katona oda is vezetett.
— A kastély kapujában csendőrök, 

tisztek és vadászpuskús erdőőrök ál
lottak.

Köváry fölszólította őket, hogy ad
ják át fegyvereiket,

pedig megparancsolta, hogy az 
fegyverezzük le.
egy, már dercscdő hajú, nagyon 
tiszthez léptem és kértem, hogy

nekünk 
őrséget

— fin
elegáns 
adja ide n fegyverét A liszt rámnézett 
és fá jdalmas, szomorú hun gon igy 
szólt:

— Te jóképű magyar fiú vagy. Te is 
a király ellen harcolsz!?

— Ezzel lecsatolta a revolverét és át
adta. Ekkor ütötte meg a fülemet nz a 
szó: „király." Rövidesen azután meg
tudtam a valóságot, hogy

azért Jöttünk, hogy Károly királyt 
elfogjuk és Budapestre vigyük.

— Az őrség lefegyverzése után Kfí- 
váry főhadnagy figyelmeztetett bennün
ket, hogy itt „csupa nagyurak'1 vannak, 
nem szabad senkit, bántanunk.

— Behatoltunk a- kastélyba. Egy szo
bába láttam egy őszhaju ural, akire 
azt mondták, hogy az Andrássá 
Gyula, gróf.

— Köváry főhadnagy a király szobá
ját tudakolni meg, maj.d négy fegyveres 
emberrel fölment az emeletre

•a királyt letartóztatni.
— Pár perc múlva jöttek is már le és 
szuronyok között magákkal hozták a

királyt.
—- Még mielölt azonban leérhettek

Mayer János
a nagyatádi Szabó ellen Indított 

hajszáról
A f&ldmiveiésilgyi miniszter távozásáról szóló híreket 
„bizonyos urak jólismert célzattal terjesztik** — Nagy
atádi teljes elégtételt szerez Illetékes fórum elótt

„A kormány Is tisztázni akarja a csongrádi 
ügyet"

hogy mcgfelclnek-e n 
miniszter távozásáról 

nagy

Az utóbbi időben egyre erősebben 
tartja magát az. a hir, hogy nagyatádi 
Szabó István kedvetlen és lomoudani 
készül. Munkatársunk ez, ügyben a föld- 
mlvelésügyi miniszter legbensőbb ba
rátjához, Mayer Jánoshoz, az egységes
párt elnökéhez fordult felvilágosításért. 
Megkérdeztük, 
valóságnak a 
elterjedt hírek és igaz-e, hogy 
hajsza készül ellenei

MAYER JÁNOS
a következőket mondotta a Hétfői 
Napló munkatársának:

— Nem is a földművelésügyi 
minisztert akarják ők megbuktat
ni, hanem az agrardeniokrácíat. 
Naiv emberek ezek, nkik nzt hi
szik, hogy — ha nagyatádi Szabót 
megbuktatják, akkor a világot 
vissza lehet fordítani otven esz
tendővel.

Balga hiedelmükben éiodzato- 
kát is hoznak ezek az urak, 
csakhogy kellemetlenkedhesse

nek
— Nagyatádi azonban az ő [ga

zának tudatában, kénytelen ni Jani 
mindezeket és várni . . . Eljön rö
videsen az a nap, amelyen illeté
kes fórum előtt bebizonyítja majd, 
hogy igaza volt és akkor teljes 
elégtételt fog szerezni magának.

dobogás hallatszott azvolna, vaj. 
udvarról

egy század robamslsakos katona ér
kezett.

— Kiszabadították a királyt, vissza- 
kísérték a szobájába,

bennünket pedig Köváry főhadnagy- 
gyal együtt lefegyvereztek és elfog

tak.
— Szuronyos katonák őriztek másnap 

reggelig-
— Heggel jött Köváry főhadnagy 

már Ismét teljes fegyverzettel
és vidáman szólt hozzánk:

— Minden rendben van már, fiuk! 
Megyünk Pestre!

— Nemsokára tényleg el is engedtek 
minket és

fegyvereinket Is visszakaptuk.
Abba a- vonalba vagoniroztak be, 

amelyiken Andrássy grófot és Ha- 
kovszkyt hozták Pestre.

— Mi azután ismét bevonultunk a 
Náudor-laktanyába, azután hozabocsá- 
tottak.

a

Ennyi! látott, en nyíró emlékszik az 
akkor 18 éves V. Ferenc.

Az elmondottak valóságát ellenőrizni 
nem tudjuk. A hang és a mód azonban, 
amelyikkel P. Ferenc ezeket elbeszélte, 
nzt a határozott impressziót keltette 
bonnüuk, hogy való igazat mondott.

Ha pedig igaz, akkor minden tagadás 
és szépítés dacára, tény az, hogy

kézigránátokkal és muníción ládák- 
dákkal fölszerelt csapatot, harsszerű, 
biztosított menettel, rejtek, kerülő 
utón küldtek — a király elfogására.
A kulisszatitkokat nem tudjuk. Hogy 

Köváry főhadnagy parancsot, kapott-c 
minderre, vagy sem. az a lTPCsiiletbiró- 
ság előtt ki fog derülni. Mindenesetre 
nagyon érdekes lesz megtudni, hogy’ a 
történtükért ki vállalja a föl cl őrséget.

'7 Szlrmay István.

mondás! szándékáról terjesztett 
hírek üres kombinációk. Szó sincs 
róla, hogy lávozn k. Bizonyos jól 
ismert urak jönnek újabban egyre 
sűrűbben nagyatádi Szabó bukásá
nak híresztelésével, hátha sikerül 
valamit elérniök.

— Egy nagy hajsza folyik itt 
nagyatádi Szabó István ellen.

Szinte naponta jönnek hozzám 
szenzációs adatokkal szavahihető 
urak, akik meglepő híreket hoz
nak.

Gyalázatos machináció dolgo
zik Itt az úgynevezett Eskütt- 

üg.v hátterében.
Beavatkozás, áldozat készség és el
szántság dolgozik, csakhogy ezt az 
ügyet napirenden tartsák és nagy
atádi Szabó Istvánt megbuktassák. 
Munkatársunk ezután azt kérdezte 

Mayer Jánostól, mint a kormánypárt 
elnökétől, hogy mi a véleménye az el
lenzék erős offenzivAjáról, amelyet a 
csongrádi merénylet, illetve a szolnoki 
Ítélet miatt indított meg. Jfayer Jáuoe 
igy válaszolt:

— Nem csodálkozom az ellenzék 
akcióján. A szolnoki ítélet olyan 
téma ez. amely beható megtárgya
lásra kívánkozik.

Az ilyen kérdőket iiacUznl

A kormány is tisztázni akarja a 
csongrádi ügy cs a szolnoki ítélet 
bonyodalmait, mert ezt az ország 
rdeke kívánja. Az üggyel, vala

mint általában az összes belpoliti
kai kérdésekkel csütörtökön, ok
tóber 9-én foglalkozunk a pártér- 
tekezleten. Hétfőn csak a vezető
ség tart ülést a keddi napirend 
ügyében.

Párisié® Grill
Párisi Kalitka

Budapest, VI, Szerecsen u. 39. 
Telefon 193-38 este 9-től

azűrikfizűnse 
táncol

Paim Beach Five
Jelenleg Budapost legna

gyobb 8 I A g o r o!
Zenéje mellett.

A li e 1 y i 8 ó g táncosai:
Köváry Jenő 

Tommy Cárról 
Prof. G. E. Ernest

Kezdete este 11 -3’ órakor

Férfi szöoetaítöny

Iskolaruha 4 
évtől gyapjöezöv. 

230.000 
koronáiul feljebb

Raglan v, Ulster

950.000
koronától feljebb

f Isőrongú sMiol!
EsfikSpeny

400.000
koionától

880.000-lg
GutmnnnJ, 

és Tsa 
vil, Rákóczi tilt

Royal Orfeum
Jgargatót Tar/én Viímoi 

Keastete fél 9 öi-rxftor«

október*! miisori

Mkebonos
/apán csoport

2 Jllbvecht
tornászok

Cfntista & de Vinos 
Corm <S Kell 

burlocsk*»jecontr lkatok

Dénes Oszkár*
ét Zahler Magda

Elnoy
a kéonélkíill csoda

The Sedats 
olympiai mutatodnyok 

Keleti Juliska 
Musty 

a legűgyetlenebb bátrés* 

Gér*dar*d balett
Karmester; Márkus Alfréd

Elővételi Mi nincs t

Lakására Jövök ..;;
ruMM* HMírnemlt, katonaruhftt atk.
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Uj fordulat elölt s Castlglioni botröny
A Banca Commerciale Hallana vissza akar lépni Cas
tiglioni ügyeinek rendezéséiül! — A vizsgálóbíró 
Castlgllonlt rendőri felügyelet alá helyezte — A nagy

bankok nem tűrik az ügy elposványositását
Bécs, október, 5.

(J Hétfőt Napló bécsi szer kész tő
ségének jelentése.) A bécsi sajtó az 
a része, amely még mindig Castig
lioni /.Kohljában áll, azt u tényt, 
hogy Alussolininek sikerült az 
osztrák kormányra pressziót gya
korolni és kierőszakolni, hogy Cas- 
tiglionit visszatérése .után ne tar,- 
tózlassák le, úgy tünteti fel, mintha 
az osztrák hatóságok ulaplalauul 
adták volna ki az elfogatási paran
csot Castiglioni ellen és mar meg
bánták volna, mert meggyőződtek 
ártatlanságáról. Ezzel szemben 
azonban le kell szögezni két lényt: 
Castiglioni tényleg tönkrement, el
vesztette vagyonának kilenctizcd- 
részét, másodszor a bűnvádi eljá
rás tovább folyik ellene tekintet 
nélkül arra, hogy hazaiért. Az osz
trák hatóságok a Hétfői Napló bé
csi szerkesztőségének értesülései 
szerint a következő feltételek mel- j 
lett nyugodtak bele Cas.tiglioni ' 
szabadlábon maradásába:

I. A bűnvádi eljárás Castiglioni. 
Neumann Gábor és Goldstein Pál, 
.valamint esetleges további bűntár
sak ellen tovább folyik.

II. Arról a kérdésről, hogy Cas
tiglioni, illetőleg a milánói Banca 
Commerciale Italianu milyen ősz
szeggel kártalanítsák a Depositen- 
bankoí, választott biróság fog dön
teni, amely 8, legkésőbb 14 napon . 
belül meghozza a határozatot. Stoi?» 
György udvari tanácsig, az állami 
bankellenőrző bizottság elnöke 
elnöke egyedül a Depositonbank 
számára 100 milliárdot követel 
Castiglionitól, ebben az összegben 
azonban még nincsenek elszámitva 
a hírhedt spiritusz-konzorcium és 
a nagybankok követelései.

IIT. Lederer Ágost lovag követe
léseiről szintén választolt biróság 
fog dönteni és a. milánói Banca 
Commerciale Italiuna köteielezott- 
séget vállal, hogy a zsűrik határo
zatait respektálja és Castiglioni 
kötelezettségeit teljesíteni fogja, 

szemben Cas-

|
l 
1.
I 
r

magát arra, 
hagyja cl éti

«----- /.ettsegeit lelje
A vizsf/Slóbiróval 

iiglioninak külön

köteleznie kellett
hogy Bécset nem ... ...
állandóan a hatóságok rendel

kezésére áll.
Eltol függetlenül az ügyészség 

intézkedésére detektívek figyelik 
Castiglionit, a Prinz Eugenslrasse-i 
palota és a Kolowratring-i bank
ház előtt rendőrök posztóinak, ne
hogy megismétlődhessék a múlt 
heti eset, amikor Castiglioni koráb
ban tudomást szorzott az elfogatási 
parancsról és úgy ő, mint Neumann 
rs Goldstein uniókon megszöktek.

A Castiglioni-hotrány bűnügyi 
része a nagyközönséget legfeljebb 
mint szenzációt érdekelheti, egyéb
ként azonban mem érinti.

A Hétfői Napló bécsi szerkesztő
sége már hetek, sőt hónapok előtt 
ismételten leleplezte Castiglioni kü
lönböző manipulációit, most hogy a 
biróság vette kezébe a bűnügyeket, 
inog kell várni a hatóságok dönté
sét. Castiglioni elintézett ember, 
azonban egész Közóp-Európa köz
gazdaságának nagy érdeke, hogy a 
Banca Commerciale Italiuna tényleg 
rendezze Castiglionc kötelezcttsé- 
g'‘it, egyébként az ő bukása az 
exiszleneiák ezreit rántaná magá
val. A közérdek szem előtt tartása 
puranesoltii a Hétfői Napló bécsi 
szvrkr.v/.tőségóuek, hogy ne a szen
zációt keresse annak a Castiglioni- 
mik az. ügyében, akit éppen mi lep
leztünk le első ízben, hímem akkor, 
amikor még a bécsi lapok is önként 
elhallgatták szökését, szintén tekin
tettel legyen a Casliglionihdz kap
csolódó cxisztenciák ezreire és 
mostan, hogy ez a kalandor a bíró
ságok elé kerül, ne szenzációkkal, 
hanem lehetőleg tárgyilagos hig
gadtsággal kezelje az ügyet. Hogy 
vájjon Custtelionil lecsukják-e, 
avagy sem. az az. ő dolga. Sürgősen 
tisztázandó azonban nz a kérdés, I 
vájjon a Bonca Coinmeroiale Ha-1 
Hanti teljesíti c Castiglioni fizetési !

