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z orvosszakértők megállapították.
hogy Egyedi Arthur
gyilkosság áldozata lett
■

*

■■■

Frohreich még tagad — Tetemrehivás a hullaházban — Frohreich az utcán görcsösen
zokog — Tanácskoznak a főkapitányságon — Vasárnap Csornára szállították a gyanú
sítottakat - A gyilkosságot a helyszínén kell rekonstruálni - A budapesti orvosszak
értők hétfőn Egyedre utaznak

Frohreich ruháién vérfoltokat fedeztek fel
Vasárnap délelőtt a budapesti rendőr
ség befejezte a nyomozást Egyedi Ar
túr rejtélyes halála ügyében. A két
gyanúsítottat Frohreich Ernő dr.-t és
Berta Erzsébet komornát levitték Csor
nára és ezzel az ottani csendőrség ke
iébe került a további nyomozás.
A budapesti rendőrség nyomozása
mint.előrelátható volt, nem sokkal já
rult hozzá, hogy az egyedi kastély
ominózus éjszakáján történteket feldorít6o. A helyszíntől távolesően történő
kihalgatásoktól konkrét eredményeket
várni nem is lehet. Az ilyen kihallgatá

zőlog nem szóltak neki, hogy hová vi
szik. Révész fa Pettendy detektivfőfel
ügyelők fa Erdödy csondőrtiszthelyettes
szálltak FrohreichheH a kocsiba.
Frohreichet az utóbbi napok rendkívül
megviselték. Az egyébként is filigrán
tormfazetű ember teljesen mog van
törve. Viaszsárga arcát még kisérteti-esebbé - teszi a napok óta nem ápplt
hosszú, sörét BrifcW ;
''
'
Ahogy a törvényszéki orvostani Inté
zet Üllői-úti kapujánál kiszáll a kocsi
ból és tekintete az épületre esik,

sok rendszerint csak komplikálják a
dolgot, egyrészt mert a nyomozó köze
gek a helyszín ismerete nélkül sötétben
tapogatódznak, másrészt a terhelteknek
és tanuknak bő alkalmat ad a fantá
ziára, a képzelet szülte epizódok elmon
dására, ellentmondásokra, szóval sok
olyanra, amiről a gyilkosság színhelyén
azonnal kiderülne, hogy nem is lehet’
igaz. Egy-egy ilyen képzelt epizód pedig
igen gyakran hamis vágányra vezeti
egész nyomozást, exisztenciákat tehet
tőnkre, családokat állíthat pellengére,
ami azután helyre nem hozható, még
ha ki is derül az igazság.

az

öngyilkosság,
vagy gyilkosság
Hogy Egyedi Arthur öngyilkos lett-e
vagy gyilkosság áldozata lett, ebbon a
kérdésben állást foglalni nem lehet. Ezt
* nyomozás fogja megállapítani.

„_______ vannak arra,
Egyelőre gyanuokok
íogy nem önkezével vetett véget
életének.
A budapesti rendőrség nyomozása sem
állapíthatott meg mást, mint egyes
gyanua momentumokat, melyok a ké
sőből nyomozás során OBotleg tényként
igazolódnak be. Döníő fontossága a bon
colás megállapításainak és az egyedi
kastélyba küldött budapesti detektívek
nyomozásának lesz.

Szombaton este boncolták föl Mínnieh
és Kenyeres egyetemi tanárok Egyedi
Arthur holttestét, a boncolás eredmé
nyét a rendőrség hétfőre várja.

A tetemre hívás
Vasárnap reggel Mészáros István dr.
rondőrfogalmazó röviden kihallgatta
Frohreich Ernő dr.-t. Frohreich ismé
telten megmaradt korábbi vallomása
mellett fa
hogy megölte Egyedi
Artúrt.
A kihallgatás után Frohreichet zárt
bérkocsiban hullaazemlére vitték. Előtagadta,

Az Üllői-uton, a Mária Terérfa-lakta-1
nyánál Frohreich ismét előveszi a zseb
kendőjét, arcát törfilgetni kezdi, majd
hirtelen görcsös zokgásba tör ki.
Arcát a zsebkendőbe temeti ég egész teste
meg megrándul a mélységes, lionső zo
kogástól. Mintegy tíz percig tart ez a
zokogás, mig a kocsi a Kossuth LajoentcAig ér. Itt már magához tár, a zseb
kendőt ismét zsebre teszi fa kíváncsian
nézi az utcán járó kelőket
A tetemrehivás után Frohreichet is
mét Mészáros fogalmazó elé vezetik, aki
szemmel! átható] ag megborzad
fa
csupán egy kérdést intéz hozzá:
köpönyegét Összébb vonja.
— Beismeri, hogy megölte Egyedit!
*- Nem, — válaszol Frohreich határo
A két detektivfőfelügyelő között kissé zottan.
bizonytalan léptekkel halad a lépcsőn,
Frohreichet ezután visszavezették a
a csendőr egy lépéssel a háta mögött detektivszobába,
követi.
A folyósón egy percre megállítják
Tanácskozás
őket. Frohreichet az orvostani intézet
a főkapitányságon
jellegzetes szaga kellemetlenül érinti.
A hullaszemle ideje alatt megjelent a
Fnrcsa arcflntorral kapkod levegő után.
főkapitányságon Posselt csendőrszáza
Egyszerre felnyílik a bonctorcm aj dos,
a csornai csondőrség parancsnoka,
taja. Frohreichet bevezetik. A márvány aki az
Egyedi-kastélyban a nyomozást
asztal előtt néhány lépéssel megállnak. megkezdte.
Posselt százados áttanulmányozta a
„Én nem bántottam" budapesti
nyomozás iratait majd Mé
Frohreich
apósának
teteme előtt száros fogalmazóval tanácskozásra in
mozdulatlanéi áll meg. Ránéz a ha dult Szrubián rendórtanácsoshoz. A ta
lottra, majd révetegen körülhordozza nácskozáson úgy határoztak, hogy dr.
Frohreich Ernőt fa Berta Erzsébctot a
szemeit a termen.
csendőrszázados átveszi fa
Néhány másodperc múlva mereven
figyelni kezdi a holttestet, majd
a vasárnap délután 3 érakor in
olyan hangon, mintha a torkát szo
duló személyvonaton leviszi őket
rongatnák, akadozottan és nagyon
Csornára, •
halkan szólal meg:
Szrubián tanácsos intézkedésére Ré— Mintha most is szuszogna.
vész és Pettcndy detektivfőfelügyelők
Elhallgat fa tovább nézi a holttestet. utasítást kaptak, hogy Posselt százados
sal
együtt ők is utazzanak Egyodre és a
Rendkívüli figyelemmel nézi.
A borzalmas csendet Révész detektív
felügyelő hangja töri meg, aki igy szól
Frohreiohhez:

— Nos, mit szól hozzá?
Frohreich vállat von:
— Én nem bántottam.
Majd hozzáteszi:
— Hogy össze van vagdalva!
Mintegy öt porcig mozdulatlan esendesség. ..........
Frohreich tekintetét
nem veszi
______
le a halottról. Ekkor megérintik a kar
ját:
— Gyerünk.

helyszín! nyomozásban vegyenek

A tanácskozás befejezése után a HáL<
fői Napló munkatársa kérdést intézett
Posselt századoshoz, hogy mit állapított
meg az egyedi nyomozáaMu
— Nem mondhatok mást, — felett R
százados, — mint ami a lapokban
— Szóval azok teljesen. mpgfalrJn
valóságnak!
~ Nagyjából lm

Vérfoltok Frohreich
ruháján
A Vasárnap délelőtti öMan&Tyeitlmfl
tartozik egyébként az is, hogy

Frohreich lefoglalt ruháin vérnyo. j
mókát véltek fölfedezni.
<
A lakáson tartott házkutatás alkalmával
ugyanis lefoglalták Frohreichnak azt a
ruháját, amelyet Egyeden viselt. Alapo,
sabb megvizsgálás után

a ruha nadrágján és mellényén főt. ’
tokát találtak, amelyekről feltehe
tő, hogy esetleg vérfoltok lehetnek,
A két ruhadarabot a rendőrség vasár*
nap reggel az Országos Vegyvizsgáló,
állomásra küldte, ahol a foltokat vegyi
leg fogják megvizsgálni fa megállapít
tani, hogy mitől származtak,

A gyanúsítottakat
Csornára szállítják
Vasárnap délután két órakor indítot
ták útba Frohreichot. Két zárt bórkorsi
várt a Zrinyi-utcai kapunál. Az elsőbe
Frohreich, a két detektivfőfelügyelő fa
Posselt százados szálltak bo, a máso
dikba pedig Berta Erzsábot és a k* “
csendőr,

Minich Károly orvosszakértő:
Most már határozottan merem Aliitani, hogy bűncselekmény esete
forog fenn

Egyedi Arthur földbirtokos rejtélyes
halála körüli zavarok megvilágítására
a szenzáció erejével hat annak a bon
colásnak az eredménye, amelyet tegnap
este 6 órakor Kenyeres ós Mínnieh dr.
tanárok orvosszakértők végez
Frohreich sir egyetemi
tek a hatóság felkérésére a bonctani
intézetben.
Tegnap, amikor Minnich
Frohreich katonásan megfordul ós a
kót f«lü gyeid közölt vieeiatelé indul. Károly dr. megkapta a soproni ügyész
ség
és
a
csornai
csondőrség által meg
Ahogy kilép a boncterem ajtaján, előveszi zsebkendőjét, homlokát, arcát kezdi küldött iratokat, ezeknek áttanulniányotörülwtni, melyet alaposan kivert a vo- , zása után még azt hitte hogy itt két
riték. tízótlaaul szállt bo a kocsiba.
1 megijedt orvos tóvos fa kapkodó meg-

állapftásáról van szó, mert a nyilván os
ságra került véleményeik azt a hitet
keltették benne, hogy fogalomzavar van
a szándékos fa az önakasztás esete kö
rül. Minnich dr. ma tudósítónk előtt
kijelentette, hogy tévedett a tognapi
előzetes, még a boncolás előtt történt
kijelentésében, mert

a soproni ügyészségnek Igaza volt,
amikor arra kérte a budapesti rend
őrséget. hogy Frohreich Ernő drt
vegye őrizetbe.

HÉTFŐI NAPLÓ

i
— Most már hatdro»ottan merőm dilitani — folytatta tovább Minnleh dr. —
hogy bűncselekmény etető forog fenn.

A boncolás orodménys szerint
ki van zárva az önakasztáa esete

Budapesl. hétfő. <,kMber „

A kisgazdák ellenzik
ruhaáruháza, Múzeum körüli

a forgalmi adórendszer megváltoztatását

% Mr . b»ly«inén nrm végertrt
| Tőrvínyho»á«i Intézkedés kell a fázis-rendszer
poa nyomozást, a hullán végzett bonoo.
■ » .
hez — Késik az uj• rendelet
lás «r«dmény« art latsaik U«r.olnl, hogy
*
foral
Arlh”r íyUk'"k *
' U "'I
A pénzük kormányzat tudva
a fázis-rendszer

bevezetésébevezetésének

tervét.
lévőén úgy döntött, hogy január el
gején a forgalmi adó terén áttér az
Illetékes helyen ugyanis azt a fel
Ausztriában bevezetett
fázisrend8ze"°izareágosabb, a fo- világosítást adták munkatársunk
nak, hogy a fázis-rendszer beveze
koraolyabb sírübSst nem találtunk. Kon- ^yasztó ko,öo»é<zre pedig kevésbfeé
téséhez törvényhozási döntés szük
■taUllunk uonban egyéb komoly Jelen- terhes. Az OMKE vezetősége az elséges,
amiből arra lehet következ
sáaeket, do hozy wok mik. a további hatArol4s óu WbbszHr mecrstirgrtxrs^k^iktrn^
- uá MrBahni adó-randelet dr. tetni, hogy a kisgazdák állást fog
nak foglalni az ellen a fázis-rend
tm i» perdöntő réaxletei tehetnek a1 Vargha Imre pénzügyi allamtitszer ellen, amely
büncaclekniónyDok a a további viiagá- kárn'l, de sikertelenül. A pénzügy
latnak. Annyi bizonyos, bogy
minisztériumban még nem kezdték
már a mezőgazdasági terhelés
amikor a halálesetnek aromára meg a fásis-rendszer bevezetéséi el
nél rendeli el á forgalmi adó le
jöttek, nem készítetlek pontos tény,
rendelő rendelettervezet készítését
rovását.
váslatot, hory a hnllát milyep
és hir szerint nem is kezdik mesJ
helyzotben találták,
Ebbe a kisgazdák nem hajlandók
! meri
mert hisz nz eaet után, amint ezt a
belemenni, mert ez őket érintené a
gyakorlat mutatja, ahány tanú, annyi
a kisgazdák akciója miatt a legközelebbről.
fél okópou mondja ol a hulyzotot. Épp
pénzügyi kormányzat elejtette
azért szinto perdöntő fontosságú, hogy
mi orvosszakértők kiszálljunk a hely
színére As megkonstruálva a fölakasz
tott hulla helyzetét s az egyéb körül-,
ményekot, mondhassuk mog vólomé- [
nyűnket, hogyan történt a gyilkosság (
és mjjyen körülmények közt gyilkolták [
mog Egyedi Arthurtl Történt e valami
ellenállás, vód< kezáo, vagy pedig arvtámndáa esete forog o fenn!
A kir. József műegyetem taneveinek megnyitása
Arra a kérdésünkre, hogy as orvosHMikértők kiszállnak-e a holyszínére éa
____ .
uWKSzóvá tette. a. segédtanszemélyzet. ■
Vasárnap
délelőtt 11 órakor tar
-.nikor történik ez meg. Minnmh dr. a tottAk a Kir. József Műegyetem iin- a kisegítő asszisztensek nehéz helykövotkezőkot mondotta:
I ncpélyes megnyitó díszközgyűlését, zetét, akik munkájukért jóformán
— Arról szó sem lehet, hagy ipi A U Müegyeíejn (libglemébcu. A köz még a v'dlamospénzre való összeget ,
haját költségünkön utazzunk le Egyedra gyűlésén megjetentek többek között sem kapják meg.
Tolmácsolta a diákság háláját aj
és arról .som lehot szó, hogy ev.ckot. a a liultuszpiiniFZter képviseletében
menza hölgybizottságának, akik ál-,
—
■
................................
Petri államtitkár, Hcrrmann Miksa
költségokot
a budapesti
iigyáusAg clőtegezze, mórt hisz az wet * soproni nemzetgyűlési képviselő a Mérnöki (lozatkészeii dolgoztak a diákság jó-1
Kamara elnöke, a Tudományegye léte érdekében. Majd elparéntálta a
ügyészség hatáskörbe tartozik
*
tem rektora és tanári kara, vala tudományos világ múlt évi halót-!
Amennyiben ntaaltáAt kapunk •
mint a liidojnányos, közéleti ós köz- tait. Bejelentette, hogy az egyetemi
gazdasági világ számos kiválósága. tanács tagjaiul Aossalkó János,'
, soproni Qgyéaaségtől, hogy au ő
A díszközgyűlés megnyitása előtt Sralö György és Zempléni Géza ta-\
budfteljük terhére törlóujé-lc mog
a terem karzatán
elhelyezkedett nárokat választották.
, ktewUláa, akkor haladéktalanul
Azután a Műegyetem hallgatói-,1
egyéteml énekkar elénekelte a Hi
Egyedre fogunk utazni.
szekegyet, majd Schlmanek Emil nak a múlt évben tanúsított maga
dr., az idei rektor tartott több mint tartásáról szólt:
’i biot, „jj;. — (JlVAstB-e Mélttáárod a bűnügyi
egy órás megnyitó beszédet Üdvö
— A Műegyetem hallgatósága a
.áratokul, s ha igen, mit kövclkoztct ezek zölte a megjelenteket és elsősorban
múlt évben — mondotta. — komoly
tartalmából!
is köszönetét, fejezte ki Klebcl^bcrg munkára fordította .Mejét. Voltak
— Az Iratok, lltetvo az azokban el Kunó gróf kultu.izml’niszternek, aki ugyan, akik befolyásolni hagyták
fekvő vallomások tulajdonkénen semmié egy milliárd korona hiutelásúvál — magukat a kívülről jövő handat.om bizonyítanak. Itt vau például Froh- ha a legszűkebb keretek között Is — bandától. Sajnos vannak még so
rclch íirou dr. vallomása.
Frohreich de biztositetta az egyetem működé kan-, akik — bár meg vannak győ
abban Hit mondja, hogy amikor meg sét, Hosszabb beszédben fejtegette ződve arról, hogy az országot csak
hallotta a hirt, hogy apósa féiakasa- az egyetemi lanszemélyzet helyzetét a komoly munka mentheti meg —
lotta magát, nem mert bemenni apósa a Nsanálágj törvénnyel kapcsolat mégsem igy cselekszenek, hanem
Mohájába. Hosszas töprengés után le ban.
önző egyéni érdeküket nézik.
pett csak be oda, de újból kiszaladt,
— Az 1923-as fél számcsökkentés — Beszéde további során munkára
majd megint be ment, <|o alig vet ott ■ mondotta — már amúgy is annyira buzdította a Műegyetem ifjúságát.
egy pillantást a hullára, megint kiró-1 rnegritkitotla a tanszemélyzett so- A díszközgyűlés az énekkar Him
hant a szobából. Ugyanígy tettek al^, hogy a további csökkentés le- nusza v’al fejeződött be.
töhh'ok Is, akik ki éa berohantak. an
\hetctlenné
*
vált. Külföldön már rávégre akadt egy a hfcuiópe közül, aki jöttek arra, bogy laboratóriumi okbátran odament a mosdóhoz éa leoldotta I tatás, csak úgy tehetséges, fen a
a törülközőből font horkol a hulláról, i hallgatókkal
szinte
en vé nénién t
Azt persze nem kérdeztek meg. Wetvo • foglalkoznak. Ehhez pedig megfő-’
vnllomáeában egy tzó aincs arról, hogy||elo számú tanszemélyaet szükséges.
„
v
Iz 44
125 évvel ezelőtt. 1450 hallgatója volt
v-„.
4JTOi
•- hall
*
milyen holyaetben lógott, jR MWye,emneki tevaly
(Havas.) Az újságok konstanti
*25
évvel ezelőtt 106 tanerő működött, nápolyi híradása’ szerint ötvenezer
érts e a lába a földet, függőleges vagy
pedig 153, Tehát a hallgatók.[görög
i
felszólítást kapott, hogy Töguggoló helyzetben !ógolt-o>!
|
.zúzalékos
emelkedésének
arátiz nap alatt hagyják
— A nyomozásnak a legfontosabb ré- 1’w,,bl
.......
’*
"i aiiará-1
— irökországot
‘i“
m
iratok •wrint nú>» kellőkép ki-,
n,a
önerőnek kellene j el,’, mert különben kitoloncolják
I működül.
vizsgálva s épp ezért
Arra a kérdésünkre, hogy a hullán
talált sérülén, amelyről a málthetl lapok írtak, minek a követkeaméoye, «
“-“éoWI AHhúí aretn mait
*

A mUesvetem ul rektora azokról,
akik bedőltek a banda-bandának i
I

Ötvenezer görögöt
kiutasít Törökország

a helyzetet újra meg kelj rokon,
struálnl, még pedig a helyszínén,
mert hisz adatok vannak arra is, hogy ;
az ágyban vérnyomokat találtak, amelyek ok nélkül nem kerülhettek oda.;

Ir.uan.r,

»,iu,i'il7n,ni. I8 T,i. i.<g-w|;

Neumann HL

ruhaáruttéza, Múmia körút 1

PénsMlcs&nt
mindenki részére legelőnyösebb teltétolek mellett közvetítek

Ingóságok bizományi
eladásút vállalom, azokra előleget
nyújtok azonnal.