Dr. Doroghi Ervin, Castiglioninak 
bpesti jogtanácsosa szombaton Bu
dapestre érkezett Becsből, ahová 
tudvalevőleg őt Castiglioni sürgő
sen felhivatta. Dr. Doroghi néhány 
órás budapesti tartózkodás után is
mét Becsbe utazott el. Rövid ittléte 
alatt úgy nyilatkozott, hogy a 
Castiglioni-affér legjobb meggyő
ződése szerint rövidesen békés 
utón véget fog érni. Az egész hajsza 
Castiglioni ellen főrészt csak azért 
indult inog, hogy a Depositonbank 
öszeomlásával tönkrement kis- Cs 
középegzisztenciákat Castiglioni se
gítségével szanálni lehessen. Castig
lioni ez elől érthetőié# húzódik, mi
után nem vállal semmiféle közössé
get azzal a gazdálkodással, ami a 
Depositonbank kebelében yégbe- 

____ ___  _______ _______ ____ ment az ő kivonulása után, minő
seik mellett és semmi esetre sem i azonáltal méltányossági okokból 
akarnak engedni ós belenyugodni i elzárkózni, hogy a Depositenbamk 
az ügy elposványositásába. A áldozatainak szanálásában részt- 
Ban.ca Commerciale visszalépésé-1 vegyen.

kötelezettségeit? A mai napon olyan 
hírek keringtek, hogy a milánói 
pénzintézet kiküldött meghatalma
zottja, Rossi Adolf igazgató tulma- 
gasaknak alálja a. Castiglioni ellen 
emelt követeléseket és intézetetek 
azt akarja javasolni, hogy lépjen 
vissza a rendezéstől és bízza Casiig- 
lionit sorsára. Ha ez igaz, jelen pil
lanatban nem lehet ellenőrizni, úgy 
váratlan fordulat előtt állunk. 
Meglehet azonban, hogy ezekkel a 
hírekkel Qastiglioniék, illetőleg 
olasz barátai pressziót akarnak 
gyakorolni a nagybankokra, ame
lyek azonban kitartanak követelé-

Háramszázezer dollár költséggel
a Káhoszi-uíon öfemelefES palotát Építenek 

a baptisták
„Csontból, rongyból, ócskavasból épül fel a székház**  
A tavasszal már megkezdik az építkezést — Egy hét 

alatt 100 millió gyűlt össze
— A Hétfői Napló tudósítójától. —

tudósítójától. — 
Babtista Gyülc- 
összesen mini
tagot. számlál, 

sze-

— 14 Hétfői. Napló
A Magyarországi 

kezetek Szövetsége 
egy tizenkétezer . 
csupa kétkezemunkájából élő 
gény embert — és a tizenkétezer, 
hívő vállalkozik rá, hogy székházat 
építsen Budapesten. A közelmúltban 
megtartott országos gyülekezeti 
konferencián — amelyen ötvenéves 
fennállásukat ünnepelték — elhatá
rozták az ötemeletes székház meg
építését s azóta lázas . <js lelkes 
munka, propaganda folyik, hogy az 
ősz és a tél folyamán egybegyüjt- 
sék a sok-sok milliós építtetési költ
ségeket,

300 ezer dolláros 
költségvetés

A konferencia annakidején egy 
székház-bizottságot küldött ki s 
annak vezetői: Kristóf Domokos és 
t drarnoki András budapesti és 
Kovács István kiskőrösi prédikátor 
érdekes, nem mindennapi munká
val. ötlettel igyekeznek a szükséges 
tökét előteremteni.

A terv az, hogy a hitközség Rá- 
kóczi-.ut 6G. szám alatt, lévő föld
szintes háza helyére egy ötemeletes 
palotát építenek.

— A költségvetés még nincs telje
sen meg — mondja W elkér József 
gyülekezeti titkár — de

előreláUialólag 200—300.000 dol
lárba fog kerülni a székház.

Sok, ijesztően sok pénz, de a szék
ház mégis fel fog épülni a magyar
országi baptisták erejéből. Csak 
akarnunk kell, mert Istenünk segít
sége velünk vau!...

Csontból, rongyból...
És aztán elmondja Welker, József, 

hogy miből fogják előteremteni a 
300.000 dollárt.

BEKEBELI

OMhinzaui 

ről elterjedt hitek a tőzsdésekro is 
deprimáíóloff hatottak.

Pi
szé

— Csontból, vasból, rongyból, 
rézből, ami mind akad felesleges a 
hívők házalóján, abból építkezünk. 
Községenként, városonként össze
gyűjtjük, értékesítjük a hulladéko
kat; emellett kiadtuk a jelszót: csak 
egy téglát a székház javára! Tégla
alakú ládikákat. adunk minden test
vérünknek, ez lesz u gyüjtőpeysely, 
Egy-egy téglát, 1000 koronát, a leg
szegényebb testvér is tud ós fog ál
dozni. És végül, ha elkerülhetetlen 
lesz, kérünk a külföldi hittestvé- 
rcinktől.

A baptista Lloyd George
— Mert külföldön nagy és gazdag 

egyházaink vannak. Amerikában — 
ahol a lakosság fele baptista — a 
külügyminiszter, Hugh.es is hittest
vérünk és baptista Lloyd George 
is. Tőlük és a svédektől rendszeres 
segítséget kapunk, főleg a lelkészi 
fizetésekbe.

— De áldozatkészek a szegény 
magyar baptisták is. Nálunk nincs 
egyházi adó. Nem kell a végrehajtó, 
mégis tízszer, százszor! annyit fizet
nek a hitközségnek, mint amennyi 
az egyházi udó lenne.

Büszke ölömmel mondja el aztán, 
hogy ez a tizenkétezer baptista mi 
mindent tart fenn. Van 70—80 
dikátoruk, saját lelkészképző 
mináriumuk, 25 növendékkel, két 
menházuk, nyomdájuk és kei ma
gyar és német nyelvű lapjuk.

Újra a székházra kerül a szó:
— Egy év vagy másfél év múlva 

kész kell, hogy legyen a székház. 
Itt akarjuk megteremteni a leány
otthont, nevelőintézetet és több más 
Isten országa ügyét előmozdító in
tézményt.

A gyűjtést egyébként alig egy 
hete kezdték meg s a főbb gyüleke
zetektől beérkezett jelentések sze
rint igen kielégítő az eredmény: 
száxmillió készpénz. N „csak egy 
téglát" és a „rongy"-akciót azonban 
csak most vasárnap kezdték. A pré
dikátorok vasárnap szóltak erről s a 
hivatalos lap. a Béke hírnök, októ
ber elsejei számában harangozta be 
mind a kettőt.

1874 decemberében egy német pré
dikátor, Mayer. Henrik, megalakí
totta Ólaggal az első magyar bap- 
tista-gyülekezetet — ma, 50 évvel 
utóbb ötemeletes palotát építenek a 
hívek Budapesten s a szükséges 
pénzt maguk adják össze. Három
százezer dollárt, tizenkétezer ember, 
szegény, munkásévben, a szanálás 
első évében!, M- <>-

A Posta.és Táuirá Hrilák 
Különös nyuttói

— A Hétfői Napló tudósítójától —
A nehéz gazdasági viszonyok mZn 

sínylődő pesti vállalatokat különös me^ 
lepotés érte.

Tudvalevő ugyanis, hogy a vállalatok 
nagyrészo a központi túvirüahivatalnái 
bejogyeztob eégo rövidített siirgönvrí 
mét, melyet a hivatal nyilvántart 
ezért tarltaszerü évi dijat számit fel

A. vállalatok mostanában levölkihó.. 
dók éa távi ratkézbesilők utján 
nyugtát kaptak, j- *....
ból áll, hogy a lcgkülönbözőbbTa 
vesztésig hivatalos ' " 
vau ellátva 
bcsitik ki.

A nyugta

tercsasága ah- 
te;,, j megté- 

jcllegu számokkal 
s a posta alkalmazottai kéz

szövege a következő:
7íp. 70.

Mb. érk. sz. 1188.

úr (cég) Epést, . . kér. 
. . . . rövidített

A 
tés“

Nyugta
Tele. . .

ucca • • •s-............. rövidített címének
(sürgönyeim) a Posta és Táviró Tari- 
fákba való beiktatási díja és a Tari
fák előfizetési díja fejében az 1921. II. 
félévre esedékes 25.000 azaz huszonöt
ezer korona dijat befizette.

A Posta és Táviró Tarifák Sür
gönyeim Beiktatási és Előfizetési 

Osztálya
Budapest 641. postafiók 195.

P. Ii.
Olvashatatlan aláírás.

hátlapon pedig ez a „Figyelmezte, 
olvasható:

Figyelmeztetés
Túloldali díj a sürgönyeimnek a 

Posta és Túviró Tarifákba való beik
tatása és a tarifák előfizetése fejében 
jár és a 121/1922. sz. körlevél élteimé
ben független a nuigy. kir. központi 
távirdahivatalnál való előjegyzésért já
ró tarifaszeríl évi díjtól. A beiktatásra, 
vonatkozó mindennemű megkeresés ki
zárólag írásban a Posta és Távíró Ta
rifák Budapest 641. Postafiók 195. cím
re küldendő.
Mi ez? A nyugta hivatalos kinézésű. 

A hátlapon viszont figyelmeztetés olvas
ható, mely szerint a „124/W22. kÖrteVéP 
értelmében független az évi díjtól. A 11- 
gyolmeztetés azonban úgy van megszer-, 
kesztve, hogy akinek a nyugtát kézbe- 
sitik és nem ér rá. harminchat szóból ál
ló mondatok értelmén törni a fejét -*  
az szó nélkül kifizeti.

A Posta és Távíró Tarifák - mint cí
me lg mutatja — a posta tarifákról tá
jékoztatja a közönséget. Különös tehát, 
hogy ilyen titokzatos, hivatalos jelleget 
viselő 124/1922. körlevélre való hivatko
zással szerzői előfizetőit. Az egész dolog
ban pedig az a legkülönösebb, hogy 
magyar királyi postának B-listával meg
ritkított alkalmazottai azzal is töltik 
idejüket, hogy egy magánvállalkozái 
előfizetési dijait beszedik.

Elegánsan, sxép*:n> divatosan és olcaón 
ruházkodni 1

E cél érdekében kérem áruházam kirakatait és 
annak szenzációs

őszi és íéli modelieit 
s minden versenut lelUlinűiú 

drnlt megtekinteni:

Téli Hl gyapjú vclourból 975.ooo-töi 
^tPMl,í>víiív.cto.,,r'.1,6fl0.ooo-i(íi 
Seaí Mt IHt _ _ __
Szűrte Pataaonisch

ÍUI’[l3™<Í,.KX''3iJOO.ooo

N.iy rflMrfflt Mínntalt «lour- és Jé«WJ’* 
kabátokban, valamint kosztümökben, ruhákban, 

aljakban, gyapjútrikó-kabátokban és trikó- 
aelycm-zscmpcrckben.

HOLNAP OYIILA 
női ruha- és felöltő-áruháza 

Budapest, vil.. BdkOczi at 22

Hugh.es
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Létszámcsökkentés után 
ozEtéscsökkentésre hé- 
szűrnek a vállalatok 

■d,ak
. megszállóit magyar közgazda- 

sáíi élet, hiába állapit meg Smiih 
Kztos bizonyos kedvező szimpto- 
mákat egyre újabb jeleit mutatja 
“súlyos válságnak. A bunkóknál, 
vállalatoknál, üzemeknél végrebaj- 
St nagy tisztviselő- es munkas- 
Sbocsátások. a letszamredukeió nem 
állította helyre a szinte katasztró- 
fálisaa megtámadott egyensúlyt, 
ngvhosy a munkaadóknak uj esz- 
Hzökhöz kell nyulniok, hogy túl
élhessék a szanálás nyomasztó kri- 
jjsét.

■\z uj eszköz, amint a válság or
vosságaként egyre több vállalat, 
üzem emleget, talán még a létszám
csökkentésnél Is keményebb és ki- 
birhatatlanabb a dolgozó tömegek 
jészére. Arról van szó .ugyanis, hogy

a munkaadód a fizetések csök
kentését tervezik

Ez a terv egyelőre még csak spora
dikus jelenség, de ismerve a tőke 
természetét, csak merész példára 
van szükség, hogy aztán általánossá 
váljék a szellemi és fizikai munka 
minden terén.

Nem eg.v vállalat már most, ok
tóber 1-én életbe akarta léptetni a 
fizetésredukálást s csak az alkalma
zottak elkeseredett és erélyes /ize- 
tésemelési akciója miatt maradt el. 
Az igazgatók, főnökök, munkaveze
tők azonban máris folytatják a 
megkezdett előkészítést s hangsú
lyozzák, hogy egy novemberi ujahb 
létszámcsökkentést csak fizetésre
dukcióval lehet elkerülni.

Hivatalosan egyébként még nem 
publikálták ezt a tervet, do azért 
majdnem mindenütt gondoskodtak 
róla, hogy elterjedjen ennek a Ilire. 
Elképzelhetetlen, hogy amikor sem
mivel javul a helyzet, sor kerülhes
sen valójában az amúgy is chbcrek 
.csökkentésére,' de annyi tény, hogy 
c felelőtlenül terjesztett tervezgetés 
elértő — hogy október 1-én sehol- 
eeni volt fizetésjavitás.

L*J!

12" , í 'H í í r í | sziiltcn figyelt. Ez körülbelüllYOsztkaek szobalánya elmondja!^'.. .a
a tragikus est történetét és előzményeit

Kedden dönt a vádtanács Kosztka ügyében
a kocsit huzaküldte és gyalog ment 
haza.

— Mondja cl az utolsó nap törté
netét!

— Kostka szeptember 2-án egész 
váratlanul betoppant. Felesége 
szemrehányást tett neki, amiért 
nem értesítette előre a megérkezésé
ről, de semmi egyéb nem történt. 
Az elhidegülés az utóbbi időben 
kezdődött, amikor. Kostka barátai
tól megtudta felesége cs Valérián 
alezredes barátságát. Kostka válni 
akart, de aztán mégis kibékültek és 
ép aznap egyeztek meg, hogy Kost- 
kánó visszatér hozzá. A méltóságps 
ur nagyon jókedvűen érkezett haza. 
Leült a zongorához és egy kicsit 
játszott. Körülbelül 5 perc múlva 
Kosztkáné felhívta az urát cs mint
egy JO percig diskuráltak. Amikor, 
végeztek, elköszöntek egymástól és 
Kosztka a kagylót letette.

Később Kosztkának eszébe jutott, 
hogy valamit elfelejtett megkér
dezni és felhívta a feleségét, ami
kor bekapcsolták abba a beszélge
tésbe, amit Kosztkáné Valérián al
ezredessel folytatott. Hogy mit be
széltek, azt, természetesen nem tu
dom, de láttam Kosztka ai’cán, 
hogy nagyon fölindult. Mind a két 
kagylót a füléhez szorította és le-

A Rock-Szilárd-utcai véres tra
gédia, amelynek egyik áldozatát, 
Valérjén alezredest, szombaton te
mették el katonai pompával, még 
mindig élénken foglalkoztatja a 
közvéleményt.

Hír szerint Kosztka István dr., 
aki az ügyészség Markó utcai fog
házában van, megbetegedett. Koszt
ka, aki amúgy is tájidegen termé
szet volt, a kiállott izgalmak kö-| 
vetkeztében a vizsgálati fogságban 
magas lázt kapott s ezért védőügy
védje sürgős beadványt intézett az 
iigyészségsez, melyben kérte véden
cének valamelyik szanatóriumba 
való szállítását. Erről hétfőn dönt 
aaz ügyészség.

Kosztka védője egyébként az 
ügyészségi letartóztatás ellen is fel
folyamodást jelentett be. A vádta
nács kedden tárgyal a felfolyam.Q- 
dás tárgyában.

Mit mond Kosztkáék szobalánya
A Hétfői Napló munkatársa 

egyébként felkereste Kosztkáék 
szobalányát, aki a tragikus esetet 
és előzményeit illetően ezeket mon
dotta :

— Ha valaki ismeri az esetet az 
én vagyok és mondhatom, nem igaz 
az, amit az .újságok Írnak. Nyugodt 
lehet az ur, csakis az igazságot fo
gom elmondani. Különbcnis ugyan
ezt vallottam a rendőrségen, ahol 
már 4 jegyzőkönyvet is vetlek fel 
és ezt a vallomásomat továbbra is 
mindenkivel szemben fentartoin.

— 1921 szeptember elseje óta va
gyok Kosztkáék szolgálatában, 
mint szobalány. Ez idő alatt égi
szén a legutóbbin időkig soha sem
miféle civakodásl. vagy hangos 
szóváltást; nem hallottam a házas
társak között. A méltóságos ur 
olyan finom ember, hogy soha egy 
kemény szót ki nem ejtett. Kosztka 
imádta a feleségét és háromévi itt
létem alatt Kosztkáné egyszer népi 
hagyta ott az urát.

— Valérián alezredes, aki még 
lánykorában ismerte Kosztkáuét 
nagyon ritka vendég volt a húznál. 
Évente alig 4—5-ször. jött, látoga
tóba. A dolog augusztusban kezdő
dött. Valériáimé augusztus 10-ike 
körül a Tátrába ment nyaralni. 
Kosztka pedig 17-én Londonba uta
zott. Délután 3 órakor ment cl az 
expressel és 4 órakor Valérián már 
megjelent Koszt káné Bulyovszk.v; 
utcai lakásán. Ugyanis Kost.kánó 
édesapja Mezey Gyula június köze
pén megbetegedett és akor Kost- 
káék mindnyájan az ő Bulyovszky- 
utcai villájába költöztek, természe
tesen Kostka is.

— Augusztus közepén kihurcol- 
kodtunk Kostkáéknak az Orbán; 
hegyen Tamási-ut 26. sz. alatt lévő 
villájába. Ettől az időtől kezdve 
Valérián gyakori vendég volt, lle- 
lcnként 3—4-szer is eljött. Vasár- 
és ünnepnap itt ebédelt és sokszor 
vacsorázott is. Rendszerint a kert
ben tartózkodtak. Vendegek csupán 
egy alkalommal voltak. Az alezredes 
a kocsiján jött, ki, sokszor, Kost ká
néval együtt, és ha sokáig maradt,

i

A rendőrség Ismét feloszlatott 
ew szocialista gyűlést

— Batitz Gyula a panamákat tette szóvá
A szociáldemokrata párt parla

menti frakciója a Horthy Miklós
ul i párt helyiségben vasárnap dél
előtt népes beszámológyülést tar
tott. A gyűlés rendőri beavatkozás
sal vette kezdetét, mert a rendőr
tanácsos a dalárda énekét félbesza
kította, amit a hallgatóság érthető 
felháborodással vett tudomásul.

A beteg Kéthly Anna helyett 
Pikler Emil beszéli. Kijelentette, 
hogy hiába erőlködik a reakció, 
hiába tiltják be a. gyűléseket, hall
gattatják el a dalárdákat, az érzést 
el nem nyomhatják. Őrömmel em
líti példának Svédországot, ahol ép 
most nagy győzelmet aratott a szó- 
ciáldemokrata-pár.t. Magyarország 
az egyetlen hely, ahol harmad-ne- 
gyedrangú polgároknak degradál
ják őket. Szemünkre vetik, hogy 
ósztályharc-politikát csinálnak. Hát 
Bethlen nem osztály harcra hívja 
fel a polgárságot ? Bethlen Angliá
ban a szociálista. vezéreknél előszó- 
búzik, itthon pedig szóba sem akar 
állani .velük. De el is mondta Ap
ponyi, hogy milyen véleménnyel 
vaunak rólunk külföldön.

Utána fíatitz Gyula nemzetgyű
lési képviselő beszélt. — Ha küz
deni akarunk — mondotta — a drá
gaság ellen rendőrséget uszítanak 
ránk. A lakáshivatalbuii van la

[kagylót, kalap nélkül elrohant. még 
b 03 ajtót is tárva-nyitva hagyta.

is Kosi-kánéval, aki azt 
hogy majd gondolkodni

Láttam a kezében revolvert, de hogn 
a.z előbb is nála volt-e, azt nem tu
dom.

— Ezután történt a tragédia.
— Kost kánét még az éjjel egy is

merőse értesítette. Fél bálomkor a. 
nővére ós a sógora feljöttek a la
kásba. Szemrehányást, tettek nekem, 
miért nem értesítettem őket, hogy 
Kostka kihallgatta a telefonbeszél
getést. De hát ki gondolta volna!

A nevelőnő veszi át a szót,
— Meglátogattam tegnap ae mél- 

i óságon urat. Kéri, hogy szóljak a 
feleségének, látogassa meg, mert 
beszélni szeretne vele. A szobalány 
közölte 
mondta, 
fog.

Mit mond Kosztkáné családja
Munkatársunk felkereste a család 

egyik tagját és közölte vele a szoba
lány vallomását A következő vá
laszt kaptuk:

— A szobalánynak egész előadása 
szemenszedett valótlanság. Ez a ret
tenetes tragédia a család életében 
sokkal fájdalmasabb emléket ha
gyott, semhogy foglalkozni akar
nánk egy szobalány üres fecsegésé
vel. A tényeket nem a szobalány 
van hivatva megállapítani, hanem, 
a bíróság. A szobalány ellen c nyi
latkozat, alapján megindítottuk az 
eljárást.

rendőr- 
Balitfl 

kritizálja a 
is izgatott 

hangos pfuj

kás, csak pénz kell hozzá. Sehol 
olyan panamával nem találkozunk, 
mint amilyen nálunk van az en
gedélyadások terén. Magasrangú! 
tisztek nevét említik. Nyílt titok, 
hogy a forgalmi adó1 ellenőrök in
gyen járnak ebédelni a vendég
lőkbe.

Ennél a kijelentésnél a 
tisztviselő figyelmeztette 
képviselőt, hogy ne 
hatóságot. Az amúgy 
hangulatú közönség 
kiáltásokba tör ki és Batitz magát 
ból kikelve kiabálta :

— Amit a lapok megírnak, amit; 
a nemzetgyűlésen el lehet mondat 
ni, arról miért ne beszélhessek egy. 
gyűlésen.

Batitz ezen kijelentésére a rend-, 
őrtanácsos nyomban feloszlatta a, 
gyűlést, • *

H ÓCIPŐK
SÁRC1PÖK
nagy választékban legolcsóbban

GuliWer Cipőház
VII., Rákóczi út 1. szóm.

ZSUFFA MÁN ÉS TASSAI 
angol gyapjúszövetek áruháza Budapest IV, Váci utca 25-Telafon; 14-73 
Közismerten legelsörendíi férfi- és női őszi szővetulőonsősaink beérkeztek.

Minden hangzatos jelző és dicséret nélkül n. b, vevőink által megállapított tény: 
Raktárunknak a legmesszebbmenő Igényt Is kielégítő választékossága. 

Áruink minőségének évtizedes szakértelmen alapuló kiválósága.
Arainknak a mai súlyos helyzethez, főleg pedig a minőségekhez arányított olcsósága

•Hönleges autó*,  kocsi*  és utltakarók nagy választékban. Mintákat készséggel küldünk
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HÍREK
Heti krónika

ORTH ÜZLETEI
Orth nemcsak sportüzletet kapott, 
Jó olvasóm. mrjfAújrom néked, 
Éppen ma láttam a \ áronban 
Egész sereg Orth-mészárszéket.

EPILÓGIS EGY PESTI DRÁMÁHOZ
Ezúttal tényleg nem szeretném, 
Ha rememnek bántó vón‘ az éle, 
De egyszer kapcsoljon a központ, 
Akkor ia nagy baj lesz belőle.

•
HELYZET-JELENTÉS

A jelenlegi helyzeten
Én többé nem fogok már ríni, 
Inkább egy rablóregényt írok. 
Címe: Szanaldo Szanaldlnl.

FTC HELYETT l TE
Az FTC-pályát nem kapták meg,
8 az a következménye ennek, 
Hegy a megkárosított bikák 
Hietva más pályára mennek.

•
SZÍNHÁZI KONJUNKTÚRA 

\ m«rn| nyugtalanság szállt meg, 
Helyemet többé nem lelem, 
S gyakran Járok a színházakba, 
Mivel a magányt kedvelem.

Kálmán Jenő.

— Búcsú n Ferencvárosban. Ra- 
gyogó szép időben ma tartották inog 
a hagyományos ferencvárosi bú
csút- Az uceákon egész nap s a ké
ső éjszakai órákban Is nagy töme
gekben hullámzótI. az ünneplő nép. 
Vásári trombitáktól volt hangos a 
Ferencváros s ». lányok kezében itt 
is, ott is feltűnt a mézeskalács szív. 
Természetesen nagy élet volt a kis 
francstadti kocsmákba;), <lo a rend
őri krónika a rendes vasárnapi ké
pet mutatta azért.

— Magyarországnak még 13 kérdésben 
kell megegyeznie Jugoszláviával, f.í 
Hétfői Napló belgrádi tudósítójának te 
tcfónjelcntése.) A belgrádi jugoszláv- 
magyar tárgyalások o héten is folyta
tódnak Perlés Ninkó dr. miniszter el
nöklete alatt. Miként a „Hétfői Napló*'  
belgrádi tudósítója illetékes jugoszláv 
helyről értesül, a magyar és jugoszláv 
delegációk eddig nyolc megállapodást 
kötöttek. Jelenleg további tizenhárom 
kérdésre vonatkozólag folynak tárgyalá
sok, még pedig a következőkre: az oszt
rák-magyar koronaadósságok, a letétek, 
a zár alá helyezésok, a kereskedelmi és 
pénzügyi vállalkozások székhelyének át
helyezése, a nyugdijak ügye, a légha
józás, r helyiérdekű vasutak, a vlzimii- 
vek es a vármegyei javak felosztása. 
Belgrádiján remélik, hogy a tárgyaláso
kat a hó közepéig sikerül eredményesen 
befejezni.

— Lezuhant az állványról. Malii- 
alti István 57 éves állványozó lezu
hant az Országház ncen 7. számú 
ház állványáról. Az Uj Szent dános
kórházban ma délután súlyos sérü
léseibe belehall.

— Autó és bérkocsi karambolja. 
Tóth Kálmán pékmester ma délután 
kocsin ment a Doh ucca felé, ami
kor a, Klauzál térről befordult a 
kocsi egy autóval ütközött össze s 
Tóth né a karambolnál súlyos sérü
léseket szenvedett. Beszállították a 
Rókus-kórházba. A sofőr ellen meg
indult az eljárás.
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Hogyan óvjame$e$észsé$ét?
Eláruljuk! Igyék reggel, délben 
és ozsonnára egy csésze tiszta, erős, 
jó babkávét, pótlék nélkül! Ez ép 
>égben tartja a szellemi frlsseséget, 
lokozza H vese működését és igy 
gyorsabb anyagcserét vált ki, aiui 
jó közérzetnek alapfeltétele. A kávé 
azonban jó legyen.

Meinl Gyula r.-t.

Hétfőn dönt az íg azságügy miniszter 
Förster-Sehullze kiadatási ügyében 
Miért vetette el az ügyészség a belga egyezményt — 
Lehat-e Idegen politikai gyilkos felett magyar bíró
ságnak ítélkezni T — A nemzetgyűlésen Is szóvá teszik 

a tétényl villa lakójának ügyét
Erzberger Mátyás német birodalmi 

miniszter meggyilkolásával és Diaz Ká
roly birodalmi képviselő elleni gyilkos
ság kísérletével vádolt För.s/rr-SchuItze 
Henrik ügyében a büntetőtörvényszék 
csütörtökön terjesztetto fel nz igazsag- 
ügj'uiiniszterhez nz iratokat. Miután 
sem nz ügyészség, srni pedig a büntető- 
törvényszék nem javasolta — a kiada
tást, az igazságügy miniszter döntésén 
malik, hogy ml történjek ebben uz ügy
ben.

Beavatottak úgy tudják, hogy az 
igazságügy minisztérium nemzetközi
osztályának eleinte az volt az állás
pontja, hogy miután Némclorszeiggal 
az önálló Magyarországnak nincs nem
zetközi egyezménye, ilyenkor a szokás
jog szerint — a belga nemzetközi szer
ződés pontjai az irányadók. A belga 
egyezmény ugyanis szabatosan körül
írja a politikai bűncselekmények jogi 
fogalmait, úgyhogy úgyszólván még 
csak vita sem lehet a politikai és nriu 
politikai bűncselekmények megkons
truálása tekintetében. Már most mint
hogy a belga egyezmény csak azt te
kinti politikai gyilkosságnak, ha. forra
dalom idején, a forradalom sikere ér
dekében vezető személyiségeket gyilkol
nak le. világos, hogy az Erzbcr- 
ger-gyilkosság nem politikai bűncselek
mény, mert Erzbergerl nem forradalmi, 
hanem eléggé békés politikai konstellá
ció idején tették cl láb alól.

Hogy mi idézte elő ezt a nézetvAlto- 
zúst, erről még nem szivárgott ki semmi 
hir.

De hogy — a minisztérium elejtette 
a belga egyezményre való hivatkozást, 

— Kápolnarablés. Táviratilag értesí
tették a főkapitányságot, hogy gróf Sza
gáéi Lajos nlbert-irsai kastélyában levő 
kápolnába betörtek és több értékes kegy
szert elloptak. A rendőrség megindította 
a nyomozást.

— Betiltott gyűlés. A Szociáldemokra
ta Párt vasárnap délutánra nz Altnási- 
tércn nagy népgyülést hirdetett a par
lamenti frakció összes tagjainak részvé
telével. A program a csendőr! és rend- I 
őri bánt almok elleni tiltakozás ós a 
munkanélküliség problémája lett volna; 
azonban a rendőrség na engedélyt nem 
adta meg. A betiltást a f*árt  a parla
mentben szóvá fogja tenni.

— Szilágyi Lajos csütörtökön hagyja 
el a kórházat. Szilágyi Lajos nemzet
gyűlési képviselő egy héttel ezelőtt az 
egyik vendéglőben hirtelen rosszul lett 
és összeesett. Beszállították a Bakúts- 
téri Erzsóbet-kórházba. almi megállapí
tották, hogy vakbélgyulladása van. 
Azonnal megoperálták és azóta Szilágyi 
Lajos állapota javul, úgy hogy csütör
tökön már el is hagyja a kórházat.