Föbérleti lakást és ilzletet venni vagy eladni óhajtók
koressék fel bizalommal irodámat

Fneuá Ingatlan Anubizományi és Kereske
delmi Vállalat
Wl Jbnftsta m. 13. Telcjon J. 72-63
Legjobb

svájci órák
óriási választékban, béke minőségben. Javítások
saját műhelyemben legjobban készíttetnek:

Scftönwald Imre

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

Borothordő
Arainkat, tekinleltel őriAwi kíszleitlnltrk

mélyen leszállítottuk
BÖHMBudapest.
KALHAn hordógyár rt.
Vli, Szabolcs ucca 19
Tel.: 148-12és )29rOl. Sürgönyeim: Hordósbőhra

A hölgyek
jelszava!
Vásároljunk

KLEIN
NTAL
divatáruházában

Király ucea I

A budapastlorvos.;
szakértők hétfőn
utasnak agyadra
értesülünk, nehogy a költségek I

Amtnt
kérdése sokáig elhúzza az orvosoknak
a helyszínére való utazását, Sándor I
tálaló dr. Frohroich dr. védője ma tu» I
datta az orvooaakértőltkel, hogy addig 1
ii, míg a költaéRok tekintetében a ható- >
hágok rétiéről Intézkodéo történnék, a,
védetem előtegozni kénz az öwwoe uta.
záal kiadásokat. Mindon valrtzzinfleég
Bzerint az orvosakértök hétfőn délután
fognak olutuzni.

Férfi öltöny
Férfi átmeneti kabát
Fiú öltöny
Fiú átmeneti kabát
Női ruhák
Női kosztüm
Női kabát,
Férfi-, női-, gyermekcipők

Békebeli

SCHRObb
slfón és vászon

Összes üzleteiben: 80 cm. széles 26 ezerK

t.'

Meglepb
viseltférfivukáfiépt
Warthclmer Oy. Zichy Jenő u. 23. ■ Telelőn

Hamisfogat 12.OOTK’1$

Aranyat,ezüstöt, brllllánst. ékszert, ieBdrágábban

lvúncslcs ékszeréi VDLllarott h.»

Budspest, hétfő, október 13.
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A kormány feloszlatja a Hazat,
ha az ellenzék obstrukclót rendez
a házszabályrevizió ellen

itat találhasson nem a maira, ha,,'ni #z, ország szamara: feloszlatni
’ nemzetgyűlést és apellálni a nomzothez Azt mondjak egyes hírek,
Mer Bethlen István gróf már meg
alkudott ezzel a lehotőseggel, sőt el
határozta, hogy feloszlatja a
Ha- Nagy Vince: „Jöhetnek a teremörök, csak az erőszaknak engedünk" — Az ellenzők
zat s még az ősszel jij valasztáso.- kedden folytatja a házszabály vitát — „Nem akarunk oktrojt, sem kidobást — mond.
kat rendel el.
*** * lto^»yparton
Ha igazak a hírek, helyeseljük a
miniszterelnök
elhatározását,
a
mint helyeseljük Friedrich István
nak pénteken mondott beszédét, a
melyben azt állította, hogy ez a
nemzetgyűlés mai öszetételében, ha
Bethlen István gróf miniszter Hegymegi Kiss Pál: Nem tűrjük a házszabályrevizió tárgyalására.
akarná, se tudná betölteni hivatá elnök csütörtökön egészen váratla tovább ezt a módszert. Az elnök el De kérdem, belátható időn belül mi
nul arra szólította fel Scitovszky járása illojális volt
kor lesznek erre alkalmas politikai,
*
sai
Számtalanszor rámutattunk ar Béla házelnököt, hogy a házszabály
Farkas István: A házszabályok viszonyok’ Meg kellett volna csi
ra. hogy a nemzetgyűlés mai ősze; revízió napirendretüzésére tegyen 319. szakasza nem engedi meg a nálni a revíziót már az első nemzet
gyűlésen, amikor a kormánypártnak
tételében nem is lehet képes alkotó javaslatot. A szokatlan gyorsaság napirendretüzést.
Nagy Vince: A házszabályreví óriási többsége volt, sőt az akkori,
munkára. Nincs a nemzetgyűlésnek gal napirendre tűzött házszabály
ellenzéki Fridrich-párt is megsza
egyetlen pártja, amelynek
elvi revízió egyszerre összekovácsolta az ziót nem engedjük keresztül.
vazta volna. Hogy ez elmaradt, az
programmja volna. Az- egységes ellenzéki frakciókat. Néhány pár
Jöhetnek a teremőrök, csak az
Gaál
Gaszton és Rakovszky István
párttól a szooiálistákig mindenik tonkivülitől eltekintve, teljesen egyerőszaknak engedünk.
hibája
párt egy ad hoc alakulás, mely igy- séges ellenzéki front alakult ki a
Rupert Rezső személyes térre vitte — Csak annyit óhajtok még kije
amúgy meghurcolja harcát azon a 'házszabály re vízió ellen, amelynek
nemzetgyűlés ji tárgyalása
soha sem látott viharonapon, amelyen a nemzetgyuies
--------------- -------------------------------— át a kérdést és igy aposztrofálta lenteni, hogy bízom a megegyezés
ben.
munkájában résztvesz, de
nincs kát fog előidézni. Arra az elkese- Eőrffy t:
— Ebben a parlamentben még
egyiknek sem egy nappn túlmenő j redett hangulatra, amellyel az ellen
Nem akarunk oktroj-házazahácélja. nincs programmja, nincs elvi zék a házszabályrevizió napirendre- benn vágj-,
lyokat hozni és nem akarunk ki
állásfoglalása a nagy
politikai tűzését fogadta, rendkívül jellemző
dobat ásó s tárgyalást sem.
hogyan vállalkozhatsz ilyen szé
kontúrokban, hanem taktikáját is az a folyosói jelenet, amely pénte
gyenteljes szerepre.
Ha
az ellenzék ennek a kijelentés
*
sz egyes napok hangulatai szabják ken délelőtt a baloldali folyosón lenek ellenére is folytatja az obstruk1fy . Imre, az egysé- Majd igy folytatta:
meg. Ez a hiba generális hibája az játszódott. Eőr
F""?"
— Átenged ez a parlament min ciót, csak nekünk gyűjt erkölcsi
egységes pártnak épugy, mint a gespárt vezető tagja, aki a házszafajvédőkuek, liberálisoknak, szocia bályrevizió javaslatit készítette, a dent, miért kell nektek házszabály tokét.
baloldali folyosón beszélgetésbe ele revízió'? Bárgyún átfut itt minden
listáknak.
Bárhol keresnők, sehol se talál gyedett az ellenzék több tagjával, javaslat, mit akartok mégi
Mcskó Zoltán: Régebben a munjuk meg az elvek harcát, hanem akik éppen a házszabályrevizió
csak a személyekét Fábián Béla miatt bizalmas megbeszélés^ foly gók át se mertek jönni ide a balol
dalra. Mit keresel itt.?
hadakozik Wolffékkal, vagy Eek- tattak.
Eőrffy erre sarkon fordult és ment
hardttal.
Rupert
Rakovszkyval,
Csata a folyosón a jobboldal felé.
Nagy Vince Bethlennel, de sehol
A pénteki hászabályvitát az ellen
sem a demokrata párt, vagy a KosBerlin, októberi Ö.
A folyosói diskurzus pillanatok zék kedden előreláthatóan folytatni
suth-párt harcát látjuk a kormány
A Castiglióni-ügyben
szereplő
fogja
és igy már a bizottságválasz
alatt
a
legélesebb
szócsatává
fejlő

párti 1 szemben. Még szembetűnőbb
ez az anomália az egységes párton, dött. Eőrffy Imre bizonyítani pró tást is megobstruálja. Munkatár G oldatéin Pál bankár, a mai napon
bálgatta,
hogy
nincs
ok
házszabály

sunk
a
házszabályrevizió
ügyében
ahol az egyik pillanatban épugy
jelentkezett a berlini ügyészsége
...
tapssal honorálják Fábiánnak Zsir- vitát rendezni, mert hiszen egy in kérdést intézett
Goldtsein tiltakozott az ellen, hogy
kny elleni kirohanását, mint má dítványnak a napirendretüzése nem
Eőrffy Imre
bűncselekményt követett v.olna et
morban úsznak, ha a keresztény ütközhetik a házszabályokba. Az el- kormányfőtanácsos,
nemzetgyűlési
v
„
k
esere
d
e
tt
ellenzékiek
azonban
nem
Vele szemben csak polgári utón éj$<
Wolff hangos demagógiával
.
ivottak hajlandók vitába boosát- képyiselöhöz. aki a következőket vényesithető igények állanak fenn.
dalkozik a zsidó Fábián felé.
lkozni, hanem szokatlanul élesen tá mondotta a Hétfői Napló munkatár
És éppen ez a programmtalan- madtak Eőrffy re:
Az ügyészég Goldatéint nem tartózsának:
s'ig, ez az elvi álláspontnélküliség
tata le. Kiadatásáról sem lehet szó,
tette egészségtelenné a nemzetgyű
mert felsősziléziai születésű és igy
lést, tette az örökös szégyenteljes és
német állampolgár.
arcpiritó botrányok színhelyévé a
nemzetgyűlést. Ez tette azzá, mert
soha sem az elvek harca folyt a dunapari teremben, hanem a szenve
— A revízió javaslatának szövege hozható-e az ellenzék esetleges obdélyek ás személyes csaták tüze ve .még nem végleges. Ennek a hétnek strukciójával? Eőrffy igy nyilatko
tett lobbot.
I feladata lesz a házszabályrevizió el zott:
És ez a lassú’ betegség, ez a miaz- készítése. Mihelyt a nemzetgyűlés
— A házfcloszlatás az utolsó or
niás rothadás termetette meg aztán megválasztja a 38-as bizottságot,
vosság,
most a magyar politikában azt a azonnal összeülünk és letárgyaljuk
a
részletkérdéseket.
A
javaslat
alap

amelynek
gondolata csak obstrukehaotikus zűrzavart, amelybe /ju
tottunk. Egyetlen porszem elég volt jául az én tervezetem fog szolgálni. ció esetén merülhet fel. Vélemé
nyem szerint
ahoz, hogy a homokra épített al | — Meg kell állapítanom, hogy
kotmány feboruljon s maga alá te
a kormány abban az esetben, ha
j
a
revízió
nem
lesz
annyira
nagy,
messe azokat, akik hozzá nemértésaz ellenzék megobstruálná a re
I hogy túlságos izgalmakra ad
«»•< felépítették.
víziót, fel fogja oszlatni a Házat.
hatna
okot.
Nem a momentán felmerült kor
mányválság miatt sürgetjük mi a • Nagy súlyt fektetünk arra, hogy az A házfeloszlatás után jön az uj vá
lasztás,
ami nem kellemes az egysőhazfeloszlatást, mert ezt a kor ellenzéknek azokat a tagjait, akik
mányválságot el lehetne intézni a bizottsági munkában részt óhajta- gespórtnak, de az ellenzéknek sem.
—
Megnyugtatom
az aggodalmas
másképen is, de sürgetően követel . nak venni, meggyőzzük állásponjek egész parlamenti életünk mi al 1 tünk helyességéről. Helytelenítem kodókat, nem lesznek tulszigoru
házszabályaink a revízió után sem.
mokkal
telitett
elfekélyesedése az ellenzék távol maradását, bár
A nyugati államokban sokkal szi
miatt, amiatt az elvtelenség és pronekünk ez kényelmesebb.
gorúbbak a házszabályok, mint ná
pranimtalanság miatt mely ennek
lunk.
Ez logikus is, mert nálunk a
a nemzetgyűlésnek veleszületett be Egyszerűbb dolog, ha csak a pléválasztójog konzervativebb, amiből
tegsége.
numban lesz harc.
azonban
nem következhetik az, hogy
Más nciuuN
kérdés u/.iftii.
aztán, hogy
vá- ' — Azt is megjegyezni kívánom, a választójogot
uogy az uj vajnktimba lehetne
msztasokat minő alapon rendeli cl hogy
*
hozni a revízióval. Csak a 80-as óvok ha cipoMükséglefcf qWóberte
a kormány. Egy pár sajtónyilatko- 1
angol példáira kell hivatkozni eb
Sí
I nirb
ben a tekintetben.
■'--■’vuvn uiuvumiai'll ullaS,
A jelenlegi házszabályok mel•
a
Pontra helyezkedik, őszintén meg1
haritasara.
meg,ett a 0-ra redukálódhat a nemzet1110
Muri1. f-hogy ennek
<1 a nyilatko.1
opo
'•mondjuk,
Csak másodsorban érdekelnek a po- gyules munkaképessége. Nem mon
rt. RÁKÓCZI ÜTŐ.
a„
igazsáffában nem bízunk,
bízunk. litikai
...................................
érvek, a lényeg az,
dom, hogy gyorsvonat sebességűvé
Angliában MacDonald szentesített
kell tenni a törvényhozási, de
mit mutatnak a nagy nemzetek
szerzi b<á.
örvény alapján választat, nekünk
példáit
a házszabályrevizió esetén lesz
g ,,val*
®ztójogi
törvényünk
^tüiidánhethipabaiainkban
mód
és
Idő
arra,
hogy
a
parla

n
MflcDonald komolyan veszi
— Az cgységespárt hangulatát te
ment minden kérdést letárgyal
lói jhogy.nz an8Wl nemzetre appel- kintve, nem kétlem, hogy
hcipucüatti^
jon, nem lesz szükség rendele
nJii , •* ’!Jn08’ Bethlentől ezt nem rea házszabályrevizió meglesz!
tekre.
rPri ■?i‘1\,k.,a muHak alapján. Nem
nVo .etjuk’ hogy nálunk a nép . Munkatársunk
*“unn«Ai«irBunK itt
111 megkérdezte,
uiegaeruuzLv,
hogy a jelenlegi
nyilvánulhat meg a vá- hogy a házfeloszlatás kapcsolatba politikai állapotok nem alkalmasak
Mérttk szorint készítünk elegáns j
hint l°g<xn’ niert egyrészt
’ '
*»vPH6K ü’
JjAsreszt
akinek^ van is. »r.t is f
kiin^
eszt ,akine
befolyásolja vagy a köz- azért van, mert nz uj választások-' hozás megszentelt házából és talán
valódi angol ós csoh szövetekből '
•zgatasi önk ény, vagy a csendőr (tJJ a kisebb rosszat remélhetjük, remélnünk lesz szabad hogv a rotelőnyős fizetési
Jteméljük. hogv egy uj nemzetgyü- hadásból kicsirázik az egvségés
a szolgabiró.
lesben a pártok egységes elosztódé- termés, amely végre egvszer eirpwzfeltételeit mellett
i
tlwta
Ar.ína készpénzben vavv rt>zlno,n változatlanok
valaazlásokróÍ1\s«eh?íin0tUi!kjtlí
?tft ' 1effy Hsztultabb légkör fej- séges gyümölcsöket terem
mégis követeljük
: lOí,,.k kl- reméljük, hogy a nép ki
Ezt reméljük... de lehet hogy
Starker
ét
Török
f|<|,
József
körút
82.
tt.
éljük, mégis sürgetjük, i fogja üzui a kufárokat a törvény- ebben is csalódunk..,
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Eőrffy nyilatkozata a Hétfői Napiénak

Golflsteln Púi MUr

Jelentkezett Berlinben

Eőrffy Imre nyilatkozata
a házszabályrevlzióról

yTAZHAj

vagy
inauen kaphaf
egy hálószoba bufbrf
vagy egi^menyc^szonyi
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Széljegyzetek