-— Dunából kifogott holttest. Vasárnap 
reggel a Dunából egy 30 év körüli jól
öltözött férfi holttestét fogták ki. Sze
mélyazonosságát nem lehetett megálla
pítani. A rendőrorvos véleménye szerint 
pár napja van a vízben.

— Elgázolta a vonat. Vasárnap dél
után u kelenföldi őrház közelében Miké 
Audvásné, egy tiszthelyettes felesége 
felment a vasúti töltésre. Nemsokára 
arra robogott egy gyorsvonat, ő azon
ban nem tudott idejében leszaladni a töl
tésről és a vonat elgázolta. A Rókus- 
kórházba szállították, ahol este meghalt.

— Sikkasztó ügynök, lléli Fülöp vá- 
szonáru nagykereskedő a főkapitánysá
gon feljelentette Handlcr József 19 éves 
ügynökét aki 14 millió koronával nem 
tud elszámolni. Htíndlert előállították a 
főkapitányságra, almi beismerte, hogy a 
pénzt elköltötte. Őrizetbe vették.

— Titokzatos lakásfosztogatő. Vasár
nap délután 4 órakor a Horthy Miklós 
ut 4. sz. házban Fekete István nőt felke
reste egy 20—23 év körüli Jólöltüzölt fia
talember, aki elmoudotla, hogy Foké
in*  öccsét, n villamos elgázolta, a Ró- 
kus-kórházbau fekszik: kéreti, hogy lá
togassa meg. Feketévé a Rókusba sza
ladt, öccsét azpnban noui találta ott. 
Hazament és elrémülve látta, hogy la
kását kifosztották. Nyilván a fiatalem
ber követte ti B betörést, akit a rendűr- 
Bég keret.

misem bizonyltja jobban, .minthogy az 
ügyészség, amely az igazságügy.ninisz- 
térium utasítható szervo, nem javasolta 
a kiadást.

Már most, ha Pesthy l'ál igazság
ügy miniszter • - híven a nemzetközi 
osztály uj álláspontjához híven -- szin
tén n kiadatás ellen dönt, két eset kö
vetkezik be: Az. első, hogy Förstert 
szabadlábra helyezik, illetve közigazga
tási utón a: ország határára toloncol- 
ják. a másik eset pedig, hogy az igas- 
sdgügyminisztcr utasítására magyar bí
róság ítélkezik Förster felett a két 
gyilkossági ügyben.

Kérdéses azonban, hogyha kimond
ják. hogy Förster cselekménye politikai 
gyilkosság, ez esetben áljitható-e ma
gyar biróság elé Förster! A büntető
porrend ugyan előírja, hogy külföldi 
ember — külföldön elkövetett bűncse
lekménye magyar bíróság által is meg
torolható, ámde — vitás eset — leg
alább erro még nem volt precedens, 
hogy politikai bűncselekménynek minő
síteti esel lettesét is biróság elé lehet-e 
állítani?

Amint n Hétfői Napló értesül. Pesthy 
Pál igazságügyminszter — tekintettel 
arra, hogy a kényes kérdést, legfeljebb 
október 10-éig okvetlen cl kell intézni, 
hétfőn roferúltatja el magának nz ügy 
egész komplexumát s ugyanekkor vég
legesen dönteni fog a kiadatás és az 
egyéb intézkedések kérdésében.

Annyi bizonyos, hogy n Förster- 
Schultzc-ügy a héten uiég szóba korül 
a nemzetgyűlésen is. ahol az ellenzék 
interpellálni fog a kérdésben.

— Az, OTT és n sportegyesületek 
ellenőrzése. A Magyar Távirati Iro
da értesülése szerint a belügymi
niszter hozzájárni 11 ahoz, hogy az 
Országos Test nevelési Tanács azok
ban az cselekben, amikor a sport
tisztesség megóvása érdekében vagy 
más sportügyekből kifolyóan vala
mely sportszövetség vagy egyesület 
ellen vizsgálatot tart, a felmerülő 
szükséghez képest, nz illető sport szö
vetség vagy egyesület pénzkezelését 
is megvizsgálhassa s e célból az 11- 
illető sportszövetség vagy egyesü
lői a. pénztárkönyvek, valamint a 
pénzkezelésre vonalkozó okmányok 
és iratok felmutatását kívánhassa.

— Letartóztattak egy rekviráló keres*  
kedőt. A koinmün után özv. Fazekas 
Dávldné mngánzónő följelentést tott n 
rendőrségen, hogy a diktatúra Idején 
Peri Nándor kereskedő 'beállított laká
sára és nyilatkozatot. íratott vele alá, 
hogy tizenhárom szobája közül két szo
ba hűl órát ótenged! neki. Azzal fenye
gette meg, hogy hn ezt az, ajándékozást 
meg!agadjn, neki módjában áll a direk
tóriumot rábeszélni, hogy az összes bú
torait rekvirálják el. Fazekasáé annyira 
megijedt, hogy teljesítette Peri kívánsá
gát. A rendőrség a nyomozás iratait át- 
tetto nz ügyészségre, amely zsarolás cí
mén vádiratot ndott Peri ellen, akinek 
azonban, mert ismeretlen helyre költö
zött, a vádiratot nem lehetett kikézbe- 
sltenl. Az ügyészség nyomozó-levelet bo
csátott ki ellene, mire a rendőrség Perit 
a fővárosban letartóztatta s átkisérto az 
ügyészség Markó uccai fogházába. A so
ros ügyész az előzetes letartóztatás fon- 
tartását indítványozta, Peri azonban sza- 
budlábraliclyoését kérte, amit azzal in-' 
tiokolt meg, hogy neki bejelentett lakása 
van és nem az, ő hibáján múlt, hogy a 
rosszul címzett idézést nem kapta meg. 
A vizsgálóbíró holnap fog dönteni Peri 
Nzabadlábralielyczééo vagy fogvúlartása 
kérdésében.

— Letartóztatták a Túrán Rt. sikkasz- 
lóit. A Túrán Kereskedelmi Rt. vezér
igazgatója, Nozdnszky István feljelen
tette u főkapitányságon két alkalmazott
ját, höuingcr Imrét és ifj. Olas2 Sán
dort, akik a nekik bizományba átadott 
vászonáru ellenértékűvel, 40 millió koro
nával nem tudnak elszámolni. A főka
pitányság beismerést! vallomásuk után 
mindkettőjüket letartóztatták. , 

. 7’APpo,"Ji Albert Rróf . lek Szovelsegéhez. A V'rówfol eí?
fe szólította a Sji?*  

egyuttmukodés bizottságát, KT 
essen segitseKére a n>aKvar 
inuukasokuak. Jjjpoajji Albert 
‘.éveiéttett 
s e levőiben rámutat miiida’nkra^ 
tudományos értékekre, amelvetó ! 
magyarság adott a civilizáSjt 
A nagyérteku levél végén 
annak a remet,yenek ad kífCT? 
hogy a felhívás nagy hasznáradS 
a magyar tudományos életnek

— Anatole Francé állapot,’ 
g-aszfo. l oursi jelentés szerint Ana. 
tol<*  1*  ráncé állapota annyira rósz- 
szabboc ott, hogy a legkönwlyS 
aggodalomra ls okot ad. (MTI.)
- A munkáspárt gyűlése Minrtszontea. 

A Magyarországi Munkáspárt .rzelötóm 
vasárnap nagygyűlést tartott MimlswT 
teli, ahol a párt céljait Dénes jslX 
nemzetgyűlési képviselő ismertette A 
gyűlésen beszélt niég llásonsi Papp q, 
neon országos elnök is. A nagygy,-^ 
kinioudotta a mindszenti munkásé**  
megalakulását.

— kiraboltak az nlberirsal Szó. 
pari kápolnát. Vasárnap délután 
laviarll értesítés érkezett a főkapi- 
tanysagra. hogy az alhertirsai Szar 
púry-kastély ban levő kápolnát ii- 
nieretlen tettesek kirabolták s az 
értékes kegyszereket mind ellopták, 
A rendőrség megindította a nyomo
zást.

— Elfogott szélhámos. Szombati G«za 
2H éves magánhivatalnokot, akit a hn- 
'laposti büntető törvényszék lopás, sik
kasztás miatt köröz, vasárnap délután 
előállították a főkapitányságra és letar
tóztatták.

Villamos balesetek. Darvasy László 
Máv. irudatitiztet a villamos a soroksári- 
utón elütötte. Súlyos sérüléseivel a Szent 
Istváu-kórhúzba, szállították. — Pester
zsébeten a Hunyadi-utcában Mciskner 
János 7 éves tanuló föl akart ugraji 
egy robogó villamosra. Nem tudott azon
ban erősen ínegfogódzkodni s a kerekek 
alá került. Súlyos sérülésekkel a Szent 
lstván-kórházba szállították.

— Halálozás. Ifj. Vadász Mór, a Mán- 
doki Takarékpénztár ügyvezető igazga
tója, a nemrég elhunyt dr. Vadasa Li
nót nyug, államtitkár testvéröecse pén
teken meghalt. Vasárnap temették el 
Nyíregyházán a város előkelőségeinek 
részvételével.

x Ingyen Párizsban! Ha cipőszükség- 
letét, október hóban a Hungária cipőfiz- 
letben. Rákóczi-ut ti. szerzi be, ingyen 
vízummal ingyen utuzhut Párizsba és 14 
napig élhet ott teljesen ingyen, Tájé
koztatás kirakatainkban.

— Az osztrák labdarúgó szövetség 
ón Orth szerződése. Az (jsterreichi*  
scher Ftissballbund, mint béf.’i tu
dósítónk jelenti, most foglalkozott 
a Vienna feljelentésével, amelyet 
Orth György, az MTK játékosa el
len nyújtott he. A négy pontban' 
foglalt vád alapján úgy határoztak, 
hogy átiratot intéznek az MLSz-hez 
s ebben tudatják, hogy Orth az osz
trák szabályok szerint professzio
nistának tekintendő.

— öngyilkosság. Varga Jánosné M 
éves háztartásbeli asszony Elemér ucca 
4. sz. alatti lakásán öngyilkossági szán
dékkal mindkét karján felvágta az er#' 
kot. A Rókus-kórházba szállították.

— Megszökött rab. Ma délután n 
Nyugati, pályaudvaron megszokott 
nz őt kísérő fogházőrtől Lakk llfn- 
rik 34 éves szabósegéd. Lakkot L’f-*  
tergombói akartak KecskcincUc 
vinni. A rendőrség körözi.

Ragályos betegségeknél 
nélkülözhetetlen a

Mérték szerint készítünk elegáns 

férfiöltönyöket 
valódi angol és esdi szövetekből 

előnyös flxetésl 
falMtelek mellet*

A,.b>k M«p4ní»M rtMl-tUK -i.lcuW’" 
Ítírttr is Tlrít Ilii. Jíznl"• 'i



SZÍNHÁZ is van. 
Magyar 
ogy női

.-főként az olöő siker emléke tűri. A szál
longó hírek szoiint, már darab 
amiben Darvas újból fellép a 
Színházban: Molnár Ferenc írta, 
és tizenkét férfi azerelőjo van.

Az áííam ismét ajánlatot tett 
a Blaha Lujza~színház bérletére
Éref.es az a majdnem két esz 

r tartó harc, amelyet Hevesi 
. indított Azért, hogy n Ncm- 
rftiháznak Kamara Színhazat 
?n és ezáltal a tagok ne keny- 

^rüljeiiék kabarékban vagy más 
Siházakban vendégszerepelni, ha- 
Sm megkeressek kenyerüket a 
?Kflite1i Színház kebelében. Hevesi 
iátoos olvan helyiséget jelölt ki a 
EJtösziniuisiteröek, amelyek alkal- 

a-z inthuhatábú HMÍnieloada- 
JSmwtarlísára. Az aj-inlott liulyi- 
íwk közül utohó helyen nz állam 
ÍSlcláben elhelyezett AiiilrAshyútl 
etínluiz állt- a k'B s^ínhaa a mK- 
Sinwllaniibb kamaraelőadáspk 
índtiarfáBÚrá, mert színpada euyál- 
í*]Jn  nem rendelke,zik olyan felw- 
Sf.scl, amelyet a Kamara Színház 
jaejrkíván. Egyéb megszerezhető he- 
Kirfg híjján azonban a kultuszini- 
íjWtrr kénytelen volt, az Andrássy- 
•titl SkínháZíit kilakoltatni és lielyc- 
i,e beköltöztetni az állam Kumara 
Wnhárót.

A iBÍnház meg'w kezdte mukode-

Nénia nagyhercegnő • 
Titkos Ilona

„ Méftewea és felad/d Titkos Jlo-
ir*í  a „Nagyhftrcegtá és a pincér' 
Savoire vígjáték: premiérje után. 

JtíMáes egy valóban rendkívüli 82Í- 
[pfari tdkerről serfmoí adni és hálás do- 

rtrdJni mindaaokat a momen- 
emmlgOc a tíker tányeaőit al- 

Titkos 
mond-

ltot jók. Titkos Hona alakiiá sóról vala- 
rselyik kritikus a premier után azt ir- 

hogy fölényes, ts tényleg es a sző 
fejezi ki leginkább ezt. a rendkívüli 
művészi produkciót. Sokszor volt alkal
mam Titkos Ilonái nagysikerű szere
pekben látni, de azt hiszem, még egy- 
t-er sem találta meg önmagát olyann?/i- 
ra, mint a „Nagyhercegnő és a pincér" 
-Xénia nagyhercegnő szereltében. Már 
a megjelenése is tökéletes illúziót bis- 
fosit, tényleg — nagy hercegnő. Min- 
•Itmf elhiszünk neki. El Mezük azt az 
étidéi távolságot, amely a plebslől el
választja, Mhtnzük környezetének hó- 
f tolat át és az úri pincér iránta való sze
reiméi. Ragyogó jelenség Titkos Ilona 
Xénia nagyhercegnője, azt hiszem, a. 
szerző sem képzelhette pompfaabbnak 
él '- fölényesebbnek. Mint a hegedű-, 
virtuóz, aki könnyedén győzi le a leg- 
"agyobb technikai nehézségeket, úgy 
Titkos Ilona íe csodálatosan tisztám 
houn le ennek a széles skálájú, sok- 
•'iínii szerepnek változatos futamait. 
De Titkos Ilonánál a virtuozitás mily mi 
bensőséges művészettel te párosul. Pá
ratlan fölényén kívül, mely az egész 
alakításán végigvonul, milyen igaz 

vannak a iMdenre és milyen 
óriási étiéke van a humor iránt. .Vrny- 

tselton és ötlet van abban, ahogy 

séf, Hevesi Sándor igazgató azon
ban megdöbbenve látta, hogy a szín
pad még aunyira sem alkalmas a 
kain ara előadások megtartására a 
mint ő gondolta, amelyről - mint a 
Hétfői Napló munkatársa értesül 
jelentést is tett a kultuszminiszter
nek.

Úgy tudjuk, bogy az állam Hevesi 
jelentése nyomán elküldte egyik 
niegbizo ttját Faludi Jenőhöz, az 
Unió vezér igazgatójához azzal, hogy 
milyen módon volna megszerezhető 
a Blaha Lujza Színház a Kamara 
Színház céljaira, mintán az And- 
rássyúti. Színház helyisége egyálta
lán nem alkalmas erre. .De Faludi 
Jenő vezérigazgató — hír szerint — 
éppen a Blaha Lujza. Színházat 
nem akarja kiadni kezéből, mert az 
utóbbi időben ez a színház lett az 
Unió egyik legjövedelmezőbb szín
háza. Ezért teliát. most, Tlcvesi Sán
dor kénytelen új helyiség után néz
ni, ha a célnak megfelelő Kamara, 
Színházat akar teremteni.

átsiklik a. darab kényes helyzetein, 
ahogy felszínre hozza azokat, anélkül, 
hogy a darab pikantériája bárhol is 
akár egy kissé is lxintó volna. És hogy 
frappiroz, néha egy gesztusával, egy 
hangsúlyozásával. Szinte azt. merem le
írni, hogy tökéletes, mert ha egyáltalán, 
lehet valamire a tökéletes jelzőt hasz
nálni, akkor úgy érzem, hogy azt leg
szívesebbem és legjogosabban 
Hona Xénia nagykcrcegnójérc

tiaíont, akár megjcVcrfcsénck <S&esssgcl, 
érzéki varázsát, akár jdtékámde krdei- 
doszkopszerü, színes, leheUotszeru fi--, 
nomságatt nézem.

Barna Jcnős

RÖVID HÍREK
KÁLMAN IMRE

a jövő héten Budaiiestre ér
kezik és részt vesz a .Marida*  
grófnő*  próbáin.

„MIRANDOLINA“
a elme ak Operaház leköze- 
lebbi bemutatójának. A cim- 
szotlBpet Sándor Erzsi játssza, 
de a szerepet betanulja, Al- 
i>ár Gitta- is.

„TANNER JOHN HÁZASSÁGA"4 
folujltja a Nemzeti firinháa. Ebbetr 
Jód föl olőször a színház uj tagja, 
/ladó Mária. Tanlay Érzel, majd 
Bajor Gizi játszották ezt a aaxro- 
pet.

S'ZIKLAY JÓZSEF
az Apolló Színház vendege lesz 
uj nuisorbun. ♦ r •

A

A Blaha Lujza^sxínház 
új műsora

(Bemutató vasárnap este.)

Vasárnap esto tartotta a kabarévá át
alakított Blaha Lujza Színház a szezon 
második bemutatóját. Az uj miisor 
fénypontja, a kabaré megszokott kere
téből messzi ki emelkedő „Stir Iában Ajk 
Faluban**  elinti népballada, amelyhez 
LosoncXF Dezső irt zx'nét és szövegét az 
ismert népbnlladából Pásztor Árpád 
irta. A szereplők közül Kiss Ferenc va
lósággal feledhetotlen alakítást nyúj
tott, úgyszintén Gázon Gyula, az Unió 
érthetetlenül ritkán szereplő művésze 
is. Csathó Gitta kellemesen tűnt fel. 
Vágó Béla, Déry Margit, Fülöp Sándor 
jól játszották meg szerepeiket. A zenés 
balladának igen nagy sikere volt A 
„Puszi pajtások" cimii kis operettben 
Síró Anna meglepően jó színésznőnek 
bizonyutl. A Morís Rosenfeld versedből , 
összeállított „Kivándorlók**  című énekes 
jelenetben Gőzön Gyula megrázó alakí
tást nyújtott, Békássy Jessy tehetsége 
kis szerepéből is kicsillant. Várady 
Olga szépen énekelt, Krczkövy László 
temperamentumosán játszott, kis jele-. 
netekben, darabokban Csortos Gyula,. 
Rátkay Márton, Vcndrey Ferenc és Bo
ros Géza nagy hatást értek el, de a 
többi szereplő, Harmath Hilda, Simon 
Marosa. Kökény Ilona, Ihász Lajos, 
Tihanyi Béla, Martán# Antal, fizeghö 
.Endre, Rótt Ferenc és Verebes Ernő is

voltak.

a kulisszák között

’A HfiT HŐSE kétóígcnkivül Tit
kos Ilona, ez a nagyszerű tehetségű 
művésznő, aki Alfréd Savoir !h‘L 
vArösi Színházban szhirekerjilő 
„A nagyhercegnő és a pincér*  cimii 
vigjátékában olyan kristályos tuü- 
vészettcl játszott, amely egyszeriben 
a két-háromi legelsőrangn művésznő 
sorába emelte ezt a fiatal, szinész- 
oiőL Ma már, bizonyára kevesen tud
ják, hogy Titkos Honát Baracs 
István, az Unió mostani gazdája 
fedezte fel. Baracs akkor, még nem 
volt gitzda. nem volt hivatalos sze
mély, csak jó pajtása a színhazak- 
nak. ö mondta, először Bárdos Ar
túrnak, hogy Titkos Ilonák aki az 
A iidrássy-üti Színházban játszott, 
át kell vinni a IMvárósi Színházba, 
ahrtf nagyobb feladatokat adhatnak 
neki. Bárdos dr*»  — ma már meg
mondhatjuk — nem igen bízott e 
fiatal Titkxfs Hona tehotaégében, né
hány hónap kellett azbnban csak 
ahoz, hogy véleménye megváltoz
nék. Egyre-másra kapta a szerepe
ket, egyrje-másra aratta a nagysike
reket, amíg eljutott pályájának — 
ngy hisszük — eddig legszebb sike
réhez, amelyet a Savoir-darabban 
aratóit

L/TfíASS JUCI niúr,r csomojjoI, 
néhány nap múlva vonatra ül rés 
elutazik Páfisba, tűtől Poifeí mester 
fnüb&rmében ’/negvásárolöa a „Mct- 
Tica őüőfno1' tizenhét rüháját Ér,- 
dekes, hogy a terveket Faraoő 
Géza, a kiváló tervező terrvezle és 
márheieiekei czelőfl elküldte Pőifőt 
ífíeswnnek, HofUf őzök irtán min. 
tárta le a maavar Marica grófnő 
ruháit, ameljiek egészen mások 
Tesznék, mint a bécsi vagyberlini 
Marica grófnő káptázaíos toalettjei. 
Faragó tervei természetesen nem 
kész tervek, inlcább csak vádatok, 
amelyeket a világhitu mester szab 
maid válósággd.

PÁRIZSRA UTAZIK Somogyi A'usi 
ír és Párizsba készül néhány hétre 
Péchy Erzsi, do persze csak a Nótás- 
kapitány előadásai után. A „Nótás- 
kapiMnjé*-t  különben Ezabolcs Ernő 
rwoüje követi. amelyről máris temér
dek jót mondanak a bcnfentrsek, fia 
a fele igaz, okkor is pompás less. 
Az új tevüröi még semmi sem szi
várgott ki, csak hogy a két fősterepet 
Billcr Irén és fíaimay Tibor fogják 
játszani és kivülök még százhúsz 
szereplője lesz a darabnak.

AZ HÍRLIK KÜLÖNBEN, hogy Dar
vas Lili a tavasszal visszamegy a Ma-

■ 4WR®r Dubnához, ahová annyi euilúk a

ÜGY VOLT, hogy Gótfák Becsbe 
mennek vendégszerepelni. Most azt 
halljuk, hogy a vendégszereplés el
marad, mert rövidesen megkezdőd
nek az „l'vcgcipőa próbái. Molnár. 
Ferenc vigjátékában Góth is, Góth- 
né is játszik. •

AZ ÁLLAMI SZÍNHÁZAK vezetősé
gének körében ismét felmerült az a terv, 
hogy Beregi Oszkárt visszahívják Bécs- 
ből. A visszahívásijai most már sietni 
kell, mert az egyik drámai magánszín
házunk is sűríin küldi leveleit a Becs
ben tartózkodó magyar művészhez.

a Kék rókában
Az elmúlt héten a Budai Színkörben 

Papp Jolán, a Vigszinház fiatal mű
vésznője vendégszerepelt Hexczeg ffo- 
ronc nagysikerű „Kék róka" cimii vig- 
játékába endégszoreplés hatása 

valóban ineglepclésHzerü volt, Papp Jo
lán a fő női szeropbon olyan qnalltúsok- 
ról, közvetlenségről, 
ről óh rutinról tett 
egyáltalán nem tette 
mnllőztetését Igen 
sikere volt s másnap 
ezen napilapok elismerőleg irtuk alaki- 
tásairól. Eddig rendben van, elvégre ha 
ogy tehetsége# ezinésznönok sikere van, 
az csak örvendetes, de az nincs rondbeu, 
hogy a fővárosi direktorok, akik min
dig uj ó« uj tehetségek után kutatnak, 
miért nem foglalkoztatják ezt a pompás 
megjelenésű, erős tehetségű színésznőt 
és különösen miért nem foglalkoztatja 
a Vígszínház, amely tagjai sorába szer
ződtette.

teljes biztonság- 
tanúságot, amely 
érthetővé eddigi 
nagy publikum-, 
csaknem az ősz-

*A „Marica grófnő" a Király Szín
házban. Október 18-án mutatja be a 
Király-színház a „Marica grófnő“-t„ 
Kálmán Imre világjáró operettjét, 
melynek budapesti sikerét már előre 
is garantálják az operett külföldi 
több százas diadalmas előadás soro
zatai. A Király-színház természete
sen mindent megtesz, hogy az utolsó 
tíz esztendőnek ezt a legnagyobb?! 
operettslágerét a műhöz illő ünnepi 
keretben, ragyogó kiállításban, pa
rádés kiosztásban hozza színre. A' 
darab szereposztása a következő^ 
Marica grófnő—Lábuss Jrfci, Törölj 
Béla—Kiss Ferenc, báró Zsupúw 
Kálmán—Kátkai Mártó®, Liza gróf
nő—Vaály Ilona, Populcscu Drago- 
mir Móric herceg—Latabáu Árpád*  
Kudeika—Borosé Géza, Zudden- 
stein-tJlumetz hercegnő—Pálmay 
Ilka, Liebenborg Litván báró—. 
Szirntay Imre. Mihály—Raské G&mu. 
Az operettet Tihanyi Vilmos re«*  
dezi, a díszletet Básthy István,, & 
kosztümöket Fdragó Géza tervezi, t 
zenekart Nagypál Béla vezényli. A’ 
Király-színház igazgatósága tékái*  
tettel arra az ofctrömszerű ónleWtk 
désre, amely a közönség legszélesebS 
köreiből már eddig is u „Mariflt- 
grófuő*  iránt érthető módon meg*  
nyilvánult, intézkedett, hogy a jffr 



1® HÉTFŐI NAPIÖ BndapMt, héttő. október ,

gyeket a pénztár már inosl hétfőn, 
október b án kezdje árusítani. Az 
jgnzgatónágnál eddig előjegyzett je
gyeket a pénztár csak október 8-ig 
tartja fenn.

• A Vígszínház .lövő hetének esemé
nye nz Imádom! Vcrnauil új vígjátéké
nak szombat <* *ti  bemutatója lesz. Ad
dig a Cseresznyéskert <•« a Bunbury 
váltakoznak a műsoron. A Cseresznyés- 
kert hétfői előadása előtt Fiildényl 
László ohuondja Ábrányi Emil „Októ
ber fi.“ cimü költeményét. Vasárnap dél
után u Cseresznyésxkert-et adják.

• Bajor Gizi n Magyar Színházban 
pénteken lép fel először a „Johanná"- 
hnn, ugyanazon a nnpon, amikor Reln- 
"hardt, Berlinben bemutatja Shaw nak ezt 
a remekét. Péntekig esténként a „Sas
fiók" megy. Vasárnap délután „A kis i 
lord" mérsékelt helyárakkal.

• Orska-csték M magyar előadások a i
Renaissance Színházban. Az e hét mii -; 
sora: hétfőn és kedden ’»8 órakor Komé-: 
radrn (Orsfca-vendég.iáték), szerdán és i 
csütörtökön ’/»8 órakor Csókoljon meg! ! 
(Somlay, Simányi M.), 10''j órakor Vera 
Mireeva (Orska-vendégjáték), pénteken ; 
7 órakor Halál tánc (Somlay, Forgács Hó. ; 
esi, Gellert), 10'/» órakor Schloss Wettcr-; 
•étéin (Orska-vendég játék), szombaton ’/aK ' 
órakor Csókoljon meg! (Somlay, Simányi 
M.), 10‘/t órakor Schloss JVetferstcin
(Orska-vendégjáték), vasárnap délután 
félhely árakkal; Vera Mireeva, ’/«8 órakd' 
Csókoljon meg! (Somlay, Simányi M.).

• A Várost Színház nagyszerű operett
sikere a Mikddó, kedden, szombaton és 
vasárnap esto kerül színre a bemutató 
kitűnő szereposztásával. Hétfőn Bánk 
bán, szerdán Monon, csütörtökön a Zsi
dóvá, vasárnap délután Carmen van mű
soron. Pénteken a Nemzeti Színház ven
dégjátékában a Falu rossza kerül színre.

• Slmonyi Mária a Csókoljon megl-ben 
egészen újszerű, páratlanul mulatságos 
alakítással ragadja el a Renaissance 
Színház közönségét.

• Péntek este lesz a „Nótás kapitány" 
bemutatója a Fővárosi Operettszinhdz- 
ban. A nagy színházi eseményekkel 
járó érdeklődés előzi meg Farkas Imre 
operettjének premierjét. A szép béke
időket varázsolja szinpdra az érdoka 
és kőitől cselekmény, a gazdag parti
túra pedig szebbnél-szcbb magyar da
lokkal van teli. A bemutatóig minden 
esto a Drótostót-ot adják. Vasárnap 
déldtán a Drótostól kerül színre.