Budapegt, hétfő. 0Já6her „

Nagyatádi Szabó István Kttlí osztották
kormányellenes beszéde
Nagyharsányban

rA JÓ ÖREG BOLSEVIK!. No
nem mi mondjuk ezt. A nemzetgyű
lés termében a szocialisták kiáltot
ták Wolff Károly felé, amikor kide
rült, hogy olyan szocializálást tör
vényjavaslatot prezentáltak Káro Az eredeti kisgazda-pártot sohasem engedem
lyinak, amire ez a hazaárulással etsülyeszteni — Készségesen félreállok az útból
vádolt gróf is azt mondta:
— Ez tulságosati. kommunista izü. Nem tárulhatok hozzá, hogy egy újabb pénzügyi
Wolff Károly lendületesen mosa kormányzat a földeket forgalmi áron juttassa
az Igénylők számára
kodott a vád ellenében. Azt mondta,
hogy a címe nem az, amit Fábián
— Ami igénytelen személyemet illeti,
Nagyharsány, október 12.
mondott. Rendben van. Mondjuk, Vasárnap délelőtt leplezték le Nagy- két dolgot akarok említeni. Az egyik a
hogy Fábián a címben tévedett. harsány háborúban elesett negyvenhá földreform, programom alaptétele. Ha
De miéit nem mondta Wolff ur azt, rom hősi halottjának emlékszobrát nagy vaunak körök, amelyek csak azért aka
hogy azt a bizonyos 3. §-t nem ő ké ünnepség keretében. Az ünnepségen a dályozzák a földreformot, mert az én
szítette, mért ezt nem mondta. Csak kormányzó
is képviseltette magát Vogt nevemhez van kötve ág hn ennek sike
a cint ellen volt kifogása. Wolff ur. Valdemár gyalogsági
tábornokkal, Bu- resebben menne a kereeztulh&jtáoa, ak
tudja, hogy nem ez a fő.
dapestről leutaztak Szabó István föld- kor, ha én nem lennék,
Eszünkbe jut egy acsopusi mese miveléaügyi miniszter, Pesthy Pál igaza farkasról, mely báránybőrt öltött. ságügyminiszter, Könyves Lajos, Porkészségesen félreállok az utbóL
De van egy másik mese, amikor laki György, Oberhammer Antal és
z
oroszlánbőrt öltött fel és ijesztő Muszti István nemzetgyűlési képviselők. — A másik kérdés az, hogy
volt, de mikor hangját hallatta, ak A község bejáratánál felállított diadal- köztem
a
pénzügyi
kormány
kor. már nem féltek, tőle, mert meg k apunál magyar ruhás leányok és a között majdnem kiegyenlithetetlen
ismerték. Wolff ur.ra is ráismertek község lakosságának élén Ihászy Lajos ellentétek vannak a vagyon válta parlamentben a hangjáról...
közaégi főjegyző üdvözölte a vendége ságföldek értékmegállapitása
te-

MENJ EL. MARADJ ITT.
rAzt beszélik, hogy a legutolsó mi
nisztertanács közben a miniszterel
nöknél szokásosan együtt vacsoráz
lak a miniszterek. A hangulat jobb
volt vacsora, közben, mint előtte. A
vacsora közben az ablakok nyitva
voltak és kellemes őszi lég áramlott
be a. Duna felől. A legkedvesebb
miliő.
Egyszerre — beszelik — a szellő
egy cigánybanda hangjait hozta
tálián a miniszterelnöki palota felé.
Valamelyik budai kiskorcsmábán
játszhatott egy malacbanda. Éppen
azt húzta valami busongó mulatósónak, hogy:
— Ne menj el. maradj itt...
Korányi báró a pénzügyminiszter
hallotta meg elsőnek. El is érzé
kenykedett a hegedű hangjára. Oda
szólt Nagyatádinak:
. — Kallod, mily szépen játszik a
digány.
►
.u «.
Nagyatádi — így beszélik — re
zignál fan mondta:
Szépen húzza, de azért mégis
. ’r-

:

KUNAPÉ A MOSZKVAI KÖVET. Nem h in nők, hogy az öreg ur
nák volnának ilyen ambíciói. s ha ő
t.afdn a folytonos közbeszólások
miatt gondolt is rá, az illetékesek
aligha tették ezt.
Künapé bátyánk aligha, meglátja,
a soktomyü Moszkvát, de azért a
magyar parlamentben. — legalább
is amíg ott lesz a helye a harmadik
sorban — aligha fogják másként
szólovgatni. mint:
— Csak maga hallgasson moszk
vai követ...
Mert Kanapé szeret, beszélni. Közbeszólni is szeret. Ezt talán még
jobban. Csak a mandátumához nem
szeretne hűtlen lenni... Pedig alig
hanem ez lesz hozzá hűtlen, mert a.
csizmások
megharagudtak
rá.
amiért cserben hagyta, őket.
így aztán előrukkolt, a csizmások
táborából a hatét? voleék közé.
Talán mégis készül Moszkvába
követnek...

MARVEL

cmrPRE
COL.OGNE.
SVATEn.

ket, az iinenpség a főtéren folyt le.
A Polgári Dalárda a Himnuszt éne
kelte el.
Soós László és Szabó Károly reformá
tus lelkészek beszéde után Szabó Ist
ván földmivelésiigyl miniszter mondott
beszédet, amelyben hazaszeretetre és
áldozatkészségre hívta fel a polgáro
kat. A nagy tetszéssel fogadott beszéd
után Vogt Valdemár gyalogsági tábor
nok a kormányzó üdvözletét tolmácsolta
a község lakosságának.
— Égy ország nem pusztul el
mondta —, ha hősök halnak, de meg
semmisül, ha hősök nem születnek.
Végül hz emlékművet sorra megkoszo
rúzták a hatóságok és a különböző egye
sületek.
Délután félkettőkor lakoma volt a
Rákóczi-szálló disztermében. Az első falköszöntőt Fisoher Ferenc rlr. főispán
mondta a közmányzóra, Simon .János a
kormány tagjait, köszöutötte fel, mire
Posthy Pál igazságügynnnibztcr vála
szolt. ’
‘
A magyar föld megújhodására 03 a
nép boldogulására ürítette poharát.
Ezután Szabó István földmiveléstígyi
miniszter szólalt fel. Bátérvo a politikai
helyzetre, ezt mondta:
— Nehéz a helyzetem. Barátaimmal
együtt Magyarországon n gazdasági és
politikai életben új irányt teremtettem;
megvalósítottam a kisgazdák összetar
tozását, Hosszú évek keserves és nehéz,
munkájával elértem azt, hogy a kis
gazdatársadalom ,amely ennek a nem
zetnek alapja, ereje ég amely csak pa
tt swkodnt tudott, de során segíteni
nem. helyet foglal a törvényhozás há
zában. Ott, ahol róla és nélkülo tanács
koztak a régi időkben.
— Amikor abban a helyzetben vol
tunk, hogy később sokszor meglehetős
döntő szavunk is volt, beállítottuk a
kisgazdapártot az ország szolgálatába,
beállítottuk a keserves időkben úgy,
hogy nem csak a magunk érdekét, néz
tük, hanem azt, hogy az ország érdeké
ben mennyit szabad követelnünk, ten
nünk és mennyit kell engednünk. Ho
vatovább mindig több és több panasz
vágódik a fejőmhez. Az, hogy
x
a rég! kisgazdapártot el engedem
aül veszteni, mert, a kormányzás más
Irányba megy. Nehéz, súlyos vád ez,
sokszor a valószínűség látszatával
bir.
Nehéz kérdéa ez. Nekünk első az ország,
azután jövünk ml. Ebből indultam ki
és ezt. az ntat követem; ezt az ntat aka
rom követni tovább lg. Ezt akarom kö
vetni, de egy feltevéssel;
elsfllyészten!, beolvasztani, megsem
misíteni a régi, eredeti kisgazda
pártot soha, de sohasem fogom
hagyni.

*
kintiében
Ha a kormány ezeket a földeket in
gyen kapta meg, mert ingyen, adóban
kapta meg, amikor annak megszerzése
tisztán a földreform keresztülvitelének
céljából történt,
■Mt

akkor én a mai időben nem járulhatok hozzá ahhoz, hogy az ujahb
pénzügy! kormányzat a földeket for
galmi áron juttassa be az Igénylők
birtokába,
.
Én nem maradhatok meg a kor
mányban, ha a kormány úgy hajtja
végre a reformot, hogy az igénylők
a földet soha nem tudják kifizetni.

Benyújtottam lemondásomat ts.
Nem tudom, milyen lesz énnek elintézé
se. Biztosíthatom azonban önöket, akik
a kisgazdapártnak mindig pillére! vol
tak, hogy kát szempont all előttem: a
kisgazdapártot megtartani 'kisgazdapárt
nak, nem engedni sem elsülyeszteni, sem
elhomályosítani és a földreformot ke
resztülhajtani, hogy mennél gyorsab
ban, mennél előbb meglegyen s hogy
a szegény emberek a kapott földet ki
Is tudják fizetni. Amikor mi felét sem
vesszük el annak, amit a Károlyi-kor
mány idején a nagybirtokosok odaígér
tek, amikor mi a legnagyobb körülte
kintéssel járunk eL
' VtWlk
akkor nem engedhetem odavinni a
helyzetet, hogy a szegény ember
belebukjék abba, amit kap. f *

A" ml földreformunk tulajdonképpen
földvétel; amikor mi a magántulajdon
elvét! állunk. Ha még ennek is olyan
hatalmas ellenségei vannak mlndenfolé
az országban, akkor a jóságnak és az
aggodalomnak nincs helye,
akkor radikálisabb eszközökhöz kell
•
'
nyúlni ;
s azt a mérsékelt politikát amelyet a
kai gazda párt követ, legalább teljes egé
szében kell végrehajtani. A politikában
kövessétek azokat, akiket odaállította
tok politikát csinálni. — fejezte be be
szédét a földmivelésiigyl miniszter, akit
lolkesen megéljeneztek.
Utána Ismét Pesthy Pál Igazságügy
miniszter beszélt.
A beszéd után a jelenvoltak melegen
ünnepelték a földmiveléeügyi minisz
tert.
A kormány tagja! későn este indultak
vissza Budapestre.

Részletfizetésre^^

brilliansokat

gyöngyöket, régiségeket mindenkinél drágábba
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Vénül a. biiMsáo Vnu ’dlM/ítt.
honii a határ, az eszternnmi imitál
számitntt harmadik riiUár leavan.

\ imjók a.második’, és harmadik
pillér között közlekednek. Így az
esztergom-párkányi hn.tértid na
Én ehhez hozzá, nem járulhatok. Meg gyobb részét a Csehek kapták meg.
lehetős kormánykrízis van, aminek én
állok a központjában.
i> .,.
hi

(Érti- és nölruhüszövetek, angol kelmék, fElölte, ragián, téllkabítszövetek
Lepedövásanak
Sifónok
Kanaoászok
Zafírok

Bottól alis
torgom és Párkány, ,\ Esz
dik el a cseh határ <A** i ozt ^izóa két várost rlválÁsztó Du'n'ít"^
lolte meg halárul,
za
varost összekötő gvönvíS “ ket
épített híd birtokainli .d dili '"ff
volt. Egyik „oldalán magyar a^
*
síkon cseh őrség állt a kid t" “
pedig este kilenc érakor tatePaí
idejűn drótsövénnyel zárta
tonai őrség.
a kaMost végíil rendeződött ez . tó
gon húzódó kérdés. A hafárníegálll
pito bizottság kiszállt Esztergomba
és helyszíni szemle alapján mc?ál
lapította a „vegleges" határt. Mg.
gyár részről a kereskedelmi miniw.
tér megbízottja, vitéz Szívós Wald
vogel ezredes az esztergomi hely,
őrség parancsnoka, Palkóidé
*
alis
ós a vámőrség kiküldöttei vettek reszt a bizottság,
bán. A csehek a tárgyalás során
arra az, állaspontra helyezkedtek
hogy a határt a Duna folyása mén-’
fen., a legmélyebb részen, vagyis a
hajózási vonalon jelöljék. 'Arra hi
vatkoztak. hogy annakidején a ma
gyarok ennek az elvnek alapján
kaptak meg a helembai szigetet. A
híd elosztásánál |s ezt az elvet akar.,
ták érvényesíteni. A' bizottság ma
gyar tagjai hosszabb vitába bocsát
kozva védték a magyar érdekeket

Kartonok
*
Áf6t
ét térflfthérnomügk
Komblnék, harisnyák
Url» és nblclpők, stb. kaphatók

Olcsó futószényegek I

Divat és Textiláru Rt. nd
* —*, p>MWru.ss
-s-w-

Tel. I I43 50

A mwfttfejwett XII. Oszttlywrs JiWcw
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sorsjegy
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November 12-én kezdődik az új sors
játék,melynek legnagyobb nyereménye
szerencsés esetben

1500,000.000
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Nagy fénnyel és pompával nyitották
meg vasárnap a XUI. katholikus
nagygyűlést
J/pponyi Albert gróf elnöki megnyitója — „Hiszek Magyarország feltámadásá
ban"— mondotta a pápa követe — A magyar főkegyúri jog gyakorlása a jelenben
Prohászka püspök a prostutició megrendszabályozását követeli

„Végzetes lenne, ha egyszer a magyar kultuszminiszter
a szekularizációra ragadtatná el magát"

■
A főlépcsőn felállított oltárhoz vonult
a hercogpdmás és a főpapság, mire
Háaz István győri theol. tanár alkalmi
Bzentboszédot mondott. Az ének után a
hercegprímás a szentséggel áldási adott
a hatalmas teret teljesen betöltő tö
megre. Az áldás után felhangzott a
Himnusz, amelynek hangjai mellett a
tömeg lassan szétoszlott,

Egyesületek gyűlései
A Vigadóban tartott diszgyülég alatt a
különböző katholikus társadalmi és
charltativ egyesületek tartották meg
közgyűléseiket. Így a katholikus szer
zetek a Kath. Kör. Molnár-utcai szék
házában, a tót katholikusok a Vigadó
kistermében.
Vasárnap esto 9 órakor díszhangver
seny volt a székesfővárosi Vigadó nagy
termében, amely teljesen megtelt a
katolikus nagygyűlés résztvevőivel. A
hangversenyen közre mű kiültek: Hubay
Jenő akinek pompás technikával elő
adott hegedíiszámait viharos lelkesedés
sel honorálta a hallgatóság, továbbá
8z. Marschalko Rózsi, a Magy. Kir.
Opera tagja, aki énekével gyönyörköd
tette a díszhangverseny közönségét, va
lamint Koudela Géza zeneszerző és Harmath Arthur karnagy vezetésével a jó
hírnevű Palesztrina-kórue, amely Ma
gyarországon ezúttal először mulatta
be az „Assumpta est Mária
**
mise két
részletét. A díszhangverseny közönsége
a pompásan sikerült program meghall
gatása után széjjeloszlott és ezzel a
vasárnap eseményei be is fejeződtek.

Vasárnap kezdődött a XVI. katholi- benneteket élő hit és remény énekére, I Prohábzka Ottokárt, a nagygyűlések
kiB nagygyűlés Budapesten n Baziliká a szeretet angyalai, majd azt felelik népszerű szónokát,
A hatalmas beszéd után felhangzott a
ban tartott iinnei>élyes Ven! Sancté-val. reá az égben: Ámen.
A kedvező időjárás nagyban elősegí Tomboló tapsvihar volt a válasz a pápai himnusz é* ennek hangjai mellett
hagyta el a közönség a vigadó tennél.
tette a nagygyűlés sikerét és azon nuncius beszédére.
nemcsak a főváros és közvetlen kör
A főkegyúri jog
Az Eucharesztikus kSrmanet
nyékének katholikus népe, hanem a
messzebb fekvő vidék kathollkusal is
A következő szónok dr. hcpold AnA katholikus nagygyűlésnek . külsősé
igen jelentős számban vettek részt.
tál esztergomi prelátus-ka nonok volt, geiben legimpozánsabb megnyilvánulása
A nap eseményéről a következő tudó aki beszédében a magyar katholikus a vasárnap délután lefolyt eucharisz
sításokban számolunk be:
egyház <?s az interregnum kérdését fej tikus körnionet volt, amelyben több
A kath. nagygyűlés tanácskozásai va tegette.
miint 200.000 ember vett részt. A fel
sárnap délelőtt 11 órakor kezdődtek I — Amikor az októberi forradalom lobogózott, Vilmos császár-utón és Alkot
a fővárosi Vigadó nagytermében. Tarka jután bizonyos elemek népgyülésen prok- mány-utcán két órán keresztül haladt az
sorban jöttek egyháziak és világiak, fő- ' lamálták a magyar népköztársaságot, Országliáz-térig, amelyet a sötétség be
városiak és vidéikek. Az elnöki emel lakkor nem maradhatott kétséges, hogy
minden oldalról reflektorok vi
vényen és a feltartott helyeken foglal a népköztársaságban annak elnöke vagy álltával
lak helyet József, József Ferenc és Al kormánya nem igényelhette a főkegy lágítottak meg. Itt várta a menetet Iza
bella főhorcegasszony, Gabriella főher
brecht főhercegek. Izabella,
Auguszta úri jogkört.
cegnővel, ós kíséretével.
é» Mária Anna főhercegasszonyok, Zsó
— Gyökeresen megváltozott a hely
fia
főhercegnő,
nagybányai Horthy zet, amikor a proletárdiktatúra bukása
Miklősné, a kormányzó felesége, a püs után az Ideiglenes kormány a forra
pöki kar tagjai. A kormány részéről dalmi tények elvetésével a teljes jog
Vass József és gróf Klebelsberg Kunó folytonosság
az Ősi magyar király
mintaterek, a nemzetgyűlés részéről ság alkotmányának álláspontjára he
az elnökség tagjai, Ripka Ferenc kor lyezkedett, amelyet a megválasztott
mánybiztos és Sipőoz Jenő polgármes nemzetgyűlés ír szankcionált, az 1920
Csak szervezeti változtatások lesznek a földbirtokrendező
ter.
I. f.-elkkben. Mivel a király távol volt
Alig múlt el néhány perccel 11 óra, és a hatalmat uem gyakorolhatta: a bíróságnál — Miért ment le Pesthy Pál is Nagyharkányba ?
amikor az elnöki emelvényen megjelent nemzetgyűlés az alkotmány szellemében Három követelésük van a kisgazdáknak — Nagyatádi ragasz
gróf Apponyi Albert, Jobbra tőle User- kormányzót választott az ideiglenesig
kodik lemondásához
noch János bibornok-hercegprímás, hal tartamára. A főkegyuraság szempontjá
ra pejig Schioppa Lőrinc. c. érsek, ból a helyzet igy alakult: az alkotmány
pápai nuncius foglalták el helyeiket jogfolytonosságának helyreálltával a főApponyi elnöki megnyitója kogyurasághoz való igény jogfolytonos
is beállott. Ugyanis az alkotmány
A Hymnusz elhangzása után Ap- sága
értelmében a magyar király, a szent
1. Í4 Msüst engedélyezése.
ponyi Albert gróf mondotta cl elnöki
A politikai helyzet tisztulása csak
korona viselője csak katholikus ember
megnyitóját, amelyben a Dioklccián csá lehet. A katholikus, apostoli magyar ki akkor remélhető, hu a kisgazdák —
2. .4 jövedelmi adókulcs dvgr< .»iz iójn,
szár kezdeményezte keresztény üldözés rályt pedig megilleti a főkegyuraság. élükön. Nagyatádi . Szabó Istvánnal —
3. A földreform végrehajtásának gj/orből Indult ki s kemény logikával mu Mivel azonban a főkegyuraság és annak megállapodnak további magatartásukat sitósa.
latott rá az Istentagadás munkájára, gyakorlása csak a királyi illeti meg és illetően. A pillanatuyi helyzet »az, hogy
A jövedelmi adókulcsnál a kisgazdák
melynek reakciójaként támadt, fel a a király által kifejezett főkegyúri el
azt kifogásolják, bogy a száz holdon
Nagyatádi Szabó lxfvrin földmivelés19. században a katholikus reneszánsz határozások is csak a király által meg
aluli földbirtokok jövődd uii adója tnlíií'di miniszter szombaton reggel iróörömmel állapítja meg, hogy a hitval- nevezeti. általa megbízott szervek nt
ságosan magas a nagyóbb birtokéhoz
gépbe diktálta. lemondását
Irtsos élet nálunk is növekvőben van. ján hajthatók végre, azért az interregképest.
Meleg szavakkal emlékezik meg Zi num alatt — a jogfolytonosság fenn és azt átadta a miniszterelnöknek, Ezzel
Munkatársunk megkérdezte Rubinek
chy Nándorról és munkásságáról. Majd állása tnollett is — a főkegyuraság gya kapcsolatosan az a hír terjedt el, hogy Istvánt, hogy Tóth. János távozik-e az.
hcwszas, mélyen szántó filozófiai fejte korlásának kérdése követelőén fellépett. Horthy Miklós kormányzó szombaton O. F. B. éjéről. A következő választ
getést tart a kathoíiclzmusról és az in
felhívta
Nagyatádi Szabó kaptuk:
— N nemzetgyűlés a főkegy urasúgot telefonon
dividualizmusról és szocializmusról.
— Nem az egyéuekbou, hanem a szer
Istvánt
arra kérte őt, hogy maradjon
— A szocializmusról — mondja Ap nem ruházhatja
meg
állásában.
Ez
a
hír, mint a Jeg- vezetben van a hiba. Éppen ezért
ponyi -- csak annyit mondok, hogy zet kiváltsága,
beavatottab helyről értesülünk, nem
Tóth János nem távozik, az Országos
az emberek méltóságának a katholikus
a kormányzó nem gyakorolhatja,
felel meg a valóságnak.
Földbirtokrendczö
Biróság
éléről,
tanban foglalt felismerése megadja az
mert ö nem apostoli magyar ki
A
földmiveléstigyi
mintatér
szomba