• Az Országos Színész Eifyosület mii- ; 
vészi kivitelű kultúrterjesztő falinap- • 
tára október havában jelenik meg. i

• Somlay Artúr a Csókoljon mcgl-bcn • 
káprázatos alakítással ragadja el a Be- ■ 
naissance Színház közönségét.

• Kacagni, mulatni, nevetni a Belvá
rosi Színházban lehet „A nagyhercegnő

(Le Fauteuil 47.)

Verneuil 4 felvonásos vígjátéké
Fordította: Szép Ernő

Főszereplők
G. Kertész Ella 
Gaál Franciska, 

Vágóné, Góth, Rajnai, 
Kabos, Szerémy, 
Lukács, Pártos

I:|es H pincér" előadásán. A szenzációs si
kerű darabot minden oste Ismétlik. Dél
utáni mérsékelt áru előadás: Jövő vasár
nap a „Kroutzer szonáta"..

* Vasárnap mutatták be a Blshn Lujza 
Színház új műsorát. Csortos, Kiss Fe
renc, Rátkal, Vúrady Olga, Csathó Git
ta, Vendrey illusztris vendégei a mű
sornak, atbelyben természetesen részt- 

! vesz Boross Géza, Kökény Ilona és Har- 
!malii Hilda is. Operett, népballada, sce- 
nírozott dalciklus, vígjáték, tréfa, szó- 

|lók adják virtuóz számait az őszi pnrá- i 
dós műsornak. Jövő vasárnap délután 

j ugyanez a műsor mérsékelt helyárakkal. I

MOZGÓKÉP OTTHON

I
*

Csalj meg édes
amerikai vigjáták 8 felvonásban.

Rz aranyors^g
amerikai rógény 8 felvonásban.

Svábhegyi autóverseny
Előadások 4, 6, 8, 10

' ’ Az Apolló Színház csütörtöki pre
mierjének színdarabjai. E héten, csütör- 
tökön mutntja he uj műsorát az Apolló 

. ’ Színház, mely előreláthatóan nagy si- 
; kert fog aratni. A műsorban szinrekertil 
, Harmatit Zcrkavitz uj operettje, az Izé 
. őfensége, melynek főszerepeit Sarkadi 

Aladár, Sziklay József és Raskó Ilona 
játsszák. A librettó mulatságos, a zene 
pedig a legjobb Zcrkovltz-muzsika. Az 
operett holland miliőben játszódik és az 
előadásnak külön meglepetése lesz Raskó 
Ilona éneke, tánca és játéka. Fantom a 
elme egy roppant eredeti és ötletes fran
cia vígjátéknak, melyben Gellert Lajos, 
a Renaissance, Lázár Mária és Földényi 
László, a Vígszínház művészei fognak 
vondégsaorepelni. Szőke Szakáll uj bo
hózatot irt Szeánsz címen, főszerepeit i 
Szőke Szűkültön kívül Haraszty Mici,I 
Sándor József és Faragó Sári játsszák. ' 
Félórán át szakadatlanul kacagni fog a ! 
közönség. Török Rezső Szaporodás című | 
parasztkomédiája, a fiatal író legsikerül- ; 
több munkája; a főszerepeket Dajbukát' 
Ilona és Bársony István, a népszerű pa
raszt -színósBok alakítják. A darabokon i 

í kívül szenzációt keltő revíiképek és ma- j 
i gánszómok kerülnek még bemutatóra. ■ 
! Jegyek mától kezdve válthatók.
I ----- -- . , ....... .........- -

í

Orion film!
A Scaramouche 

diadalmas előadásai 
A CORVIN SZÍNHÁZBAN 

Hétköznap fél 7 ós 9 órakor.
Vasárnap fé! 5, háromnegyed 7 órakor. 
Jegyekről előre tossek gondoskodni.

* A színházak jövft heti műsora: Ope- 
rahdz: Kedd: Tosca. Szerda: Farsangi 
lakodalom. Csütörtök: Pillangó kisasz- : 
szony. Péntek: Mályvácska, Parasztim-1 
csület. Szombat: Wnlktir. Vasárnap: í 
Hoffmann meséi. Kedd: Trubadúr. (Az 
előadások 7 órakor kezdődnek, a Walkür I 
6-kor.) — Nemzeti Színház: Hétfő: Búnk 
bán. Kedd: Vén gazember. Szerdn: Süt 
a nap. Csütörtök: Egy pohár viz. Pán-;. 
lók: Kaméliás hölgy. Szombat: Császár 
és komédiás. Vasárnap délután: Vén gaz
ember, este: Császár és komédiás. (Az 
előadások 7 órakor kezdődnek. Vasárnap 
délután 8-kor.) — Kamara-Szinház: Hét
fő, kedd, csütörtök: Mama. Szerda: Fös
vény. Péntek: Nincs előadás. Szombat 
(először), vasárnap: Solness építőmester. 
(Az előadások fél 8-kor kezdődnek.) — 
Városi Színház; Hétfő: Bánk bán. Kedd, 
szombat és vasámrp este: Mlkádó. Szer
dn: Manón. Csütörtök: Zsidónő. Pántok: 
Falu rossza. Vasárnap délután: Carmen. 
Hétfő: Sába királynője. (Az előadások 7 
órakor kezdődnek, vasárnap délután fl 
órakor.) — Vigszinhdz: Hétfő, csütörtök, 
vasárnap délután: Oseresznyéskert. Kedd, 
szsrda, péntek: Bunbnry. Szombat (elő
ször), vasárnap: Imádom. (Az előadások 
fél 8-kor kezdődnek.) — Henaissance- 
Szinház; Hétfő, kedd (fél 8): Kamerádon

A Scaramouche IBM és ávBzölt! 
Orion film! CORVIN SZÍNHÁZ Orion film!

(Maria Oraka vendégjátéka). Szerda, csü
törtök, szombat, vasárnap (fél 8): Csó
koljon meg. Szerda, csütörtök (fél 11): 
Vera Mireeva (Maria Orska vendégjáté
ka.) Péntek (7): Halúltánc. Péntek, szom
bat (fél 11): Schloss Wetterstein (Maria

I Jackle Coosan ra-mozgÓBZinhnzban. Három nap X 

ÉLJEN A KIRÁLY!M ItmHfal 1 előadás zsúfolt ház előtt folvt le *
_ .... TZt frcll ♦aa1,Z4 -A... . ‘A világ 

kedvencének monu
mentális mesterműve
Orska vendégjátéka). — Fővárosi Ope- 
rettszinház; Hétfő, kedd, szerda: Drótos
tól. Csütörtök: Nincs előadás. Péntek 

, (először), szombat, vasárnap: Nótás ka- 
: pitány. Vasárnap d. u.: Drótostót. (Az 
j előadások fél 8-kor kezdődnek.) -- Ki- 
I rály-Szinház: Egész héten minden oste: 

1 Árvácska. Vasárnap délután: Három a 
i kislány. (Az előadások fél 8-kor kezdőd
nek.) — Magyar Színház: Hétfőtől csü
törtökig: Sasfiók. Péntek (először), szom
bat, vasárnap: Johanna. Vasárnap dél- 

'után: Kis lord. (Az előadások fél 8-kor

TIVOLI MOZGÓ
A PARAMOUNT-GYÁR EXKLUZÍV FILMJE !

Korunk hőse
Cecil B. de Miile nagyszabású modern fllm- 

aftrakciója

A fehér pokol
Betty Compson és Tóm Moore legújabb slágere

I

kezdődnek.) — Belvárosi Szinhdjt: Egész 
héten minden este: Nagy hercegnő és a 
pincér. Vasárnap délután: Kreutzer-szo- 
náta. (Az előadások fél 8-kór kezdődnek. 
— Blaha Lujza-Szinháx: Egész héten 
minden este és vasárnap délután: Puszi
pajtások stb. (Az előadások fél 9-kor 
kezdődnek.) — Újpesti Blaha Lujza- 
Színház: Hétfő: II. Rákóci Ferenc. Kedd: 
Nincs előadás. Szerdn, csütörtök, péntek, 
szombat: Árvácska. Vasárnap délután: 
A vén bakancsos és fia. Este: Árvácska.

Fővárosi
Opereltszlnház

j
Fénteken, 1924. október 10-én

először

Farkas Imre operettje

Főszoreplök:

Péchy
Pillér

Erzsi
Irén
Teri
Andor

Fejes
Tolnay 
Halmay Tibor
Ujváry Lajos 

Zátony Kálmán 
Jlály Gerő 

Latubár Kálmán

MOZI ÉS FILM
A száguldó kerék likere" 

Minden ,eíT
Azt mondják, hogy 10ssz a 6Jlnhto 

konjunktúra M nlnc. konjm.ktnrájukl 
morJknnk «oin. Ezt nz í|Wan0B ‘ « 
Igen eklafannan e9 élénken mogcáJotí. 
a Sídguldó kerék bemutatása a S" 
ra-mozírÓRzinlinzhfln w.;__ uia"

Scvefcin

Jót kell tehát nőni és akkor urna, 
roesz konjunktúra. A Scópuíclö 
pedig valóban a kinematográfia ÍX 
legjobb, legtökéletesebb alkotása. Ábel 
Gönce a mai ember életének ragyog*  
eposzát irta és tilmesitotto meg ebben 
az alkotásában és hatalmas sikerét 
nemcsak finom ötletének, a müvémi 
feldolgozásnak köszönheti, hanem nagy, 
szerű munkatársainak is. Soveldn 
üfors Bonnard mondonyvozatő szerepé, 
hon a kinematográfia legklasszikusabb 
színészi produkcióját nyújtja. Mellette 
Ivy Close, egy rendkívül bájos, külön, 
legesen eredeti francia filmszmésznS 
gondoskodik a komor drámában a ta
vaszi levegőről. a bájról. Kitűnő ezen, 
kívül, a mozdonyvezető fiának szerepé, 
ben Gábriel de Gravone, akinek meleg, 
szívű alakítása is méltó a film maga, 
nívójához.

A film különleges sikeréhez nagyban 
hozzájárni Fricrnp Rilrárd pompásan 
összeállított és nagyszerűen interpretált 
kísérő zenéje.

Vázsonyi, Gömbös és Harold 
Lloyd

Egy olvasónktól kaptuk a következő 
sorokat:

Még ma is, amikor a mozireklám 
szinte orgiákat iil a főváros utcáin, 
kissé dissonáns érzéssel olvastam az 
egyik liberális sajtóorgánum hasábjain 
azt a nyilván szellemesnek készült hir
detést, hogy Vázsonyi és Gömbös közös 
plattformon állnak, ha arról van S2Ó, 
hogy mindnyájunknak el kell menni a 
Báróid Lloyd „Aki mer. a:: nyer" cimü 
október 17-én szinrekeriilő 7 felvonásos 
burleszkjéhez.

Értem, ha a reklám minden lehetőt el
követ, hogy céljának érdekéién állár- 
mirozza a közfigyelmet. De két. ellen
tétes világnézetű politikusnak ilyen 
erőltetett módon való összehozása, talán 
mégsem helyes, különösen amikor tu
dom, hogy az uj Harold Lloyd-film, 
amelyről szó van Vázsonyi. és Gömbös 
nélkül is meg fogja csinálni a maga 
páratlan karrierjét.

Harold Lloyd igazán toronymagas- 
ságban áll az efajta üzleti reklám fö
lött. és amikor ezt konstatálom, szinte 
mosolyognom kell, mert a film éppen 
arról szól, hogyan mászik fel a nagy
szerű filmkomikus egy torony magassá
gú felhőkarcoló tetojére és amikor on
nét lenéz, igazán hangya-nagyságban 
látszanak csak a mi közéletünk monu
mentális nagyságai.

Tisztelettel egy mérges olvasó.

•A N'otro Dame-1 toronyör a világ 
legnagyobb filmje az Urániában 5, y, 
’/s9 és 10.10, a Royal-ApolMmn 1 
és ‘410 órakor.

Mozgófénykép színházak 
műsora

Corvln-Szlnhás (Tel. Józs. 89-8t>): M»- 
Mar é. Jn,ol Híradó. - Smramoucíi'-. 
(Alioe Torry, finmon Novarro.)

Carinen-mosgö. Hétfőn: ítélet O
Mja. Dráma 7 folv. - .1 pvszfdk 6 
felv. — Keddtől péntekig: Ki a oMtló- 
hót. Henny Portén vllágattrakcio. - 
Chaplin, mint kelléket. Burloszk 2 fclvo- 
násbnn. _ _Kamara (Tel. Jóm. 140-27): Száguldó 
kerék. Ábel Gance-film. Mindkét rész- M 
felvonás. v

Olympla (Tel. J- 129-47): Tlprlswlr. 8 
felv. - VbOi meg. ha tűdet. Bnrlosrtot 
— Keddtől péntekig: Z«»n. (Glória Swan 
són.) - Orgia. Amerikai vllágattrakoló.

Roral-Apollá. J notre-damei lor°*ll°'-  
Hugó Viktor rogónye 2 részben, 14 tWf 
zotbon.

Tivoli (Tel. 90—49): Korunk hite- (Ce- 
cll B. do Miliő). — .4 lekér pokol. (Betty 
Compson és Tóm Moore).

T ranla: A nolre-damei toronyor. nngo 
Viktor regénye 2 réetben, 12 fejezetbe^.
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Esik a cukor ára — 
KMk a cukorpapírok

Uilrfnt i«merate«. a vlláBPiarokon az, 
rekord cukorrépa- és náJcukor- 

lövctkezuiéuj-ekóppcn erősen 
cukor áru a még n hatalmas 

u retári részesedéssel terhelt belföldi 
S*  I. Újabban lényeges ol- 
..Áhhndást mutatnak a cukoráruk. Er 

r.lensé»: meglehetősen éles formában 
F, tifoiezésre a cukorpapirok irtó- ’ „Okulásában le. A vlldgtőzsdéken 
iáiban mindenütt esnek a eukorpa- 

nirok helyesebben mondva az altalános 
feiorzeolódó tendenciánál .vezetnek a 
rakorpaplrok. Különösen szembeszökő 
volt ez a jelenség legutóbb a prágai 
tózsdéu, ahol pedig a bankok a való- 
►árban — 8 nemcsak a papíron! — 
összefogtak a kon!remin garázdúlkodá- 
sának megfékezésére. A pesti piacon 
különösen a Georgia s a Cukoripar mu
tattak újabban lényeges lemorzsolódást.