individualizmus és szocializmus szintherály,
következménykép az a hír sem felelhet
ton délben Simon János kisgazdaképvi
zisét ’
a valóságnak, hogy Börcsök. Andor
A katholikusok feladatai selő meghívására Nagyharkányba uta meg
— Ha a kath. elvek érvényesülnének,
lesz az O. F. B. elnöke. Tény ellenben
ha a -nemzeteket átfogó nagy kath.
Gróf Klcbelsberg Kuno vallás- és köz zott, ahol rászívott egy emlékszobor le az, hogy
egység azok szolgálatúba volna állít oktatásügyi miniszter a katholikusok leplezésén. Feltűnést kelt, hogy erre az
at O. F. B.-nál n legközelebbi napok
ható, akkor majd megtalálja az agyon feladatairól ax ország újjáépítésében egészen jelentéktelen ünnepségre lement
ban szervezeti változtatásokat fog
gyötört omheriBÓg a békének és a elmen szólott. A lelkek szanálásáról bő Pesthy Pál igazságügyminiszter is. Po
nak eszközölni.
boldogulásnak az útját és akkor sze széit, amelyben elsősorban szerep jut litikai körökben tudni vélik, hogy az
gény eltiport hazánk is megtalálja a a kalh. egyháznak. Majd tanügyi kér- igazaágiigymintator azért utazott lo
— Így aztán leazerelődik a kisgazdák
maga igazát, a maga feltámadását.
ueseKown fejtegeti
wjiesuu az egyház hivatását. Baranyába, hogy az utazás alatt módot akciója és helyreáll az egység a kor
!( désekben
— E szent gondolat jegyében nyitom ■ ■ _ végzetes lenne — mondotta többek találjon Nagyatád’ Szabó kiengesztelé mánypártban.
meg n XVI. kath. nagygyűlést!
; ^5^ __t
egyszer a magyar kultusz- sére, amit az Eskiitt-ügy bizonyos vo
Politikai körökben Rubinek István
Ezután az elnök felkérte Schioppa pá- J
arra ragadtatná magát, hogy natkozásai tesznek szükségessé. Hir sze nyilatkozatával ellentétben tudni vélik,
Pa nunciust beszéde elmondására.
székül a rí Fai Íjon és laicizúljon, hogy a rint
hogy Bethlen István gróf miniszterelnök
történeti egyházak kezéből ki
legjobb akarata mellett sem teljesítheti
Hiszek Magyarország mngyar
Pesthy Pál részvétele a nagyharkdcsavarja a magyar iskolát. Aki ezekhez
a kisgazdák kívánságait, mert ezzel
nyi gyűlésen Rethlen István gróf
feltámadásában
nyúl, az Rzccskavágóba kap bele, amely
felborítaná
a
szanálási
tervezetet,
miniszterelnök kívánságára történt.
— Hiszek Magyarország fcltámadnaá- ben bontmnradnúnak az njjfli.
amelynek
pénzügyi
rendelkezései
öt
Beavatott helyről szerzett értesülésünk erősen megkötik. Erre vonatkozóan
bau! — ezerszer haliottani reményetek — Mint mngyar kulinszmlnlsztór be
nek ezt az énekét — kezdte besaédét a vallom, hogy az állam! eszközök nem szerint Nagyatádi Szabó István ragasz
Temesvári/ Imre
nuncius. Én nem csinálok irredentiz elégségesek a lelki rekonstrukcióra, kodik a lemondáshoz, de nem lép ki at
must, nem csinálok politikát. Meg aka ezért vagyok ellensége az egyház és az cgységcspártból. Megkérdeztük erre vo n következőket mondotta a Hétfői Napló
rom, meg kell mutatnom egy szerén állam elválasztása Innának.
natkozóan
munkatársának:
yt len nemzetnek nz utat, amelyen meg
— A kisgazdák követelései: á kisüst,
Az erkölcsi dekadencia
Rubinek István
találja vallási, erkölcsi és társadalmi
a földreform végrehajtása és a száz
Prahászkn
Ottokár
püspök
beszédében
nemzetgyűlési képviselőt, az egységes holdon aluli földbirtokok jövcdolmi adó
megújhodását. És ezt az utat megjelöli
egy szó, amely egyesit magában min a napjainkban tapasztalható erkölcsi pórt vezető tagját, aki a következőket kulcsának leszállítása olyan kívánságok,
den szépet, jót, nagyot h mennyben és a romlásról beszélt, melynek okéi a férfi mondotta a Hétfői Napló munkatársa amelyeknek teljesitéaé nem ütközik úgy
világ féktelen én szertelen brutális nemi nak:
földön, ez a szó: szeretet.
nehézségekbe. Minnevezett „szanálási
**
— Ebből a nagygyűlésből, amelyet élőiében látja. A főváros életével foglal
A válság elsimul. Igaz ugyan, hogy den remény mog van arra, hogy az
megáld a pápa, ez a nagy szegény, aki kozik s megállapftjn, hogy a prostitúció Nagyatádi Szabó István formálisan is ellenzéki kisgazdák akcióját leszerelik.
fölséges kezét készségesen kinyújtja, egyro nagyobb tért hódit s minden beadta lemondását, állása azonban be
örffy Imre
*.
hogy alamiznát kérjen nyomorgó fiá R 9 ik ember vérbajo
töltetlen marad addig, amig a kisgazdák
nak és az elsők között nektek magya Követeli n nyilvános házak bezárását követülései tejjeslttntnek. Ebben az eset ezeket mondotta munkatársunknak:
és
a
prostitúció
megrendszabályozását.
roknak. ebből a nagygyűlésből törjön
ben előreláthatóan Nagyatádi Szabó
Az ellentétek egyszerűen abból a tény
fel nagyobb fénnyel és nagyobb hévvel Hivatkozik külföldi példákra.
ből fakadtak, hogy a szünet alatt a kis
A megrázó erejű beszédet sokszor sza István újra visszatér állásába.
á szeretet lángja.
gazdáknak
nem volt alkalmuk a mi
—• A kisgazdák követelései különben
— Magyarok! Szeretet, szeretet, azé- . kította
n..UVM> meg <»n hallgatóság
..... — zajos
- - tetszésniszterelnökkel érintkezni. Néhány nap
retet! És akkor, ha ti, a földön a szc-[ nyilvánítása és a beszéd végén a közön is könnyen teljesíthetők. Ezek a kíván
alatt
elsimul
a válság.
retet angyalai, rá fogtok zenditeni a | ség percekig tartó tapssal ünnepelte ságok a következők;

Tóth János marad az OFB elnöke

Rubinek, Temesváry és Örffy nyilatkoznak
az egységespárt válságáról
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Sándor Pál: Elfogták a Pénzintézeti Központ
,,Ze az álarccal
milliárdos síkkasztójáf
f

Feloszlatni a Házat is kiírni az uj
választásokat! — Az
vá
lasztójogot kell elővenni — Mit mon
dott Deák Ferenc a mellényről ?

A bécslrendőrség tartóztatta le

A Pénzintézeti
. ,____ ;_____
Központ
_____________
szomba'Abban az éles harcban, amely az Ion délelőtt feljelentést tett a rend
őrségen,
hogy
Wohl
Ödön
cégveze

elmúlt héten folyt a nemzetgyűlésen
• jobb- és a baloldal között, az el tő közel egymiliárd koronával meg
lenzék néhány tagja passzíve visel károsította az intézetet és megszö
kedett, vagy egyáltalán nem vett kött.
A Pénzintézeti Központban pén
reszt a vitában. Távoltartotta magát
a küzdelemtől Sándor Pál is, aki az teken rovancsolást tartottak és ek
uj politikai helyzetről az alábbiak kor jöttek rá, hogy a H a len vészt őban fejtette ki véleményét a Hétfői részvénvek helyett jóval kisebb ér
lékíi Haltenyésztő és Belkereske
•Napló munkatársa előtt:
delmi rí.-rész vények vannak
a
— Másirányu elfoglaltságom miatt pénzszekrényekben. A vizsgálat rö
maradtam távol a nemzetgyűlés iilé-1 videsen kiderítette, hogy a részvé
seiről. A lapokból ismerem a hely nyeket Wohl Ödön, a íözsdeosztály
zetet és csak annyit mondhatok, Cégvezetője tette le. Wohl már a ró
hogy melegen pártolom és helyes va ncsolás előtt két. nappal beteget
lem a házieloszlatás gondolatát.
jelentett és csak a hiány felfedezése
után küldtek a lakására, ahol a
Fe] kell oszlatni a Házat, ki kell

cégvezető felesége azt mondotta,
hogy férje üzleti ügyben elutazott.
A följelentés érkezése .után a fő
kapitányság azonnal megkezdte a
nyomozást. Bizonyos jelek
arca
mutattak, hogy Wohl Ödön Becsbe
szökött éá ezért a rendőrség még
szombat délben telefonált a bécsi
rendőrigazgatóságnak,
hogy
ku
tasson a hűtlen cégvezető után.
Vasárnap délelőtt rövid, nehány
•szavas táviratban tudatta a bécsi
rendőrség a budapesti főkapitány
ságot, hogy Wohl Ödönt Bécsben
sikerült elfogni. Elfogatásikor hét
millió kétezerötszáz koronát talál
tak nála.
A rendőrség a kiadatási eljárást
már meg is indította.

Budapest, hétfő, október M.
nadour TI Odáig. Vak Boltsán
p ,
rcius. - % h., nyakh. - Tót - in™
1500, 2500, 2800.
0U* 1000 : U00;
V. Kétévesek 1
,2n
1. holtversenyben: .
v " méter.
Mohren Kánig (6, Martinak/ 3”
pday (4. Outa). - Fulottak’iaójf;
vara, Sulub. — Holtverseny 1 “ h. _
Helyre: 1(1011:330(1 Patt, 3000
WaIvto- 1000:3300
HMNbZUtnn Patt,’ aöoö
«v» Mohom
.. . rt" Ix
" ”
Helyre:
kÍU
VI. Handicap. 1200 méter. 1. Ehmem
(4. Sajdik). 2. CaMon (IJ.-. PreS?
3. Koroa- <4. Schejbal). _ Futottak T4’.'
Vica. Picikém és Pcrteclion. — t„(
1000:5300: 2700, 2300.
”
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A munkáspárt

ölszáz jelöltet állít
London, októben 7K
A' három párt, lázas tevékenysé
get fejt ki a választási harcra való
készülődésében. A munkáspárt öt
száz jelöltet állít,

imi az uj választásokat,

mert csak igy tisztulhat az összeknszálódott politikai helyzet képe.
— Ki kell menni a választók elé,
btt azután

Radikálisok

a demokráciáról, Franciaország részt vesz

amit Bethlen kidobott a szalonkocsibóí

le az álarccal...!

a német Kölcsönben

Párizs, október
*
12.

Nagy Vince és Búza Barna a keresztény és zsidó tájvédelmi políti> Herriot miniszterelnök és Clcmen'Aki reakciós, az legyen az. a nyilvá káról — A kanonokok, a drága cukor és egyebek a Kossuth^párt tcl pénzügyminiszter azokon a meg
nosság előtt is!
beszéléseken, amelyeket az elmúlt,
gyűlésén
héten a bankok képviselőivel foly-— Ami a választójog kérdését il

tattak, kifejtették, hogy Francia-í
A Kossuth-párt VL1. kerületi szer- megvédenék a zsidó kizsarolás ellen.
részt kell vennie 4L Davezete vasárnap délelőtt tartotta a Azt kell akkor hinni, hogy Magyar országnak
wes-tervben szereplő 800 millió
Károly-köruti IFrrnrr-féle vendég országon csupa kanonokok és nagy
|lőben szervező gyűlését, amelyen prépostok gyártják a cukrot. Az aranymárka-kölcsönben. A bankok.,
tettek a kormány felszólítá
(
dr.
Fenyvesi László elnöki megnyi igazság az, hogy a keresztény és a eleget
sának. A kölcsönösszegből az Egye
1
tója
után dr. Nagy Vince nemzet zsidó nagytőkések egyaránt kiuzso- sült-Államokra 100 millió dollár esik,-;
tgyűlési képviselő beszélt.
rázzák a kispolgárságot. Össze kell Angliára 12 millió font sterling,
— Magyarországnak bele kell kap tehát fogni az elnyomott földmives- Franciaországra,
Hollandiára és]
<
csolódnia
a nyugati áramlatokba. néppel és együtt kell megcsinálni Svájcra 3—3, Belgiumra, Svédor-,
Az
igazságtalan béke revízióját, az azt a demokráciát,
■<
szágra és Olaszországra 1.5—Lő ósj
elszakított
testvérek helyzetének ja
‘
Németországra 1 millió font ster-j
amit Bethlen Genfben hirdetett,
'vítását csak a demokrácia uralma
ling. A francia bankok a maguk
jövet szalonkocsijá
tudná meghozni. Ezután élesen kri de amit haza
összeségében biztosították a Fran-.
ból kidobott
tizálta a szanálást, moly csak nö
c.iaországra eső részlet jegyzését -ésj
l’lána Persián Ádám figyelmez elhelyezését.
velte a munkátlanságot és az adó
I
terheket, a kormányzat pedig a kül tette a polgárságot, hogy ne .üljön
I
föld kénylóién szolgája lelt. Az ál lel a fagyasztott hús- és zsirakció
lamháztartás rendbehozására nem megtévesztő kisérletéjipk, mely olyan
ezt az utat kellett volna választani, karámba akarja behajtani őket, me
.mert ha. megnézzük Magyarország lyet csak kívülről átfestettek.
(Havas.) Anglia képviselője jegy gazdasági térképét, ha megnézzük
Dr. Dénes Lajos az igazi demokrá
zéket nyújtott, át. amelyben a Ion egyes polgárainak vagyoni kimuta
ciáról beszélt. Herriot a demokrácia
doni kormány fizó! enni uj török tását, akkor azt látjuk, hogy
világkongresszusára nem Bethlent,
öRztagoknuk Irák területén való
hanem Nagy Vincét és Dcncs Ist
néhány millió kölcsönért nem
fellépése ellen és bejelenti, hogy
vánt hívta meg.
kellett volna a szomszédba menni,
alibim az esetben, ha a török kor
mány nem vet ennek véget, Anglia, mert az ország belső erői elég for
a cselekvésre teljes szabadságol rást nyújtottak volna a kölcsönszer1art fenn magának. A török kor zésre. Ha a kényszerkölcsönt igaz
ból az árut külföldön meg
mány a jegyzékről folytatott ta- ságosan alkalmazták volna, akkor
vásároltam és
■’nác.skozús után, utasította londoni olyan hatalmas, nemcsak tőke, ha
képviselőjét, hogy nyújtson át az nem kamatjövedelem állt volna a
angol
kormánynak
jegyzékei, kormány rendelkezésére, mely a kül
Eodapesten eddig nem léfezfi
‘amely rámutat ara, hogy az angol földi kölcsönnél nagyobb segítség
iiegyzék megalapításaitéves értesü lett volna. Pénzügyi politikánk kö
lésen alapszanak. A Nemzetek Szö vetkeztében nemsokára .odajutunk,
Ötödik nap
vetsége részéről szeptember 20-án hogy
megállapított vonalat a rablóban
A kellemes őszi délután nagy közön
része adózó polgár.
dák ellen egy hete befejezett akció I az ország
ség
rándult
Alagra. A nap főversenyé
.'/» része végrehajtó, ’/» része pe
óta nem lépték ál. A török kor
ben, n Magyar Szt.-Loger-ben Honfitárs
dig adó-detekiiv lesz.
mány hajlandó ebben a tekintet játszva bánt el ellenfeleivel. — A napot
ben minden megkívánt felvilágo Ez ellen a gazdasági kormányzás általában a meglepetések jellemzik, k a
sítást megadni.
ellen éles harcot kell folytatnunk, favorit ok majdnem Hindun futamban
de harcolni kell a kétoldalú: keresz cserben hagyták közönségüket.
tény és zsidó faj védelmi politika el
Részletes eredmények:
len is.
mig a készlet tart,
SZAKORVOSI nerés nemibeteflok
A nagy tetszéssel fogadott beszéd
J. Eladók handicapja. 2000 méter.
mélyen leszállított árban adom cl.
résiért.
EZÜST SALVARSAN-OLTAs. — Rendelés egész nap
után dr. Kolhnann Dezső az angyal 1. Madame Móré (6 Fridrich), 2. Máru ja
Rákóczi-üt 32. I. en>. 1. Rókussal szemben.
földi pártszervezet üdvözletét tolmá (12 Kovács), 3. Pusztalcnénu (3 Biciato).
csolta. A következő szónok Búza Futottak még: Eszes, Paul és Baldur. —
Barna volt, aki beszédében ostorozta Fej., 2 h. — Tót..: 1000:8500; 3900, 5200.
a polgárságot, mely tűri, hogy ki
II. Kétévesek handeapja. 900 méter.
szőrmével már
fosszák. kiuzsorázzák és oly néma 1. Ballada 11. (4 Sajdik). 2. Mt szól
hallgat, hogy tűnődik: élők hozzál (1 Bicato), 3. Mausika (6 Kovács).
Eicien cercle des etranges sággal
laknak-e. itt, vagy holtak! A bárány Futottak még: Tamara, Filomela, Bará
ERZSÉBET KORÚT 33
béget, mikor nyírják és ezt a jogot tom, Bozgonyi, Delila, Forralnt, púkat
Jagyalöwétal Telelőm J. 78 23 senki sem akarja tőle elvenni, de. a és Kavignote (állva maradt). Nyh., 2 h.
mi polgárságunk még csak nem is Tót.: 1000:6500; 2300, 2200, 3000.
béget, ha megkopaszt jók. Pedig
III. Magyar Ut. Láger. 2800 méter.
alaposan elbánnak vele. Bécsben
10.000 korona egy kiló cukor, addig 1. Honfitárs (pari, Gutal) 2. Xiphias
nálunk a kétszerese. És hova lesz az (2).;, Szabó L. TI.). 3. Rosselino (3, Ta
*
J.) — Futottuk még: Oskar Autón
a sok milliárd, ami ezekből a tízezer kar
koronákból összegyűl? A nagytőké és Szumir. 3 h., 2L h. — Tót.: 1000:1900;
Mindenkinek érdeke, hogy
1300.
1700.
sek zsebébe kerül. Bethlen politi
kirakataimat megtekintse
IV. Kétévesek őszi nagy handicapja.
kája behajtja a polgárságot a nagy
*>Í.
Schejbal), 2.
tőkések karámjába, hogy nyírják, 1200 méter. 1. Korai (1
kopnsszák. Azzal vigasztalnak, hogy /’roa/o (8. Fridrich), 3. Tandi (6, Miillegalább keresztény kurzus van és lcr). — Futottak még: Assir, Mad. Polli
leti, erre vonatkozóan csak azt
mondhatom, hogy vissza kell térni
az 1918-as választás formáihoz, mert
csak igy lehet a „Fricdrich-félejog**
forrás
elkerülésével a status quo-t
helyreállítani. Utalok e tekintetben
Deák Ferenc híres mondására:
— Ha a mellény rosszul van be
gombolva, ki kell előbb gombolni...
— Tessék tehát feloszlatni a párlamentet, levetni az álarcot és uj
választást kiírni.

Anílla jegyzéket intézett
a török kormányhoz

Teljes
üzletfeloszlás-
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Hlagt versenyek
őszi meeting

ragián-, öltöny-és
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— Elfogott szélhámos. Újpesten
az utóbbi napokban több kereskedőt
felkeresett, egy magát Kont László
nak nevező fiatalember és szenet kí
nált eladásra. Többektől 1—3 millió’
korona előleget vett fel, de a szenet
nem szó Ili tót fa. Az újpesti rendőr
elfogta és letartóztatta.
Miért keresik Fürster-Schultzét — Kihágás! eljárás ség— ma
Százmillió értékű bort és boros
hamis név használata miatt — Thylessent Pozsonyban hordót lopott három munkás, fíonsányi Artúr borkereskedő feljelen
letartóztatták
tést tett a fő kapitányságon, hogy
Amint ismeretes, az igazságügy szó, ilyen esetben nem Is szoktak pincéjéből közel százmillió értékű
miniszter az elmúlt héten megta körözőlevelet
kibocsátani.
Ettől bort és boroshordót elloptak. A
gadta az Erzberger Mátyás német függetlenül
azonban a rendőrség rendőrség a tetteseket Csík Gyula,
birodalmi miniszter meggyilkolásá értesítette az összes hazai nyomo Hcrrniann János és Frltz József
val gyanúsított
Förster-Schultze zó hatóságokat, hogy Schultzét kéz- pincemunkások személyében kinyo
Henrik kiadatását s intézkedésére rokritése után kisérjék fel Buda mozta. Mindhármukat letartóztat
az ügyészség szabadlábra lielyez- pestre, hogy itt ellene lefolytat ták.
te a bajor fiatalembert...................
Förster hassák az eljárást.
— Tizenkét ember lett rosszal a
szabadulásakor tartózkodási helyé
Förster, .ugylátszik, nem. érezte vasárnapi körmeneten. A vasárnap
ül Gömöbs Gyula, tétényi vilájáJ, je magát túlontúl nagy biztonságban, délután megtartott eucharisztikus
lölte meg, amit tudomásul is vet mert hisz alaposan tarthatott attól, körmenet alkalmával tizenkét em
tek. Időközben a rendőrség azon a hogy Németország ujahb lépéseket ber rosszul lett. A kihívott, mentők
ciiuen, hogy Förster álnevet hasz tesz kiadatására s ezért
jobbnak minden esetben első segélyt nyúj
nált, mert őt tulajdonképpen — látta, hogy megszökjék. Félelme és tottak. Komolyabb baleset nem tör
mint ezt a kiadatási tanács hivata aggodalma, úgy látszik, nem volt tént.
__
losan megállapitotta, Scliultze Hen egészen alaptalan, mert értesülé
— Elégtétel Degré Miklósnak. Dr.
riknek hívják — álnév viselése sünk szerint csakugyan ujahb s ko Juhász Andor Ítélőtáblái elnök ve
miatt folyamatba tette ellene az el moly lépések történtek Németor zetésével a budapesti kir. Ítélőtábla
járást.
szág részéről a kiadatási kérelem tanácselnökei felkeresték hivatala
A kihágás! osztály szombaton ki- megismétlésére.
bán dr. Degré Miklóst és az egész
líalagatás végett elő akarta állíta
A tétényi villa másik megszökött birótestület nevében megbotránko
ni a szabadlábrahelyezctt Schúltzásuknak adtak kifejezést a nem
zét, aki azonban, a házbeliek értesí lakója, Thyllesen-Schneider, ellen a zetgyűlés október 9-iki ülésén a bí
tése szerint, alig egypár órai ott- német kormány most már másodíz rói függetlenség ellen indított durva
tartózkodás után, végkép elhagyta ben küldte meg az elfogató paran támadás felett és köztiszteletben
tétényi lakását és ismeretlen helyre csot s az ügyészség ennek folytán álló birótársukat feltétlen szolidari
költözött. A detektívek jelentése nyomozólevelet bocsátott ki a meg tásukról és szeretetiikről biztosítót
alapján a. rendőrség megtett min szökött bajor ellen s utasította a fák.
Hasonló célból felkeresték
den intézkedést Förster kézrekeri rendőrséget, hogy tegyen meg min Degré Miklósi Halász Lajos kir. fő
tése végett, de nem felel meg a va dent Thyllesen kézrekeritése érde ügyész, a budapesti polgári és bün
lóságnak az a hír, hogy a vizsgáló kében. Thyllessent azóta Pozsony tető törvényszék, valamint a pest
bíró nyomozóle velőt bocsátolt vol ban állítólag le is tartóztatták, de vidéki törvényszék képviselői is.
na ki ellene, mert kihágásról lévén tagadja személyazonosságát.
A karibi-szigeteken is öltözködnének
az emberek, ha tuduák azt, hogy mi
lyen nagyszerűen lehet Gutmann J, cg
Társa cégnél (Rákóczi-ut 14—16) ru
házkodni.
— lj összeomlások előtt Bécsben!

Németország újabb lépéseket tett
Heti krónika
Förster-Schultze kiadatására
KI A NAGYOBB?

kéenélkim artistáról
Kok dicshimnuszokat hoznak,
X hol 'an 0 a konyiscloktol,
gnagyreszt fej nélkül dolgoznak!
AZ ORLEÁNSI SZŰZ

»M)Z ezek a nehéz idők
tflcküdjcnek raja torául,
Vaaiiar Szinliaz mar másodízben
jánnt l)'Arc segítségéhez fordul.

I

SZENT A BÉKE

Kto tárgyalásai Nagy Pállal
uMf végre be fognak rekedni,
És mivel szent koztuk a beké,
,J[ost elkezdhetnek verekedni.
figyelmeztetés

tn korcsma falára táblát tettek,
l«y tanuljon belőle a köznép;
Kérjük a tisztelt vendégeket,
loiy a parlamentáris hangot mellőzzék.“
j
NAGYATÁDI
Nagyatádi Szabó István,
Pöldmivclésügyünknek atyja,
Végre mégis csak
’ *lemondJ —
Arról, hogy a helyét elhagyja.
Kálmán Jenő.
*
4 külföldön. A
- A „Hétfői Napló
Hcf/őí Napló'
*
külföldön is mindéiitt kapható. Bécsben a rikkancsok
wr délben, a budapesti gyors megrkezése után, az egész városban.
irulják. Egyes szám ára Ausztriá
Ml'

2500 korona.

Herriot nyilatkozik

'J „„Hétfői
__ ________
**
Napló
tehát Becsben
____
i$ a legolcsóbb magyar hétfői uj- i
<ág. Jugoszlávia, illetőleg a Bácska
Nagylelkűséget mutat Franciaország Németország iránt
is Bánát összes városaiban szinten
saphaló a „Hétfői Napló
**
Herriot
miniszterelnök
fogadta a dolgozzam, azokkal, akik céljaiknak és
Kérjük a külföldön megforduló Neue Freie Presse párisi levelezőjét és eszméjüknek az emberiség magasabb
taóinkdf, kérjék mindenütt a nyilatkozott
‘
a nagy fontosságú aktuális érdekét, a világbékét és mindenekelőtt
Hétfői Napló
*-t.
ha valahol még problémákról
,
felvetett'' kérdésekre, első Európa reorganizációját tekintik. De
líffl lenne kapható, értesítsenek tsorban Németországnak a Népszövet érthető, nem tévesztem szem elöl Fran
'énünket, hogy nyomban intézked- ségbe
,
való felvételéről.
ciaország abszolút biztonságát és hogy’
lessünk.
— Franciaország, hangsúlyozta Her legfőbb kötelességem a fölöt t őrköd
Szerkesztőseg es
és
kiadóhivatal: riot,
egyáltalán nem ellenzi a német bi nöm. Az óhajtott német-francia közele
liiiapest. Vili., Rökk Nzilárd-utca rodalomnak
a Népszövetségbe való fel dés nem valósítható meg addig, amíg a
• Uói. Telefon: 8—-96. Bécsi szer- vételét. Vannak
részletkérdések, ame francia demokráciának nincs Német
fttiöség cs kiadóhivatal: Wien,
lyek
igen
fontosak,
de a válasz, amelyet | országban partnere, oly republiká
k Taborstrasc 7. Telefon: 41-3-22 tíoesch nagykövet utján
a német memo nus többség, amelynek politikája a
JFr. Auslandskorrespondenz.)
randumra
adtain,
egészen
világos. múltak felejtésén épül föl. A szövetsége
- Éjszakai támadás. Szombat éj
sek meg vannak győződve arról, hogy
izaka Pataki Mihály szerelőt a Gu- Egyébként előbb megtárgyaltam a dol ha Németország őszinte, demokratikus
got
az
angol
nagykövettel.
Ma
is azon
acsi-uton öt ismeretlen ember megpolitikát követ, annak úgy erkölcsi,
amadta és a fejét betörték. Élet- a nézeten vagyok, hogy Németország mint anyagi előnyeit fogja látni. Fran
Tszályes sérüléseivel a Szent Ist- fél lenne, vehető a Népszövotségbe, de ciaországnak nem szokása, hogy egy nép
privilégiumokat és kivételeket nem
an-kórházba szállították. A rend- külön
;
kaphat. Természetesen Németországnak elnyomására törekedjék. Az igazság
írség megindítót a a nyomozást.
kötelezettségeit teljesítenie kel sz-cllemo hat át most bennünket.
- Husmérgeacs. Györkös Gábor pin- összes
1
Nagylclkiiek akarunk lenni én a
’r a József-tércn levő Steinor-féle ven- lene, hogy az összes jogokat élvezhesse. nemzetközi
törvényszerűség keretei közt
Arra nézve, hogy kap-e-helyet Német
íéglóbeu vacsora közben hirtelen roszmaradunk,
de magunkat elgáncsolni
a Népszövetség tanácsában, még
“1 lett. A kihívott mentők mcgálla- ország
1
'itatták, hogy husmérgezést kapott.. A döntés nem történt. Tudtommal a brit nem engedjük.
válasz a német birodalom kívánságára
Wkus-kórházba szállították.
ha. Németország a nagyhatal
~ Csendélet Újpesten. Komor Mi- ■kedvező,
r
— Felrobbant terpentliiCH üveg. Kosztwyne újpesti lakos megjelent a mak módjára kezeltetik, ebből logikusan liczer
Ferenc géplakatos kezében mun
következik,
hogy helyet kell kapnia *
enaorsegen és előadta, hogy Koskaközben
felrobbant egy terpoDfines
o £.a3os-utcai lakásán Toldi Fe Népszövetség t anáesában.
üveg.
A.
felcsapó lángoktól Koszliczer
A
magam
részéről
biztos
vagyok
ab

ne 24 éves lakatosscgéd ellopott
súlyos
égési
sebeket szenvedett. A men
? ot ps .félmillió koronát. Toldi ban, hogy a néniét politkábau nincs
fh'ne előállítása alkalmával beval- szándék ujahb konfliktusokra és igy a tők a Rókus-kórházba szállították.
— Nem szűnik meg a légiforgalom
í»r 0Ry az asszonnyal bizalmas német, birodalomnak a Népszövetségbe
Budapest—Becs között. Mull heti
és enyelgés közben való belépését, mi sem akadályozza.
"X,
'FS7,ágnak a háborús fele számunkban bécsi értesítés alapján
A ti • köténye zsebéből a pénzt,
tolvaj lakatost, letartóztatták.
lősséget illeti, a nagyhatalmak erre közöltük, hogy a bécsi repülőjárat
jegyzéket nem vehet a mai napon megszűnik. Az Aero. Tűzkigyó az Erzsébet-körnton. . ....... <•
Wtes.ke!lpu1es feltűnést keltve tüz- nek tekintetbe, már azért sem, mert express Rt. ezzel szemben annak a
inzik < ,3efennek meg esténként az ilyen jegyzék soha el nem küldetett. közlésére kért, fel bennünket, hogy
'w»f;,koruJ fcarkónegyik ház Nincs is e kérdés felvetésének
— semmi a Budapest—Wien—Budapest kö
zötti légiforgalmat a jégzajlás be
Wé
remekül konstruált tűz- értelme.
lsnj'jz cz Mbiis-szappan villamos rekSokkal egyszerűbb volna, ha a né- álltáig fontartja.
^J«nak- hatalmas betűit, fonják körül ___
— Öngyilkosság. Német Béla 27 éves
nict__________
birodalom ___
élén ma álló férfiak
T a tüneménnyel kezdenek megtagadnának mindenfele szolidaritást, lakatossegéd Fz.ent László-ut 25. szám
lieTárJ»11->Bu,,apcst háború előtti, vi- azokkal *a
alatti
lakásán tőrrel mollbeszurta ma
férfiúkkal, akik 1914-ben
hhonK
M’*
el az erről szóló Európát egy borzalmas háborúba ta gát. Életveszélyes sérülésével a Rókuskórházba
szállítót tűk.
rillamtu, '1,'nak mór 5negszüntck, a szítottak, cícg ráutalnom a Belgiumba
Wvo „.rckta,nok olismert szaktekin- és Észuk-Fruncluországha történt be
X Bécsi football-ercdmény. Az 'Amaíinai 2^ ',?’, SoniH’ “ Fischer és törésre. Franciaország nem fog meghál- teure és a prágai DFU mai labdarugó
JifRala,.:?-. '^ökk Szilárd-utca 8.) rálni a német nacionalisták elől. Egész mérkőzése 2:1 (0:1) eredményei a bécsi
UJu- .is,uét megkezdte tevé- külpolitikám arra irányul, hogy együtt csapat győzelmével végződött.
n,: ‘ i '"idcsen a főbb utvonala^lóbh ’ '
ki fognak gyulladni a
I Fogsorok sxáj-------- 1 padlás nélkül,
**r*kei
• cések tüzkigyói, forgó BflfS B V RÉSZLETFIZETÉSRE!
■ 33
*
■ ■ ■■ aranykoronák. hidak, foltoméi. foghuzás
— érzéstelenítéssel,
érzésti
(alta’,r»Molv» IUas- reklámosodéi, vlssza■
MBB
■
*
lássál is), műtétek csőién is forduljon bizalonim
bizalommal ■ fföváros^^hcfpHAft ,TRÍ' híres pesti éjszakák * W
*
i
*
^
**
flT
* bán 40 év óta fennálló laomoQblxha
a
*
i|jmefjt>l«hat6b
^222 tündöklését.

a német-francia közeledés problémájáról

^ERésTÁRSfll

Fogorvosi és Fogászati rendelőbe T6mm- °T- *?
•

Budapest VII, Erzsébet körút 40—42 I. em.
10 évi jótállás!
Rendkívül mérsékelt árak!
Vidékiéit soronkivai fogadtatnak

” *•

Dentist: Barna I. specialista
__
fogász
Rendelés: d. e. 9-12-lg, d. n. 2—3-ig.
ügyeljen a címre!