A cukoráruk olcsóbbodása egyébként 
nem kis ggbdalommal tölti cl a hazai 
cukorgyárosoknt. akik meglehetősen 
idegesen szemlélik a világpiaci esemé
nyeket A cukorgyárosok, akik többé- 
kevésbbé drága hitelösszegekkel kényte
lenek dolgozni, a teljes hasznuk elol
vadásától tartanak, amennyiben a, cu
kor ára a világpiacon még tovább is 
olcsóbbodnék. Annál aggasztóbb a hely
zet a cukorgyárosokra, miután a terme
lők túlnyomórészt meglehetős magas 
áron váltak meg a cukorrépától a a 
gyárosok a külföldön megszerzett hitel
összegeik túlnyomó részéi éppen a cu
korrépatermés átvételéhez voltak kény
telenek felhasználni. A szorosan vett 
gyártási kampányhoz szükséges hitel
összegek egyelőre még mindig nem ál
lanak a cukorgyárosok rendelkezésére, 
akik — látván a cukorárak folyamatos 
lemorzsolódását — természetesen két
ségbeesett harcot vívnak egy megfelelő 
olcsó gyártási hitel megszerzéséért.

A Pénzintézeti Központ visszafizette a 
Bvájcl kölcsönét. A Pénzintézeti Központ 
ezelőtt másfél évvel a budapesti 
nagybankok együttM" garanciájával 16 
millió Svájci frankot veit fel egy svájci 
pénzcsoporttól, meglehetősen előnyös 
kafflatbetétek mellett. A .10 millió svájci 
frankot most I Izet tv vissza egy összeg- 
bsn a Pénzintézeti Központ s igy mog- 
♦rtnt a nagybankoknak mintegy 150 
milliárdos garanciája a svájci pénzcso- 
porttnl szémbivi.

A igazságiigyminisziérium és a 
földmű veléaögyi niinistcriuni együt
tesen tör Vény ja vaslatoi dolgoznak 
H az arany-záloglevelek ügyében. 
Az ingatlanokra felvehető hitel 
szempontjából döntő jelentőséggel 
hír az a körüjtnény, hogy nz igaz- 
•ágiigymihisztérhini. valamint a 
földművelésügyi ministerium együt
tesen törvényjavaslatot, dolgoznak 
ki az aranykoronára kiállítandó zá
loglevelek ügyében. A záloglevelet 
kibocsátó intézetek tudvalevőleg 
már régebb idő óta. foglalkoznak az
zal a tervvel, hogy aranykoronára 
— tehát értékálló összegre — kiállí
tott zálogleveleket fognak a forga
lomba kihelyezni, hogy ilymótjon a 
mezőgazdáknak valamint a háztu
lajdonosoknak. építkezni szándéko
zóknak megfelelő hiteleket szerezze
nek, de megfelelő törv nyes fém a 
talmazáB híjján eddig egyelőre kon
krét módon nem rendezkedhettek be 
^re . az üzletágra. A készülő tör
vényjavaslat. — hír szerint — a ka
mat szolga Itat ás terén teljesen alkal
mazkodni kíván a megváltozott hi
telviszonyokhoz, hogy ily módon az 
arany záloglevelek elhelyezhetőségét 
biztosítsd. A tövényjavaslat — leg- 
job helyről nyeri információnk sze
rint — még a parlament téli üléssza
ka alatt tárgyalás alá fog kerülni.

isméi kiphatű rtgl ídlklil bevitt 
Waldhelm-jtle

SDuányitó-tea
Biztos hatású, igen kellemes izű, telje
sen ártalmatlan. Életmód megváltozta
tása nélkül, állandó súlycsökkenés mel
lett kecses nyúlánk alak érhető el. 
Kapható minden gyógyszertárban és 
drogériában. Magyarországi főraktár
Sirat Ftter^yúj^xerragytixetl

KÖZGAZDASÁG

11/ bankbotrány
Bécsben
es6d-lniUványaNopdiscfi-OesterveicfiiscfieBan^

ellen

Becs, pktőber 5.
Lapzártakor, telefonálja a Hétfői 

Napló bécsi szerkesztősége: A Nor- 
disch—österreichische Bank össze
omlott. Kappelmann bécsi ügyvéd 
berlini hitelezők megbízásából meg
jelent. a bíróságnál és a csőd elren
delését kérte. A bankot két év előtt 
alapították osztrák arisztokraták.

Uz lette len a magánforgalom
Teljesen üzletiden volt ma az értékpapírpiac, csupán arbitrázs-papi 

rokban jött létre néhány prompt üzlet Az árfolyamok eg.v árnyalattal 
gvöngébbek a tegnapi záróárfolyamoknál. Tájékoztató áfolyamok: Ma
gyar Hitel 475. Kereskedelmi Bank 950, Salgó 390, Koszén 200, Rima 112, 
Búr 115. Tröszt 146. Nova 118. Magyar Cukor 1700, Szalámi 1000, Czin- 
ner 60, Általános Takarék 106. Ingatlanbank 195, Általános Bank 10, Ős
termelő 170, Boripari 80 ezer korona.

Kónyi Hugó
az Angol-Magyar Bank alelnöki székében 
Miért távozott Kónyi Hugó a Hazai Banktól

Az Angol-Magyar Bank szomba
ton megtartott közgyűlésének egyik 
legnagyobb szenzációja kétségtele
nül az volt, hogy Kónyi Hugót, a 
Hazai Bank vezérigazgató helyette
sét. a közgyűlés beválasztotta aa 
Angol-Magyar Bank igazgatóságá
ba és pedig ügyvezető alelnök gya
nánt. Ezzel a ténnyel most már vég
leg igazolást..J^verteKazok a hírek, 
amelyek Kónyi Hugónak a Hazai 
Bankból leendő kiválásáról kering
tek. Egyébként, a Hétfői Napló volt, 
az első, mely burkolt formában 
ugyan, de már régebben rámuta
tott arra, hogy a Hazai Bánknál 
változás fog beállani a vezetésben.

Kónyi Hugónak a Hazai Bankból 
történt kiválása — legjobb helyről 
nyert, információnk szerint — már 
hónapokkal ezelőtt elhatározott do
log volt. Kónyi Hugónak mar 
régebben súlyosabb természetű dif
ferenciái voltak Waldcr Gyulával, 
amelvek végre is kenyértörésre ke
rültek. Igen sokat, emlegették Ko
nyi Hugót a bécsi Meller és Sattler- 
bankháznak — a Hazai Bank wieni 
érdekeltségének — tavasszal tör
tént inzolvenclájával kapcsolatosan 
is s a hírek tudni vélték, hogy a 
Meller és Sattlcr-bankház 
nehézségei Kónyi Hugót szerfelett 
elkedvetlenítették, miután e bank
házhoz személy szerint is szoros 
szálak fűzték.

Kónyi Hugó lendületes, markáns 
egyénisége s túlfűtött ambíciója 
a legtutóbbi idők során nem igen 
találkozott megfelelő méltánylássá! 
a Hazai Bank, de főként a szoros 
érdekközösségben álló Pesti Hazat 
részéről viszont Kónyi sehogy sem 
tudott magának megfelelő terrénu
mot, találui a Hazai Bánknál, almi 
üzleti politikájának oíty-^t nem 
egészen sikeres epizódját keJlókép
pen kikorrigálta volna. Tény, nogy 
a Hazai Bank vezetőségének leépí
tési törekvése igen jelentős fázis
hoz ért Kónyi Hugó távozásával — 
s mint értesülünk —- a Pesti 
és a. Hazai Bank vezetőségénél 
egyelőre legkevésbé sem gondolnak 
arra, hogy Kónyi Hugó állását be
töltsék. •

— A mai időkben valósággal sze
rencse egv bank számára, ha a veze
tők egyike kidőlj rvagy |fv°l’k “ 
jegyezte meg elottiinx átlátszó ma
lidéval a két bank egyik ismert 
vezető egyénisége.

Igen őfdekes kérdés viszont, hogj 
Kónyi Hugó miként fogna megta- 
iálnt eaámttMait ax Angol-Magyar,

Elnöke Czapp-Birkenstctten báró 
generális, volt osztrák honvédelmi 
miniszter. Az összes igazgatósági 
tagok arisztokraták. A passzívak 
több milliárdra rúgnak. A legna
gyobb hitelezők az osztrák állam 1 
milliárddal, Margit. főhercegnő, 
Szaivátor főherceg leánya 2 mil
liárddal és Kinsky gróf 3 milliárd- 
dal.

Banknál, amelynek most Herzog 
Ignáccal egyetemben ügyvezető al
pi nöke lett. Tagadhatatlan, hogy 
Krausz Simon és Kónyi Hugó 
mindketten meglehetős cézárt haj
landóságú s élesen önálló ,az abszo
lút vezetést involváló egyéniségek.

— Két nyugtalan penge, egyetlen 
tokban — jegyezte meg a közgyű
lésen egy ámuló finanszié.

Nagy kérdés tehát, hogy az An
gol-Magyar Bank vezetése a jövő
ben valóban egységes principltí- 
mok között fog-e végbemenni. Ta
gadhatatlan ugyanis, hogy Krausz 
Simon a vezetésbe nem igen enged 
beleszólást. Székely Ferenc és 
Fdeissig Sándor, nem túlságosan 
sokáig tudtak — éppen emiatt — 
egv hajóban evezni Krausz Simon
nal. Alig hihető viszont, hogy 
Krausz Simon az eddigi mentalitá
sát ezúttal megváltoztassa. Mind
ezek után a pénzügyi körük a leg
nagyobb érdeklődéssel várják 
Krausz Simonnak és Kóuyl Hugó
nak együttes működését az Angol- 
Magyar Bank élén.

Egyébként Kónyi Hugó szomba
ton már búcsút is vett a Hazai 
Banktól s kedden el fogja foglalni 
állását az Angol-Magyar Banknál.

Üzletfelén
a bécsi magánforgalom

Récs, október 5.
(A Hétfőt Napló bécsi szerkesztőségé

nek telefon jelentése.) A vaaárnapl bécsi 
magánforgalomban egyáltalában nem 
volt üzlet. A kínálat az utolsó lilvata-1 
Ion árfolyamok nívója alatt mozgott, 
azonban még igy nem akadtak vevők. 
Egyrészt azárt .mivel olyan hirok ke
ringtek, hogy a Banca Commerciale 
Italiana visszalép Casliglioni ügyeinek 
rendezésétől, másrészt pedig egyre 
riasztó hírek érkeztek az osztrák vas
ipar helyzetéről. Az Alpinc teljes üzem
beszüntetése minden optimizmust tönk
retett. Vzlctteleii volt a deviza- és va
lutapiac is. a kurzusok javarészt a de
vizaközpont utolsó árfolyamainak szín
vonalán mozogtak, anélkül azonban, 
hogy jelentősebb üzlet fejlődött volna 
ki.

Az Angol-Magyar Bank rendkívüli 
közgyűlése. Az Angol-Magyar Bank 
szombaton megtartotta rendkívüli köz
gyűlését. A közgyűlésről a következő 
hivatalos közleményt adták: Ax útadói- 

Magyar Ránk folyó hó 4-én Krausz Si
mon elnöklete alatt tartott rendkívüli 
közgyűlése elhatározta, hogy az intézet 
2400 millió koronányi alaptőkéjét 3500 
millió koronára emeli fel. Az újkiboc&á- 
tásu részvényekből 568.182 darab rész
vényt az intézet a Lloyd Bankkal léte
sített tranzakció lebonyolítására fordít. 
A fennmaradó 531.918 darab ujkibocsá 
tásu részvény értékesítésére az igazga
tóság nyert felhatalmazást oly módon, 
hogy ezek a részvények a külföldön 
tárgyalt rendkívül előnyös pénzműve
letekkel kapcsolatban helyeztetnek el. A 
közgyűlés tudomásul vette azt a beje
lentést, hogy Károlyi Imre grófon kí
vül Dobay Aurél dr., Flcissig Sándor, 
Kuehs Arthur, Sztnyei-Mersc István és 
Witlmann Ernő dr. igazgatósági tagok 
állásaikról lemondtak. A közgyűlés az 
igazgatóság uj tagjaiul megválasztotta: 
Hercog Ignác, Kónyi Hugó, Kóródi 
Sándor, Magyar Pál, Radvánszky Béla 
báró, Rudas Gyula dr., Salusinszky 
Gyula dr. és Szterényi József bárót. — 
A közgyűlés után megtartott igazgató
sági ülés Hcrcog Ignácot és Kónyi Hu
gót az igazgatóság a le Illőkéivé válasz
totta: egyúttal Kónyi Hugót az elnök 
állandó helyettesítésével bizta meg és 
Salusinszky Gyula dr.-t az intézet ügy
vivő-igazgatójává nevezte ki. Mint ér
tesülünk. a Lloyd Bank közgyűlése ki 
fogja mondani, hogy a fenti 568.182 da
rab Angol Magyar Bank részvény a 
Lloyd Bank részvényesei között olykép
pen fog kiosztatni, hogy minden 11 da 
rab Lloyd Bank részvényre egy darab 
Angol-Magyar Bank részvény adatik 
ki.

PÁLMA kanosuk sarok
PALMA kaucsuk talp
PALMA kaucsuk talpvédö 
x_. . . . . . . . . . . . . . . . y
Boroihordó
Arainkat, tekintettel óriási készleteinkre, 

mélyen leszállítottuk 
BÖHH KÁLMÁN hordógytr rt.

Budapest, VI., Szabolcs ucca 19 $
Te!.: 148-12és 129-01. Sürgönyeim: Hordósbohm

Legjobb

svájci órák
óriási választékban, béke minőségben. Javítások 

saját műhelyemben legjobban készíttetnek;

Scfiönwald Jmpe
IV. kér., Bécsi ucca 5., Deák Ferenc ucca sarok

TANCPALOTA
Eleifitt CERCLE DES ETRANCBS

ERZSÉBET KORÜT SS
JagyalővAtal Telefon: J. 7S-33

i ■ ■ —aa ♦ i ■

Ma, záróra reggel

írékor
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SPORT
Mz országos 

bajnokatléták veresége Buda
pest atlétikai bajnokságáért 

vívott küzdelemben
Forbát, Gáspár, Muskát és Kurunczy Mkaptak. 
Somfay Elemér a 400 méteres gátfutásban 

áj országos rekordot állított fel
A MAfiz első Ízben rendezte meg va- 

bajnoki vi>- 
első kiírás 
meglepetést

Nimap a budapesti kerület 
dalát, amely mindjárt az 
alkalmával szenzációs 

hozott.
A« omágos bajnokság 
Forbát, Gáspár, Muskát és 

sorra vereséget szenvedtek.
Egyedül Redö Pál (BEAC) nyerlo 

meg az országos bajnokok közül verse
nyét. A fiatalok közül Barry és Rózsa 
pompás teljesítménye emelkedik ki.