(A Hétfői Napló bécsi szerkesztősége,
töl.) A Nordischösterreichischc Bank ál

talunk elsőként jelentett bukása után
mostan a Wiener Bank A.-G.-ról karín
genek egyre kedvezőtlenebb hírek. A
bank igazgatósága ugyan egyro cáfola
tokat ad ki, lón^v. uxoqtyaii a*,
hogy a
Wiener Bank Á.-G.'az ■utóbbi, napokban
több fizetési kötelezettségének népi tett t
eleget. Hasonló riasztó hírek láttak'nap
világot a nagyszahúsú Wuttekoncernről
amelyet Wutte dr. volt nagynéniét kép
viselő alapított és amely Ausztria egyik
leghatalmasabb ipari koncernje. A kon
cern bécsi bankháza, a Pojátzi und Cö.
érdeklődésünkre megcáfolta a zavarok
ról keringő híreket és kijelentette, hogy
terjesztői ellen feljelentést tett a, bécsi
tőzsde tanácsánál. Másrészt azonban
hire jár, hogy Wutte kénytelen volt
óladul a Wolfsberg-trauenthali szénbá
nyákat, hogy pénzhoz jusson és jelenleg
Zürichben és Londonban igyekszik köb
csont szerezni.

Elegánsan, szépen, divatosan és olceén
ruházkodni I

E cél érdekében kérem áruházam kirakatait és
annak szenzációs

őszi és téli modcUéit
s minden versengi leimmnid
arait megtekinteni:

fél! Pillét gyapjú velourból 975.ooo-töi

üli
kiül
ból, szórni ^pNvciou.- yoO.ooo-töi

Seal Electric kabát

brokát béléssel, 130 cm
hosszú ............................

Szürke Patasonisth

M

brokát béléssel,
130 cm hosszú

3.200.ooo. A
3.900.ooo

Nagy választék szőrmézett velour- és seal plüss
kabátokban, valamint kosztümökben, ruhákban,
aljakban, gyapjútrikó-kabátokban éa trikó*
selyem-zsemperekben.

MOLNÁR 6YIILA
női ruha- és telő
*tó-áruháza

Budapest. Wl.. BdHóal dl 22
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Jackie Coogant
lefényképezték magyar nemzeti
viseletben
Mit csinált vasárnap Budapesten
A kis Jackie Cőóffav-, a vi la ff szer
te ismeretes kis gyermek művész —
ugylátazik — megszenvedi az euró
pai körutat. Az a lelkesedés, a melylyel az európai fővárosokban fo
gadták, egészen váratlanul érte a
Coogan-családot és láthatólag ki
merítette a kis művészt, akiben
semmi sincs a túlérett gyermekek
ből. Jackie öntudatos, de rendkívül
bájos kis gyerek, aki a gyermekek
életrendjét éli, épen úgy, mint bár
mely más polgári gyermek.
A szombat esti lelkes, sőt inIlel
kes fogadtatás kissé meg is ijesz
tette a különben is fáradt gyer
meket, aki három nap óta szomba
ton este feküdt le először rendes
ágyba. Bclgrádban. ahova az athé
ni vonat hóvihar miatt tetemes ké
séssel érkezeit, olyan rossz szállo
dába kerültek, hogy az egesz csaJáéd kiment a pályaudvarra és hz
állomásfőnök engedőimével, ott töl
tötték az éjszakát.

Holnap délbe utazik touább

Jackie a szombat esti fürdés
után végre kipihente magát és va
sárnap délelőtt .10 órakor ébredt fel.
Fürdő után megreggelizett, még
pedig habos csokoládét., egy tojást
és yajaskenyerct, vékony
szelet
•sonkával. •
Délelőtt látogatók keresték lel a
kis mozi fejedelmet. Nála volt az
amerikai követ felesége a kislányá
val, valamint két karmelita nővér
két gyermekkel. Ezeket a gyerme
keket azért hozlak cl Jack inhoz,
mórt ő küldőit, pénzt, hogy a két
gyermeket felöltöztessék. Utánuk a
Ritz-szálló igazgatójának a Iqánya
kereste fel Jaekiot, és elhozta neki
ajándékul a Budapesten kapható
legnagyobb
luftbal Iont,
aminek
Jackie nagyon megörült.
A látogatások után a kis művészt
szülei és társasága a Ritz hátsó
kapuján szöktették ki a szállodából,
mert a foyert és a főbejáratot te

rűét elállta a kiváncsiak tömege.
Autón felmentek a Várba és a szü
leivel együtt a Mátyás-templom
ban misét hallgattak. Az egész
család, amely ir származású, hit
buzgó katholikus és a kis gyerme
ket is nagyon vallásos szellemben
nevelik a szülei.
A Várbői a Duxapartra mentek
le, ahol az itt állomásozó Glowuorth angol monitoron tét látoga
tást. Itt az angol matrózok között
Jackje nagyon jól érezte magát és
egy félóráig játszott, beszélgetett a
legénységgel.
A monitorról a szállóba ment az
illusztris kis vendég, ahol átöltö
zött az ajándékba kapott magyar
nemzeti viseletbe és fenn a szálló
teraszán a különböző lapok fény
it é nesze 1 lefut dg rafá lták.
A. fényképezés után szüleivel és
nevel őnőjövel a Hungária-szállóba
mentek, ahol külön szobában ebé
deltek. Ebéd után Jackie, rendes
szokásához híven, ismét lefeküdt,
amire annyival is inkább szüksége
vau a gyermeknek, meri a külön
böző nemzeti ételekkel kissé elron
totta a gyomrát Rövid pihenés
után felkelt és azokkal a játékok
kal, amelyeket budapesti híveitől
kapott, ólját szőtt Legjobban szere
ti n katonákat és a vasutat. De
csak a játék\;asutat. mert nevelőnőjéuek ma nagyon panaszkodott.

hétfő, „ktáhw H

oS.
az amerikaiak.
8zepek, mjul
Uzsonna után a fór
felkerekcdott é”
M
Orion vezérigazgatója, akí T-l
rí
neki’ .fkl^
rost. Elaőaorban a. Mar.lt. *
néztek meg, azután rcImS’'^
noshegyre és végül a Vs. íA
ben fejezték be a körutat
'W
A kis Jackie boldogan i- •
Un érkezett haza este 7 kor1'1’"'"''
lóba, ahol könnyű vacsora rrtz 8za
mét. lefeküdt.
Tauora «tfa isMis.s Ewelln, Jackie nevolModaült az ágv meló h»lt-L„
, 11
szép indián történetbe ÜA"!1
es amint a mese mondatai
“
ködiek a kis Jaekie fdífös
ml, lassan megnehezültek •i' r
népszerűbb mozihős pillái « csfiiS
sen elaludt, mint minden mÍ8 í
eves kisfiú.
mert bizony jJ,
som alszik el máskép, csak 1®
dmnok es cowlmyok színes mesét
zsong az agyacskája mellett.,.

Jackie Coogan még Holnap délelot megtekinti a város nevezetei
uge<í’ í.’.^l’Kaiéson
jelentkezik
Horthy Miklós kormányzónál és
bomlyo Elemér vezérigazgató tár
sasagában a délutáni bécsi gyors
sál elutazik Budapestről.
r. i.

HtffOllWtO

héttő, dktólxr 13.

HALMAY TIBOR nem is

SZÍNHÁZ

még huszárfőhadnagy

olyan régen
és a Nótás

nik meg.
— Iff.V lettnek az elsőkből utolsók —

elvű! nézeteltérések a kultuszminiszter és a főigazgató között —
4"y
A külföldi sajtó és a magyar művészet
elbocsátása miatt — úgy tudjuk —'
rendkívül heves jelenetek játszód
tak le. A főigazgatónak ugyanis ur.
az álláspontja, hogy az Openáház
működését, teljesen lehetetlenné te
szik az uj elbocsátások, antelyek az
, Omrahá: felmondott Ionjainak Opera művészi munkáját gyökeré
„Udbcr H-ón feltétlenül kézbe. keU ben támadják meg s az izgalmak,
a felmondó levelet, nehogy amelyeket a felmondások okoznak.
ff' kitolásokkal élhessenek és
könnyen végzetessé válhatnak
iw méz vasárnap eldőlt azoknak
zenei ni üi n főzetünkre.
■ra akit a főiKazizató nelkiilbzhe,S jelentett ki. Ezeknek névsora
WlassicsS báró azonban nem tudta a
hétfői nap folyamán nyilvanos- kultuszminisztert
meggyőzni
és
ízra kernL Ezzel súlyos valsae ele ezért rövidesen
illiHák az Operaházat, amelynek
k«al a szombaton tartott értekez
beadja lemondását, amellyel Ön
letükön kimondották, hogy
mafiát akarja igazolni
rMÍ-wl teljen szolidaritást részint az Operaház tagjai, részint
wjílölnak. mert az uj felmondá a. nagyközönség, másrészt pedig a
külföldi sajtó előtt, amely a ma
sokban a jog teljes felbomlását,
gyar zenei művészet, súlyos várná
a jogrendszer megtamadtatasat
báró 1 máris tudomást vett. Ha
látják.
Wlassics báró lemond állásáról.
Áwn » tárgyaláson,
amely
gróf Klebelsberg Kunö vallás- es
a kormány uj főigazgatót nem
közoktatásügyi miniszter es baro
nevez ki,
Wlwsics Gyula főigazgató kozott
folyt
a körülbelül hatvan tag hanem megszünteti az állást. lop ?

T luIt.nsMmnisr.ter és lIVussics
kiró az. állami színházak foiira-zcar
vasárnapot is a Ururyalasok
'"•? szentelték az iiffy sürgösséeere
“l,, 'tekintettel. A knltusz.nnnisv.tcr„V neranis az az Álláspontja, hogy

Posner Magda

volt

szerepelhessen. A direktor, aki maga 1s
szereti Gárdonyi Lajost, azt mondta,

kapitányban már mint privadincr jele hogy „ne játszón csak maga, barátom,

Ma dől el az Operaház sorsa

Aj Apolló Színpad tavalyi szezon jában a -Plefforkornné cs Társa
*
című
vígjátékban jelentős «« figyelemre méltó
dere volt a szinház fiatal, rokonszen
ves tagjának J’oswrr Magdának, úgy

s

mondták a Hinészek.
Halmay Tibor egyébként az operettben
olyan alakítást produkált, amely min
denkit meglepett, még azokat is, akik
Halmay tehetségének már régóta hívői.
A főpróba után az Öltözőben megjelent
egy ezredes, Halmay parancsnoka.
— Tibor fiam — mondta keményen
ordát tűznék a melledre, ha még én vol
nék a parancsnokod.
— Majd tütök én — mondta Tapoletay Dezső, a mostani parancsnok és 10
darab egymilliós bankjegyet tűzött egy
gombostűvel Halmay mellére. Ez volt a
szinház ajándéka,

•
SZENES BÉLA irt ogy darabot „Olasz
*asszony 4 címmel, amelyet a Belvárosi
Szinház fog szyjrehozni. A darabban van
egy nagyszerű szerep, amelyet Szenes
Béla Gárdonyi Lajosnak, a szinház na
gyon tehetséges tagjának irt, vagy mint
szhaéeznyriven mondják, Gárdonyi les
téré formált.
Elmondanivalómuak ez volt az előz
ménye. Most még tudni kell, hogy Gár
donyi hetekkel ezelőtt megjelent Faludi
Jenő irodájában és azt kérte, engedjék
meg néki, bogy egy kabaréban vendég

más színházban, ón majd a Szenes-darab
ban egy jó szoreppol kárpótolom magái.
Így is volt. Vulamelyik napon az Ügye
lői tábla jelezte, hogy Gárdonyi meg
kupin a szerepet. Az öröm azonban csak
egy napig tartott, mert másnap már
Gárdonyi Lajos neve helyére Z. Molná
László nőve került óh Gárdonyi Lajossá,
tudatták, hogy a szerepet elvették tőleEzt csuk azért mondtam el, hogy a
közönség, ha a villanyfényben úszó szír
padot nézi, gondoljon arra, hogy nem
mind arany, ami fénylik.

ÜGY HÍRLIK, Gombaszögi
Frlda a Renaissance Szinházbon
fog vendégszerepelni ifi. Gadl
Mózes darabjábán.
A DIZÖZ HAZAJÖTT Ameriká
ból és a színház fess bonvivánja be
leszeretett a művésznő gyönyörű lá
nyába. Ámde a dizöz itttartózkodási
engedélye lejárt és úgy volt, hogy e
hónap 26-án már visszautazik Ame
rikába. Ámde a bonviván ügyes
volt, egy őrizet len pillanatban magálioz vette a művésznő útlevelei,
elvitte az amerikai követségre e*
még három hónapra meghosszab
bít tatU.

győződve arról, hogy az igazgatóság
— a történtek után — alkalmat ad Posnor Magdának nagyobb kaliberű alaki;
tásra. Nem úgy történi. A mostani nj
műsorban Posner Mngüát nj oldalrólI
*
mertük meg. Radóval *
gy
Tendkívu!
hatásos táncszámot ad elő. Kiderült tó

Weinek Magda
A „Bar" eímü revüszerü darabban az
Apolló Ssinpad nj műsorában mutatko
zott be a pnbliknmnak Weinek Magda,
* színház nj tagja. A bemutatkozás
egyúttal meglepetés Is volt, amennyiben
a lűkeree debü után ítélve egy minden
bizonnyal igen szép jövőre jogosító te
**
hetség
ismertünk meg. Weinek Mag
de elsősorban is pompás színpadi jelen-

ség. nmi már magábanvéve is féisiker.
De ezenkívül nem mindennapi tánctalantűm is, mint azt a bemutató szakértő
közönsége megállapította. Az a tánc
produkció, melyet Weinek Magda a
„Bar" cimii darabban lejt el’, graciőz,
finom és nagyon hatásos. Mint ahogy
azt a spontán síkor is bizonyítja. Két
ségtelon, hogy Weinek Magda szeren
csés auspiciumok között kezdi el pá
lyáját.
►»

RÖVIDHÍREK
(Mészöly felvételt)

annyira, hogy egyik színházunk igazgatója akkon néki
rögtöni hatályú
föl. — Posner
’WrzŐdést ajánlott
Magda az ajánlatot. nem fogadta el.
«rr« való
_'.ó hivatkozással,
hogy az.
Apolló Színpadnál, ahol már évek óta
működik, óhajt maradni. Meg voltunk

Tere-fér e
a kulisszák között
.
szenzációja kétségen kívül
’ "óvárosi Operet.tHzínház új ope? z ’ a Nótáskapitány, amelyet
forkas Imre írt, az a Farkas Imre,
"kinek selyembe kötött kicsiny
könyvei mellett ábrándoztak a fehér
'•ány szoba lakói.Farkas Imre, rnindjya.uink barátja, komoly és megérromolt sikert aratott operettjével,
"melynek külön azért. Is szól örft?jmk, mert a szezon első magyar
újdonsága. A direktorok október
r'C tártak az első magyar darabJött már Tolsztoj, Vcrncuil. Saurvaazov. Csehov, ceak éppen

bút, hogy Posner Magda mint táncosnő A MAGVAK SZÍNHÁZ
is elsőrangúan tehetséges. Rom éljük,
megvételére ajánlatot tett ogy
hogy a direkció most már haladéktala
holland vállalkozó. Az Unió nul rábíz Posner Magdára agy valóban
UK7 Imijük —az ajánlatot visszatehetségéhez méltó szerepet, amelyre
utasította.
Ő igazán reá szolgált évek óta annyi
epizód szerep pompás megformálásával. A FŐVÁROS TANÁCSA
a Föví.roBi Nyári Szinház lcbontóeiról kiadott rendeletét
mngyar író nem jött. És mos! eljött
viaszavonta.
az első és döntő sikert aratott. Jő
S1BÖ ANNA
intelem direktoraink számára.
lesz a főszereplője annak az
egén estét betöltő francia ope
rettnek, amely a Blaba Lujza szín
VAÁLY ILONA, az 'Árvácska
házban fog szinrekerülni. Síró
századik előadására kapott cgu re
Anna most a Blaha Lujza szinmekbe kötött árvácska csokrot. A
h ásban szi n rekerü 1 ő „Puszi pn jcsokorban összesen sgázegy szol ár
táeok" ckmü operettben játszik
vácska volt, küldője nyilvánvalóan
nagy sikerrel.
tévedett hát, amikor 'íz árvácskák

• Az
pol ló-szili páti u.| műsorának
központjában Uarmatli Zcrkovitz pom
pás operettje az, „Izé őfelsége
**
áll. Szik
lay József, Sarkadi
Aladár és llask'i
Ilona viszik sikere ezt a darabot. Ha
t-ásoB és izgalmas darab a „Fantom"
cimii vígjáték, amelyben Gellért Lajos,
Lázár Manó és Földényl kitűnő alaki
tűst produkálnak. Szőke Szakáll uj bo
hózata a Szeánsz" épp oly mulatságos,
mint előbbi darabjai. A szerzőn kívül
még Haraszti Micinek és Sándor Jó
zsefnek nyílik itt fényes alakításra al
knlma. Rendkívül sikerült munka Töröli
Rezső parasztvigjútéka a „Szaporodás".
Dajbukát Ilona. Ikirsony óh Sándor
Böske méltán megérdemelt tapsokat
arattak ebben. A darabok között mint
gyöngys7<imok vunnuk beékelvo Sédyom.
.lanka hatásos dalai. Hadó jóizii kupiéi,
Petrdss Juci cscngöhangu dalbotéte és
Szentiványi ellenállhatatlan
konfettinsza. A nagysikerű műsor Frifz Ödön fő
rendező érdeme, aki különben a műsor
kapcsán egy dialógusban inegrugadó
erővel szerepel. Partnere itt a talentumos Faragó Sári.
<b. j.)
• Az Operaház legnagyobb halettsL
kere. a Métyvácska királykisasszemy.
csütörtökön kerül először színre a Vá

kai az előadások számát akarta je
lezni. Egy buzgó statisztikus azon KÁLMÁN IMRE
a hét végén Budapestre érkezik
ban kiszámította/ hogy az Árvácska
a Marika grónő premierjére.
nem százszor, hanem szazegyszer
került színre, csakhogy az egyik va FÖLDES IMRE
sárnap délután előadást nem szá
Harsány i Zsolt és Vincze
molták. Igen ám, de. erre mar
Zaigmonfl uj operéttje a Fő rosi Színházban. A címszereplő Pia
sem emlékezett, csak az
városi Operettezin házban ke sins.ky Tépi lesz, az előadást Máder
Most már vájjon ki küldhette a
Rezső vozépyll.
rül színre.
csokrot!

HÉTFŐI NAPLÓ

Budapest, héttő, oktohw y

• A Fővárosi OperettBifnhás jövő
hogy kb
n Emlékezetes,
nem^tközi kínomat,;"
a-^,1
botét a színház legújabb szenzációs Bi
tére, a Nótát kapitány tölti be. Farkat
nagyobb alkart S,e„k|„vkz
ímro tiszta magyar levegőjű operett
jét elragadtatással fogadta a közönség
is a nagyszerű siker híre gyorsan terIcdt el városszerte. Minden este a A'ókapitányt adják, vasárnap délután
Hídig a Drótostót kerül szinro,
• Előre eladott házakkal
‘ ” ba * Kereskedők és iparosok országos kongresszusa a régi kép.Marica grófnő4* a KMytsztahá
1---- ..— —
világjáró
operettjét
j
viselőházban
Kálmán Inrro
í
.
Sikeres
izom haton esto mutatják be ragyogó
_
___ ..
A következő szónok Szász Elomér, aki
második hét!
llBzlctokboa Lábam, Juci. Vaály Ilona, ,
? uszorkore.kodók Országos Egyosdelőterjesztette
a
határozati
javaslatot,
’ólmny Ilka, Kit. Ferenc, llátkal Már-;>">» kezdeményezésére vasárnap a regi
Kérdezze meg attól
or, Latabár Árpád, Boros. Géza. Szír- I képyi.eoházbau országos kereskedő- óa melyben kérte, mondja ki a kongresszus,
Ml Imre, rásztor Ferike, Hnskó Géza
kongresszus gyűlt összo, molyon hogy a háborús kényszer folytán és a
aki láttál
igyüttesében.
; n7‘
minden részéből jelontek meg háborús áruhiány ürügyével életbelép
• öt darab váltakozik a Renalssanco. S,'d°ttoAk
>Pari
kőr®“- tetett, az alapításkor mindenkor ideigle mogaimesitóso aratta. Nálunk is
ízlnház e heti műsorán. Az e hót cse- ködeim!
“ ’’’ érdekeltségek,
’’ valamint a ko- nesnek, vagy átmenetinek deklarált vá mozi lojátazotta ás non, la ogy! "r"±
ménye Ibsen nagyhírű darabjának, a reskedelmi és pénzügyminisztérium kép rosi, hatósági és állami elárusító bódék rizre vette ezt. az örökbecsű témát. *
Kís^rtefc/f-nek premierje. (Cs. Alszegiig viseltették magukat Az országos kon és a kézműipar körébe tartozó üzemek,
A tóma valóban örökbecsű, do a film
[rína. Baló Elomér, Tókés Anna, Har- gresszust báró Szterényi József nyitotta ipartelepek, műhelyek fokozatos, mi technikája és művészete azóta narvot
lányi, Táray), szerdán a tavalyi sze- meg, aki beszédében rámutatott arra a előbbi megszüntetését követeli. A kon fejlődött és igen természetes, hogy a th
són nagy sikerének, Vajda Ernő Há- I nehéz küzdelemre, amit ma a kereske gresszus a határozati javaslatot egyhan óv előtti film már elavult. Az üniona
'•om-énok reprize (uj szereplők: Né- dők és iparosok a létfentartásért foly- gúlag elfogadta.
Ezután Bodrogi József az adókérdés Cinomatograflea ltalia épen ezért a tónelh Juliska, Kilrthy György), hétfőn, I tatnak. Arra kérte a megjelenteket,
‘sütörtökön, szombaton és vasárnap: i hogy minden politikai kérdést kapcsol kapcsán rámutatott arra, hogy az álta
Az utolsó évek legkacagtatóbb, legszel
Csókoljon meg! (Somlay, Simonyi Má- janak ki a tanácskozásból és kizárólag lános kereseti adó kivetésének eddigi
lemesebb bohózata
ria), kedden a Haláltánc (Somlay, Fór az aktuális gazdasági sérelmeket tegyék rendszere tarthatatlan, miért is kéri a
hogy nyomatékosan
jáét Rózsi, Cíellért), vasárnap délután szóvá, mert minden gazdasági igazság minisztériumot,
hívja
fel
a
pénzügyi
hatóságokat
arra,
lélhclyárakkal Vera Mirceva .
| elhomályosodik, ha politikai nézőpontból
• A Városi Színházban szerdán és : kerülnok a közvélemény elé.
hogy az adózók által kötelezően vezetett
izombaton a* Mikádó kerül színre. Hét I Utána dr. Kemény Dezső titkár folem- •és ellenőrzött, hitelt érdemlő könyvek
főn a Srfba királynője, kedden a Bo I litette, hogy egyes szövetkezetek állami eredményeit a kivetéskor fogadják el.
hémélet vah műsoron. Csütörtökön a
A meginduló vitában Bugyi Antal
kiváltságokkal és támogatással a légi nemzetgyűlési
Ifályvdcska király kisasszony cimü nagyképviselő a kereseti adó
izábásu hallétnek lesz az első előadása. jeim kereskedelemnek súlyos anyagi ká kivetéso körül tapasztalható sérelmeket
A RENAlSSANCE-SZtNHÁZBAN
rokat
okoznak.
A
szövetkezetek
műkö

Pénteken a Afemxeti Színház vendégtotte
szóvá.
Dr.
Fábián Béla nemzet
izeropel a Szökött katona népszínmű dése elfajulást mutat, mert nemcsak tag- gyűlési képviselő pedig kijelentette,
Somlay,
.
jaiknak,
hanem
a
nagyközönségnek
is
ben, jövő vasárnap délután a Cigány
a kongresszuson hallottakat a
I úruBitónak, sőt sok helyen osztály- és hogy
Simányi Mária, Makláry
báró, esto a Faust van műsoron.
nemzetgyűlésen
szóvá
fogja
tenni.
• A Magyar Színház műsorát a „Jo felekezeti izgatások segítségével terem A kongresszus báró Szterényi József
Harsányi, Bérczy
hanna4* sikere dirigálja, amely ötször tik meg az üzleti forgalmukat
zárÓBzavaval ért véget.
| mát újra feldolgozta, még pedig felhasz
kerül szinro ezen a héten tormésísete»cn mindig Bajor Gizivel a címszerep
nálva azt, hogy a nőmet filmgyártás ma
Ilogy milyen küzdelmek folytak le a monumentális filmekben a legjobb
ben. Kedden és pénteken este, vala szőr). Szombat: Csókoljon meg! Vasár
mint vasárnap délután a „Sasflók
*
4-ot nap délután: Vera Mirceva (724); este: ezekben az években Amerika prairiejein, szakértő és német rendezőt, Georg JaCsókoljon
meg!
(V»8).
_
o
......
w
adják, az utóbbi két előadás Darvas
hogy milyen áldozatok és veszedelmek
bízta meg a film elkészítésével.
Fővíl-Ml Operettszinház: Vasárnap Sin tüdtíraz" amerikai ”bevá°ndorióttak cobyt
LilivoL A délutáni előadások mérsékelt
Georg Jacoby a filmet Gabriellino d‘AnSu?1 At , rÍ!"r.Ó,t <3)'ezt “
™ áldott földet megnyerni nunzioval, a nagy költő fiával együtt
belyáruak.
• Estéről-estére a vígjátékok slágere: minden este: Nótáaknpltany (J.J8). Va- I a kultúrának, azt gyermekkorunk olvas- j rendezte meg és főszerepeit Emil Jan„A nágyhereegnő és a pincér4* megy a Bárnap délután: A drótostót.
ningsnak, Alfons Frylandnak és a Ber
délután:
Belvárosi Színházban. Vasárnap dél- . Kiráiy-Szlnház: Vasárnap
linben dolgozó angol színésznőnek, Líntán a „Krcutzcr szonáta
**
mérsékelt; Három a kislány; este: Árvácska. Hét
lián Hall Davisnak osztotta ki. A film,
fő, kedd, szerda: Árvácska. Csütörtök,
betyárokkal.
— amelyről még részletesebben lösz al
• A Vígszínház jövő heti műsorát az péntek: Nincs előadás. Szombat: Marica
kalmunk megemlékezni, méltó a regény
(először). Vasárnap délutón:
(először),
Imádom dominálja. Az elragadó ujdon- grófnő
nagy értékeihez és az egész világot meg«ágot Öt este adják. A keddi és a pén Húrom an kislány (3); este: Marica I
olőzve, a Cito Cinema fllmvállalat révén
grófnő
(718).
(
teki est'a Bunburynek jut.
először Magí'aroszágon íog a közöneég
Magyar Színház: Vasárnap délután:
• Vezet a Blaha Lnjza-szinház uj
oló kerülni. .
A
kjs
lord;
este:
Johanna.
Hétfő:
Jo-i
műsora. Minden esto Kiss Ferenc. Csőr
tea, Ráíkai, Boross, Gózon, Kökény hanna. Kedd: Sasfiók. Szerda, csütörtök: '
az
Végre uovethotünk
Johanna.
Péntek:
Sasfiók.
Szombat:
Jo

Ilona, Harmath Hilda, Vájady Olga,
október 17-tn
Csathó Gitta, Síró Anna, operett, víg hanna. Vasárnap délután: Sasfiók (3);
este
Johanna
(718).
játék, dalciklus, tréfa, szóló, táncszám.j
cimü monumentális mesterfilm ben
Vasárnap délután ugyanaz mérsékelt I Belvárosi Színház: Vasárnap délutón:
Kreutzer-szonáta (3). Egész héten min- I
linlyórakkal.
egte: A nagyliorcegnő és a pincér ‘
• Az „Árvácska4* utolsó három elő- den
(%8).
P
|
adósa hétfő, kedd és szerda este a ,
Király-színházban. Csütörtök és péntek ' Blaha Lujza -Színház: Vasárnap dél- |
„Ak: mer,
után
(7i4)
és
egész
héten
minden
este:
| URáNIA! ROYAL APOLLÓI
.Msto n „Marica grófnő4* technikai elő
az nyer
*
i
készületei miatt
színház nőm tarthat Puszipajtások, Stiríábau, stb. (719).
cimü 7 felvonásos bw
mányai már elmondták nekünk és most
^Kiadást. Vasárnhp délután mérsékelt •
leszkjén az
ezek a gyermekkori olvasmányok elove<
heh árakkal „Három a kislány" Alpúr I
nednek meg a közönség előtt a
Gittával.
I
RougI
The Dovered Wagon
A színházak jövő heti műsora:
f • A Száguldó kerék az uj szezón lég
*
cimü
hatalmas
filmen.
London legújabb szenzációja Mindennap tízezer ember nézi
nagyobb művészi sikero a Kamarában.
M. kir. Operaház: Vasárnap: Hoff- '
meg
tnnnn mesél. Hétfő: Nincs előadás. Filmattrakció Amerika elfoglaló- már hetek óta ezt a nagyszabású cow- */i4, %8, ’álO órakor.
sáról
Kedd: A troubadour. Szerda: Nincs elő- I
boyregényt, amely az amerikai kinemandáb. Csütörtök: A rózsalovng. Péntek: |I Londonnak uj fllnuizenzációja van. A tográfla egyik legcsodálatosabb terméke.
Nincs előadás. Szombat: Mignon. Va londoni Alhtuuibra-Thoater a legelő
sárnap: Mignon. (7).
kelőbb, legszebb londoni raozgószinháNemzeti Színház: Vasárnap délután: zak egyike, néhány hét előtt egy ame
Győzött
A vén gazember, este: Császár és ko rikai filmet tűzött műsorra, mely a newmédiáé. Hétfő: Shakespear6-s7X)nettek és yorkl Capi tóiban már hatvanadik hete
(Corvin-szinhiv. (Tol. Józs. S9-»»)
a verhetetlen
Sok hűhó semmiért. Kedd: A vén gaz megy egyfolytában. London nagy érdek
„al
MoM«r híradó.' ember. Szerda: Süt a nap. Csütörtök: Az lődéssel várta ezt a filmet, de senki, még
(Alice Torry, Hanton Novaira). Kloaan
ember tragédiája. Péntek: A dolovai maguk a mozi vezetői sem számítottak
sok 7i5, */i7, 9.
, , .. /KaffV
náhoh leánya. Szombat: Császár és ko arra a tomboló sikerre, amit ez a film
Carinen-mozgó: Korunk {l0SC rti
médiás. Vasárnap délután: Süt a nap, aratott.
emberek, nauy Mök drámája W ftlW
este: A velencei kalmár. (7).
|I A film egy fordulatos és érdekes szeUaldlo, eleié,. 2 felv. Ayarata
A Nemzeti Színház Kamaraszínháza
.
*
j. rolnit történet keretében azt a korszakot A „Quo Vadis“ renaissancea aduval. Előadások d.
Vaáórnap, hétfő: Solness építőmester. hozza elénk, amikor nz angol telepesek
Kamara. (Tol. Józs. 140-27
uj feldolgozásban egy olasz kerék. (Sovorin Mars-Abel Oanie-H
Kedd: Nincs előadás. Szerda: f
’
Solness
ús azok leszármazottjai elfoglalták Ame- Teljesen
gyár újra elkészítette a világirodalom Mindkét rész, 15 felv. együtt. bloadMO
építőmester, csütörtök: Grassalkovica,
legnépszerűbb regényét.
Becsületszó, Karolina. Péntek: Nincs
'oiymila‘10(Tol. J. US-W .‘'"VsW
A FILMEK KIRÁLYA
előadás. Szombat: Az árnyék. Vasárnap: i
A világirodalomban sok regény érte
SoIuobs építőmester. í'/ig).
Amerikai vígjáték 8
A (i.
, ol azt a népszerűséget, hogy évtizedeken édes!
többé lakMneéa. - Vendelem W
VároHl Színház: Vasárnap (jálután: í
keresztül az átlagos intelligenciához tar
Carmen, este: A mikádó. Csíitörtpk: ,
f-iien a
tozott az elolvasása. I)o a modern Iroda társak,
Mályvárska kirúlykiRasszony. Péntek: Aj
Royal-Apolló:
V18,
lomban példa nélkül áll az a népszerű
NXÖkÖtt katona. Szombat: A mikádó. Va- I
király! Pathá-rcvü. EJÓudások -- >
TIVOLIBAN
ség,
amely
a
megjelenésétől
számított
h úr nap délután: Cigánybáró; esto: Faust
néhány év alatt már az irodalom klasz- '''■“ivóit. (Tol. «0-49)
október hó 17-től
(7).
.
|
szikus remekei közé emelte Bienkicvicz
A igszinház: Vasárnap délután: A cseMvadak. K-bindorrcgany, !■>
Te»nyéskert; este: Imádom! Hétfő: Imá rikát. Valóságos honfoglalás volt ez a Henrik lengyel Írónak
dom! Kedd: Bunbury. Szerda: írná- ■ korszak, amikor a bovándorlottak már
. MoasőkéizOtthon
Quo Vadist
doml Csütörtök: Imádom! Péntek: Hun- 1 nem maradtak meg a tengerparton, ha cimü alkotását.
órtósl AlkorÖ mOiora»
bury. Szombat: Imádom! Vasárnap nem az ekhós szekerekhez hasonló ko-,
Ma
egy
irodalmi
munka
népszerűségét
Az n disznó
1
délután: Bunbury; este: Imádom! (V-8). esik végcláthalatlan karnvánjaivnl el- nemcsak azt jelenti, hogy -hány nyelvre
*npM«nt
M
*
vígjáték
BenalMance-Ssinház: Vasárnap dél-, indultak a nagy kontinong belseje felé fordítják le és hány példányban adják
A
aóncarólttBUk«IB
B<,
‘>r
ntán: Vöm Mirceva; ecte: Cn/.k
v
,
4
„
H
lt
.
v
Csókoljones Itt megküzdve minden elemi erővel, el, hanem az is, hogy elkészitik-e filmre.
w
Amerikai regény
fOkoljon meg! Kedd: Ha- megküzdve ta földek (Makóival,
az indiá Non, a öuo vadlsl Még ebben is leALní» M,4“nIn: A hárem. Csütörtök: nokknl, gyarmatosították
i gyjzte az irodalom egyéb remekeit, mert ■uélmpa«fn.
CWkoUon mP1[! P6oUk. Kirérutck (olü- Auioriű WldjX
(*> ”>>
—
ezt a regényt kétszer földolgozták.