A kitünően rendezett verseny ered
ményei a következők:

200 m. gátfutás: Bajnok: 
(MTE) 28.4 mp. — Muskát gát 
léa miatt dtazkvalifikálva.

3»ó m. síkfutás: Bajnok: 
(MAC) 22.6 mp., 2. Kurunczy (KAOE) 
22.7 mp., X Nemes (OTE) 235 mp.

Rúdugrás: Bajnok: Karlovits (MAC) 
J50 cm. Egyedül indult

Hármasugrás: Bajnok: Farkas (MAO 
1X59 dl, 2. Somfay (MAC) 1354 m., X 
Molnár (MAC) 13.50 in.

150 m. síkfutás: Bajnok: Nagy Sán
dor (BEAC) 4 p. 115, 2. Fonyó (MTK) 
£1X6, X Bejczy (MAC) 4.24.

Gerelyvetés: Bajnok: Gyurkó (FTC) 
54.58 hl, 2. Bechtold (BBTE) 
X Thier Szabó (MAC) 47.32 m.

110 m. gátfutás: Bajnok:

(MAO 16.6, 2. FaTkaB M. (MAO. 3. Üj- 
falucky.

HOO m. sikfutás: Bajnok: Barsy 
(BBTE) 1 p. 59.1, 2. Rózsa (MTE) 2.15, 
3. Fonyó (MTK.) Az első és második 
ideje kitűnő jó!

Magasugrás: Bajnok: Serf E. (FTC) 
184 cm. Meglepetés 1 2. Oáspár (MAC)
184 cm., X Szilágyi (MAC) 181 cm.

100 m. sikfutás: Bajnok: Rózsahegyi 
(MAC) 11.2, 2. Kurunczy (KAOE) 11.3, 
3. Muskát (MTK).

Sulydobás: Bajnok: Bedö (BEAC)
13.53, 2. Forbáth (FTC) 13.30, 3. Toldy 
(FTC) 13.08. Feltűnő volt a rikorder 
Forbáth indiszponáltsága és veresége.

400 m. sikfutás: Bajnok: Juhász 
(MAO 50.1, Barsy (BBTE) 50.3, 3. Ku
runczy (KAOE). A nap legszebb verse? 
nye! Nagy meglepetés!

Távolugrás: Bajnok: Püspöky (MAC) 
693, 2. Somfay (MAC) 680, 3. Ghilány 
(MAC).

400 m. gátfutás: Bajnok: Somfay 
(MAO 56.2. Rekord! 2. Beráts (MAC), 
X Krieger (FTC). Muskát egyik gátba 
belépett és feladta.

Diszkoszdobás: Bajnok: Toldy (FTC) 
41.90, 2. Somfay (MAC) 40.55.

500 m. sikfutás: Bajnok: Kultsár I.
47.60 m., | (MAO 16 p. 06, 2. Grosz I. (MTK) 

16.22.5, 3. Várady (MTK) 16.30.4. Nagy, 
Püspöky ' Király és Steiner feladták.

győztesei: 
Kurunczy

Cséfay 
klkerü-

Juhász

m.

Jl meglepetések napja
MZ rre kikapott a Hahoahtól — Mz MTK kény- 

volt bajnoki pontjait megosztani a B£HC-al 
. TVE legyOzte a UTE-t — Szenzációs ered

mények a másodosztályban
mérkőzések [ béreknek csöppet sem szolgál dicsősé

gére ez az eredmény, mert egy elsőosz- 
tályu egyesületnek a mérkőzés második 
félidejében nem szabadna három gólt 
visszakapnia.

Hakoah (Wien)-FTC 2:1 (9:1).
(Hungária-uti pálya. Biró; Iváncsics 

Mihály).

Az első félidőt az FTC-támadások ve
zetik be. De utána rögtön a Hakoah is 
szóhoz jut és különösen Nemes révén 
szép támadásokat vezet. A játék további 
része változatos képet mutat. Végre a 
félidő végén Hégcr egy lefutás után 
Sándornak adja a labdát, aki azt véd- 
hetetlenül góllá értékesíti a 40. percben. 
Nem soká örülhet azonban az FTC a 
gólnak, mert rögtön utána a 42. percben 
Eisenhoffer kiegyenlít. A második fél
időt rögtön líakoah-támadások vezotik 
be, aminek eredményeképpen az 5. perc
ben Eiseíhoffer szép gólt lő. A játékidő 
további részében is a Hakoah a tá
madó fél. Az FTC csak ritkán van a 
Hkoah-kapu előtt. Mindkét fél részéről 
adódik egy-két meleg holyzet, arxmban 
a csatárok mindent mollé vagy fölé lő
nek. A félidő végén az FTC is támad, 
de nagy balszerencsévol és igy további 
eredmény telérni képtelen.

A csapatok a következőképpen állot
tak fel:

Hakoah: Fábián — Schcner, Gold — 
Pollák, Guttmann, Fried — Nemes, 
Schwarcz, Grünwald, Eisenhoffer, Katz.

FTC: Amsoll — Rupricht, Blum — 
Fuhrmann, Kevicky, Matkovich — 
Hégor, Balassa, Sándor, Stocsovita, Szá
lai.

M

A vasárnapi bajnoki 
Pg<«7 sereg meglepetéssel szolgáltak a 
sportközönségnek. Az egyetemiek csa
pata, amely — mint ismeretes — nem 
volt hajlandó anyagi javak ellenében 
lemondani pályaválasztási jogáról és a 
bajnokcsapatot saját lágymányosi pá
lyájára vitte ki és szép sikert ért el 
hatalmas ellenfelével (nemben. Az MTK 
erejének téliét latbavctésévcl sem tudta 
az egyetemieket térdre kényszeríteni, 
ét drága bajnoki pontjait kénytelen 
volt vele megosztani. Kétségtelen az, 
hogy a BEAC-ot szép eredményének ki
vívásában ötven százalék erőjéig ellen
felének balszerencséje is segítette, ez 
azonban mitaem von le a BEAC respek- 
tábilis eredményének dicsőségéből.

A második meglepetés az FTC-nek 
budapesti pályán szenvedett, veresége 
az öt magyar játékossal vendég szereplő 
bécsi Hakoah-tól. A győztes bécsiek 
mindkét gólját magyar fiuk: Schwartz 
(n Eisenhoffcr lőtték.

A szenzáció orejével hatott az UTE- 
nek saját pályáján elszenvedett vere
sége a gyengén startolt III. kér. TVE- 
től.

A BTC a Vasasok ellen már 3:0 
arányban vezetett, midőn a második 
félidőben mutatott indolens játéka foly
tán mindhárom gólt visszakapta és még 
örülnie kellett, hagy vereség nélkül 
megúszta ezt a mérkőzést. A piros-fe-

HIGANYT 
HAMISFOGAT 
ARANYAT 
PLATINÁT 
DÍSZTÁRGYAKAT

KIAllltAal taraiak:
Hxdapal Vili, OlUi ut SX/B u. 
Ipartelep: Vili, Baroai H. »• 
TelefMM: Jíatf »—41 leim

MTK-BEAC 1:1.
(IrfWman.yoff. Biró: G^rö Ferenc).

Az MTK gyönge csatársorának kö
szönheti tegnapi sikertelen, szereplését. 
Az első félidőben csaknem egyenlő el
lenfelek küzdelmét mutatta a mérkőzés. 
A második félidőben — bár az MTK ha
talmas technikai fölénye sxemmellátható 
volt, a BEAC is szép támadásokat veze
tett a jól védett MTK-kapu ellen. Az 
MIK az első félidőben még nem ját
szott teljes gőzzel és csak amikor a 
második félidőben körmére égett a do
log, ekkor kezdett kapkodni. Hiábavaló 
voltak azonban Jeny, Braun és Orth 
pompás lövései, a balszerencse melléjük 
szegődött és képtelenek voltak sikerrel 
befejezni a mérkőzést. Mindkét csapat
ban csak a védelem állt hivatása ma 
gaslatán.

MTK: Kropacsek — Manói. Senkey — 
Weszter, Nyúl, Nádler — Braun, Varga 
IL, Orth, Demkó, Jenny.

BEAC: Fábián — Kotraschek. Bvór 
— Pesovnik, Sági, Kvasz — Pluhár, 
Erhard, Reinhardt, Kertész, Marcsinké.

III. kér. TVE—UTE 1:9 (1:9).
(Stadion. Biró: Kiss Menyhért).

A mérkőzés nem tartozott a legszebb 
sportélvezetek közé. Mindkét csapat já
tékosai igénybevették testi erejüket és 
a megengedett kereteket többször túl is 
lépték. A mérkőzés egyetlen gólja az 
első félidőben esett az UTE súlyos vé
delmi hibájából. A második félidőben 
az UTE mindent elkövetett a kiegyenlí
tés érdekében ezt azonban a Vívók szí
vós védokezóso meghiúsította.

BTC-VASAS 3:3 (3:9).
(Hungdria-uti pálya. Biró: Schissler 

József).
Szép ossz játékot mntatott a BTC egé- 

szon a második félidő olejéig. A mérkő
zés második részében a Vasas is front
ba jön és Himmer, Takács, majd Ki
rály révén szerű meg a kiegyenlítést. 
A BTC indolens játékának köszönheti, 
hogy egy pontot kénytelen volt leadni.

VÁC—Törekvés 2:1 (9:1).
(Hungária-uti pálya. Biró: Schiller 

Gy.).

A Törekvés fiatal játékosai az első 
félidőben erős iramot diktálnak, úgy
hogy a VÁC Szóhoz sem jut.’ A 26. perc
ben Bartoenak a vezetést is sikerül 
megszerezni. A második félidőbeh a Tö- 
rckyá, a dikíái ttouipőtól
kifulladva visszaesik é« a VÁC könnyen 
éri el a 88. percben a kiegyenlítő gólt, 
Haar révén. A VÁC tovább is fölény
ben maradva a 43. percben éri el a 
győztes gólt sHntén Haar révén.

A másodosztály:
Föv. TK—Postás 7:2, 
KAOE—EMTK 1:0, 
33 FC—MAC 3:0, 
Ékszerész—TTC 3:1, 
UTSE—UMTE 1:0, 
Huaiparos—ETC 1:0, 
KTE-BAK 1:1.

M kerékpáros 
hegyi bajnokság

A Kerékpáros Szövetség vasárnap 
délelőtt rondezte meg a kerékpáros 
hegyibajnokság küzdelmeit A bajnoki 
metinget szép eredmények, kitűnő idők 
és jó rendezés jellemezték. Nem hagy
hatjuk említés nélkül, hogy a verseny
nek jóleső és örvendetes momentuma 
volt, hogy 150 versenyző állt starthoz 
és valamennyien végigfutották a távot.

A start az Istenhegyi-ut és Kékgolyó
utca sarkán volt, mig a cél a Svábhe
gyen, a Templom-téren volt

Részletes eredmények:

Bajnok: Mazák Kálmán (MTK) 10:42.1 
— 2. Velvárt Nándor (MTK) 10:46

3. Csuti József (Horgony) 10:47
4. Széchenyi István (Világosság) 

mp., 5. Horváth Lajos (Főv. KÉ) 
mp.'

Szeniorok: 
1125 mp., 2. 
11.29 mp., X __
mp., 4. Érti János (FTC) 11.54 mp'

mp.,

1. Tóth Gyula (Edison) 
Paala Ferenc (Világosság) 
Oröger Károly (FTC) 11.50

Birkózás
nap tartot?aPors" •1t4Pjrtl^ »««• 

súb-esojjortba" Kera történt^ “ 
döntő küzdelmet csütörtökit * 
jak lebonyolítani. k ste f°*

losport
Mlagt versenyek

Őszi meeting. Első n»p.
A Magyar Lornregjiet biicsmncotum. 

ének megnyitó „apja az abwolut alk™ 
jegyében kezdődött Mingyárt a 'ptoí 
udvaron annyi közönség volt, hon‘ , 
menetrendszerű vonalokon kiviil mé. 
egy vonatot kellett benllitoni, hon í 
közönség kijuthasson Alánra. A szép 
idő is nagyban hozzájárult a nap aike. 
róllez, valamint az, hogy Bécs is képrf. 
selve van ezen a méctingen. A nap ki. 
magasló eseménye a gróf Károlyi-em- 
lékverseny volt, amelynek startjáhm 
hét kétéves tolivér állott A versenyt, a 
-'■"V"-'"—•- megfelelően, Kntrtaea 

Novnra és Brisbano ellen. 
-- Iw Ú3 szép sportot

várakozásnak 
nyerte meg, 
A többi futamok is nívós és 
nyújtottak.

Részletes eredmények:

I. Angalföldi dij. 2000 ni.
Janek). 2. Me.’.de Monda >r.
3. Kaporos (4 Schejbul). Fűtöttek még: 
1 h., 3% h. Tót: 1000:2800. 11. Handicap. 
1000 m. 1. Pántlikás (2. Schejbal), 2. Em- 
bona (6 Kaczian), 3. Cabochon (4 Preti- 
ner). F. in.: Sárgám, Perfcction, 
A tempó. 1 h. 5Í h. ifTot: 1000:2400, 1600; 
2700. III. Gróf Károlyi Gyula-enilék’ 
verseny, lioo m. í. Katrinca (1% r 
Schejbal), 2. Novnra (10 Szabó L II.), 
3. Brisbauo (2 Müller).' F. m.: Pate 
Phryno, Prlnoess Xpnia. Violetta. */<  h. 
V/: h. Tót: 1000:1900:1200. lT00:1400. IV. 
Kétévesek handicap. 1100 ni. 1. SzejM*  
(2% Óutaij, 2. ’ Korái (1% Schejbal), 
X Pronto (5 Fridrlch). F. in.: Aloliren 
König, Helicon, Baráton), Nephtkn, 
Borura-dorü» Stepper. Fejh., fejh. Tote 
1000:3100:1300:1300:1700. V. Kétéves nye. 
rettenek versenye. 1000 ni. 1. Tandi (8 
Müllor), 2. Bergére (2 Pretzner), 3. Ma
gyarán (1J4 Gutái). F. m.: Lcsz-o már, 
Liborius, Alpdrucken, Dauptyne, Szán*  
dékos. Sárga rózsái Patrícius. 1% hí 
ÍH h. Tót: 1000:13000, 1800:1400:1300. VI. 
Welter-hcndicap. 1600 m. 1. Elopement 
(8 Gutái), 2. Gyöngyi (4 Kovács), X Mar
iimra (2 Schejbal). F. W-: Csak azért!, 
Facetté, AmQtist, Little Girl, Puszta
legény, Madame Mére, Maruja. Tót: 
1000:4500:1500:1500:1200.

1. Savé (l’/á 
(p. Gutái).
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