A legitim kereskedelem

a szövetkezetek kiváltságai és állami
támogatása ellen

CORVIN.sziNHAzj

Scarainöuche

Ha látni akarja

JACKIE
COOGAN

ÉLJEN A KIRÁLY!
Siessen
legyet váltani!

MOZI ÉS FILM

LLOYD:

Omniában, Corschan,

npollóbnn

Mozgófénykép színhazak
műsora

Száguldó kerék

HOLLYWOOD

^.r<. hétfő. oJ^ber

--------

Ó?P K. vezetősége a lefc’Si intervenció sikerén felbatomost újabb terveket dolgor0?t ki ^tőzsdét árfolyamok megve
tett. r . ezeket rövidesen a penzlleser illetve a kereskedelmi niintezÉnt « bankok e,é fo«a
”\J?eni Az újabb tervek lényege
meghatározott szisz»?• hízerint hol az arbitrázspapi'Tirol pedig a lokális értékek
í°k'ri»n igyekeznek kiszorítani a

k»
tervekkel.
.. ivra élesebb tonnában megnyil(.„T gazdasági válság hatásaképpen
’bbaa a középbankok sorában magidecBs mozgalmawag tapaszlal‘ rí A középbankok túlnyomó része
; már valóban elérkezettnek látja
lián horry a gazdasági erők konceneXt megteled fúziók révén MteiMézre juttassa. Természetesen mindLyik fuzionálni készülő bank merő
Jktfkából az utolsó pillanatig cáfolni
irvekseik a fúziójáról szállingató hiretpt mert hiszen az elv éppen az, hogy
? fúziós tárgyalásoknál lehetőleg egy
bankalakulat sem igyekszik a készülő
fortéját holmi gazdasági szükségesség
nek feltüntetni, hogy llymódon minél
nagyobb előnyöket érhessen el — az
önállóságának feláldozása fejében. Ujaoban egész sor középbank fúziós tervéről
snttAg. & fáma. így beszélnek az Ovadlkbanknak

a

Magyar-Német

Bankkal

leendő társulásáról, beszélnek továbbá
a Mobil Banknak egy nagy bankba
leendő beolvadásáról, a Belvárosi Ta
karék és a Pabank egyesüléséről, sót
újabban az Egyesült Fővárosi és a Moktár furiójáról is. Már a legközelebbi
jövő cl fogja dönteni, hogy a fúziós
hirek mögött mennyi a valóság. A
példaszó szerint azonban nem zörög
i baraszf, ha a szél nem fuj.
A Nemzeti Hitelintézet a legmobllabb
bankok sorában. A Nemzeti Hitelinté
zet tudvalevőleg már több ízben az
Mweomlás küszöbéig jutót el, de az
állami beavatkozás mindig Idejében
raanálni igyekezett az ifjú, de sokat
hányt-vetett intézetet. A legutóbbi sza
nálással kapcsolatban a Nemzeti Hitel
Sebeeztha Kolos személyében uj vezetőt
is kapott, aki erélyes kézzel és tagad
hatatlan hozzáértéssel látott neki,
hogy a bankot végre kivezesse a folyto
nos lappaliákból. Sebesztha igyekezete
nem maradt eredmény nélkül, miután
“• “ a pénzügyi világ vélekedése ste.
rint A a Nemzeti Hitel a legmobilahb
fővárosi intézetek sorában foglal helyst Ennek kifejeséseképpen a Nem
zeti Hitel a legutóbbi hetek során mint
egy 18 miliárd koronát helyez ki ál
landóan a kosztpénz-placra, amit igen
heféa fővárosi bank mondhat el magáról-

feithofisr-gyártmányú
Sr

Wmek n«

”*ywwl II Magas, cMttos ..
. 140 eier
fana 1
férfi migasszira garantált Úszta
ÍjU . ■®r°lpé
U»r K 9yerniek n»Rys, 25—20 síimig 200 ere?
Gyermek n<^i,50-3S.Un>>S ,S0 m
•mnóu, 30-34

3S-40

41-46 .íaSis

is.ooo ai.ooo "íiSöbo korona
„

■«'! «okn,« (smaaidri, kénltajlnél

“"“erest I. ker.,Döbr«ntel tír 4-6. Telelőn 5-T1
femedének engedmény. Vidékre utánvéttel

Hmn kaphatú rtjl idtkltl bivtll
iValdhelm-itli

sotfányifú-tEa

'S'-P kellemes fcü, télléfása
In0,
megvaltoztalen vn.é kü'áll,nd<5 súlycsökkenés melK ph».?e’!7ulínk all,k érheta «'•
órortrijK ra,n“" ttyögyszertirben és
genában. Magyarországi főraktár

«nt rt,Er|(fy^tHrv3Dyh»fI
■—»t., F,f‘, L",?,, n. mm

n
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Krausz Simon ujahb külföldi út
elöli. Jó helyről nyert információnk
szerint Krausz Simon, az AngolMagvar Bank újdonsült elnöke leg
közelebb ismét külföldre utazik,
hogy értékes külföldi relációit az
Angol-Magyar Bank érdekéhen ka
matoztassa, illetve a bank külföldi
érdekeltjeit u bank újabb tranzak
ciós terveinek megnyerje. Krausz
Simon — értesülésünk szerint — elő
ször Bécset fogja felkeresni és az
Senki sem vállalkozik Castiglioni likvidálálására — Kik után
Londonba fog ellátogatni, hogy
a legnagyobb bécsi hitelezők?
a bank angol érdekcsoportjával
megbeszéléseket folytasson. Távol
Bécs, október 12. szirozását magára vállalni. Castig léte
alatt Kónyi Hugó lesz a bank
(A Hétfői Hatoló bécsi szerkesztő lioni kénytelen lesz kéhyszeregyez- teljhatalmú
vezetője.
ségétől.) Az egymásnak ellentmon ségi eljárást kérni maga ellen.
üzletfelén
a bécsi magánforgalom.
5. Pénzügyi körökben Castiglioni
dó jelentésekkel szemben a. Hétfői
(A
Hétfői
Napló
bécsi szerkesztősé
adósságait
körülbelül
11)
millió
dol

Napló bé.Hi szerkesztősége beavatott
gének
tele
fon
A Castihelyről pyert közlések alapján a lárra becsülik. A legnagyobb bécsi glioni-botrány jelentése.)
rendezésének
kilátó?
Niederöstcrreiehi.scho
következőképpen
összegezheti
a hitelező: a
talansága
e
héten
is
tönkretette
a.
Castiglioni-bptrány jelenlegi állá Escomptegesellschaft 12 milliárd, az vasárnapi magánforgalmat. A kíná
TJnionbank 12 milliárd, az Anglosát:
lati kurzusok alacsonyabbak 'voltak
1. A Banca. Commerciale Italiana bank körülbelül 11 milliárd osztrák a legutolsó hivatalos árfolyamok
Castiglioni leginkább nál,- azonban még igy sem fejlődött
végleg kijelentette, hogy visszalép koronával.
Castiglioni szanálásától,
illetőleg párisi kapitalistáknak és a Banca ki üzlet. Hasonló volt a helyzet a
nem hajlandó Castiglioni1 zavarta Commerciale Italiananak tartozik. deviza- és valutapiacon is.
lan likvidálását biztosítani. Toep- A tartozásokkal szemben állanak az
x Koncentráció a dunai hajózásban.
Htz vezérigazgató ugyan valószínű aktívák: telkek, házak, műkincsek, A Londonban szókelő Danube Navigaleg Becsbe jön. azonban csak azért, villák és a Böhmische Unibnbank tton Co., valamint a Magyar Királyi
mivel részt kell vennie a prágai egy nagy Részvénypakettje. A Ma Pólyám- és Tengerhajózási Rt. ég az'
Böhmischo TTnionbank közgyűlésén, gyar-Olasz bank majoritását már Első Dunagfízhajóióili Társaság közöjt.
és így meglehet, hogy átutazóban régebben átadta a Banca Commer- létrejött megállapodás alapján .a Délnéhány napot Bécsben tölt A Banca cialenek, a Leykam-Josefsthali pa német Dunagözhajózást Társaság öszmajoritása viszont
az özes részvényei, melyek 1920-ig az osz
Commerciale Italiana visszalépése pírgyár
utóbbi napokban a W.utte-koncern trák kömény birtokában voltnak ég az
azonban véglegesnek tekinthető.
kezeibe
meftt
át.
2. A Banca Commerciale helyébe
összeomlás atán az angol pénzügyi és
6. Az ügy bűnügyi vonatkozásai; hajózási csoportoknak adattak el, 1924
Castiglioni
a Credito
Italianot
akarta megnyerni, azonban oz sem bán Jákob dr. vizsgálóbíró minden október 1-éver a nevezett két hajós
től függetlenül tovább folytatja a társaság tulajdonába mentek át. A dél
sikerült.
német társaság minit önálló vállalat fog
3. Lederer Ágost lovag összes kö vizsgálatot.
Mindent
Összevéve
Castiglioni tovább működni. A délnémet társaság
veteléseit fentart.ja és tudni sem
helyzetét igen
pesszi misztikusan mai rendes közgyűlésén nz igazgatóság
akar a kiegyezésről.
4. A közeli napokban esedékessé ítélik meg Bécsben. Ha az utolsó és felügyelőbizottság jelenlétet tudomá
válik egy nagyobb összegre kiállí pillanatban nem sikerül a Banca sul vették és jóváhagyták és az igaz
tott váltó, mivel valószinti, hogy ezt Commérciálévá] mégis megállapod gatóságnak, valamint a felügyelöbizottCastiglioni nem tudja honorálni és ni, úgy Castiglioni bukása, ki fog ságnak a felmentést megadták. A köz,gyülés távozó elnökének,
Krassny
senkilsem akarja a likvidálás finan- hatni más .cégekre is.
Krassv.ygon igazgatónak érdemes tevé
kenységéért köszönetét nyilvánítottak.
Az i gazgatóságha annak eddigi tag
jait, Burdas Samu udvari tanácsost és
B illőn kapitányt
újból megválasztot
r
ták, valamint Csatáry Frigyes, dr. Do
*
mony Móric, Végh Károly, IVertbeimer
Lajos, dr. Wimert és György Jenő ura
kat uj tagokul megválasztották..

KÖZGAZDASÁG

Tíz millió dollárra rúgnak
Castiglioni adósságai

'Általában az volt a vélemény, hogy a
síén árának aa-élétöbbodásá- miga után
fogja vonni az egész vonalon az ipar
cikkek olcsóbbodását, is. Főként maga
Walkó kereskedelemügyi miniszter csi
nált progagandát ennek az ideának. An
nál meglepőbb tehát, hogy ez az olcsób
bodás nem következett be. vagy leg
alább is nem abban a mértékben, hogy
a hatása érezhető volna. Kérdést intéz
tünk erre nézve dr. Knob Sándorhot, a
GYOSz. titkárához, akitől a következő
érdekaa felvilágosítást kaptuk:
■—Nem lehet azt állítani, hogy az
iparcikkekben olcsóbbodás egyáltalán
nincsen, sőt bizonyos mértékig ennek
éppen a fordítottja áll. Akármelyik
indexszámot veszi is elő az ember, az
első pillanatban meg tudja belőle álla
pítani, hogy

szabad elfelejtenünk, hogy éppen a
szénárak olcsóbbodásának az idejére
esik most az ipari üzemek nagymér
tékű redukciója. A legtöbb szakmában
augusztus és szeptember hónapokban
elérte a redukció a 00%-ot is, már pe
dig az üzem ily összezsugorodása az U
n. regieköltségek lényeges emelkedésé
vel jár, ez pedig
felemészti azt a. különbözeiét, amit
a szénárak csökkenése jelent.

KALAPOK

Katonatisztek, állami ős
városi tisztviselők és ■
igazolt családtagjaik, va
lamint bankok, gyárak
és vállalatok alkálmazottjai az olcsó napiárból
10 uáalék Mjidiéüit Itpaik.
miért is igen tanácsos,

női, fért I és gyermekkalap és sapka.
sz-úkíégletét régemnél bMserent

*
Svájc
sapkák minden színben
Igen nagy erőfesziféebe került ez alatt
az idő alatt a vállalatoknak az is, hogy
Olást Djuhzb is jjipjt IMkilqrt
Érdemes a város bármelyik részé
éppen a rsgiekölteégek nagyobbodása
ről hozzám jönni bevázárJázvégelt
miatt ne kelljen az árakat emelniük s
nagyon sok helyütt est csak úgy tudták
elérni, hogy a haszonról mondtak la,
vagy éppen tartalékaikhoz nyúltak
Olcsó eladást
hozzá.
VUL, Teleld-tér 7. ut. alatti gyártel yk égem ben'.
— Az, hogy a szén ma 14-vel olcsóbb,
FSlizlet csakis nól kalapokra s
a ruházati cikkeknél legutóbb igen
uiint volt két. hónappal ezelőtt, elsősor
IV. kar.. Párisi-utca 3. Mám.
jelentékeny olcsóbbodás következett
ban a MÁV. üzeménél kell, hogy kife
be,
jezésre jusson. Ez bizonyosan igy is
van, hiszen alig néhány nappal ezelőtt
b ha ennek nem volt is meg a vissza hallottuk, hogy a Máv-nak szeptember
hatása ax általános életnívó javulására ről feleslegei vannak, s hogy
(volt Exeelsior, Rákóczi út 72. félemelet)
olyan mértékben, mint ahogy azt sze
rettük volna, annak az a magyarázata,
a kereskedelmi kormány cs a Mán
hogy viszont a legfontosabb élelmisze
igazgatósága a tarifák leszáll Húsár
rsk: a hús, zsir és liszt ára smélkedott
nak gondolatával foglalkozik.
az utolsó hetekben. Különben is hiba
volna obbsn a kérdésben általánonitsnl. Kétségtelen, hogy azok a kalkulációk,
vannak iparok, ahol a. szénnek alig van amelyeket a nyáron az arany tarifa be
szerepe a termelési költségekben, ezzel vezetése alkalmával csinált a Máv, a
Halípötiii nincs!
szómban egyes iparoknál az úgynevezett mostaninál magasabb szán árakat tar
szénkofficians ezeknek a költségeknek tották szem előtt a a szénárak olcsóbbo M. Kir. Folyam- és Tengerhajózási Bt.
50%-át is eléri, sőt azon is túlérnél- dásának logikus következménye az kell 10200/921 E. 1.
kedik. Nem lehet tehát azt várni, hogy hogy legyen, hogy elsősorban a vasúti
azoknál az iparcikkeknél, umolyeknok fuvarköltségek olcsóbbodjanak Ennek
Közlemény.
az előállításánál a szénnek nincsen na a további kihatáeaképen lehet azután
A budapesti helyi hajójáratok
gyobb szerepe, a ezénárak visszafejlő majd szó az iparcikkek árainak az álta
megszűntetése.
dése kifejezésre jusson. Viszont nem lános ősökkenéséről is.
A Magyar Királyi Folyam, ás Tea
*
gerháj&zósi Bt, igazgatósága közhírré
teszi, hogy a Űoráros-tér—Margitsziget
•-Óbuda, valamint Óbuda—Újpest kö
zött fen tartott helyi hajójáratokat az
előrehaladott idényre Való tekintettel
A, vasárnapi magánforgalomban nem volt üzlet sem délelőtt, sem f. évi okóbor hó 15-évo! ez évro meg
délután. Úgynevezett tájékoztató árakként a következők szerepeltek: szünteti.
Magyar Hitel 401, Osztrák hitel 142, Hazai 115, Kereskedelmi 1010, An
Az átkolési hajójáratok Vigadó-tér—
gol-Magyar 46, Földhitel 195, Ingatlanbank 180, Cselibank 20, Leszámí Tabán, Arpád-utoa— BatthyányTtár, va
toló 56, Általános takarék 115, Kőszén 2400, Salgó *90, Kohó. 270, Urlká- lamint Óbuda—Hungária-úl között to
nyl 640, Ganr.-Danubius 1900, Ganz villamosági 920, Fegyver 000, Kima vábbra is fontarlatnak.
107 ezer koronaBudapest, 1924 október 11.

Wnitik

LŐWY kalapgyár

TELJKEKT
szenzációs
októberi műsor!

Teljes üzlettelenség
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134 uioncatíéta
ax MTE monstre crosscountrv versenyén
Matúra Mlhálr JMTE mvezentativ
bl^koxüja harmadik lett

SPORT

7lz MTK
minimális gőíaránnyaí
győzőit az UTE ellen

A Munkás Testedző Egyesület, amely
nyomorúságos anyagi viszonyai köze
pette, évek hosszú sora óta kemény
munkát fejt ki, hogy az atlétikát a
munkáslfjuság körében népszerűsítse,
vasárnap délelőtt ismét rendezett egy Döntetlenül
monstre mezei futóversenyt a Népliget
—
....; Vne-Vasas
bon, amelyen nem kevosebb,
mint száz-

végződtek az FTC—Törekvés és a
mérkőzések -M BEÜC a KBC-fél,
■ OZ NSC a JII<"TVE~től, a BTC a ZUQlótól SZ,Cn~
A verseny sikerét mutatja az, hogy az I
VedtCfi Ü&PCSéQet
harmincnégy

ujoncatléta állt starthoz.

ll)obó

p,'1,5'115

1
Neumay6r lába -1?
**
vé<Ü. a
védhetetlenül bevágja a
aí
a kiegyenlítésért, de\AvBT0 d°líoS
védelom ellen e
érni.
uuwnyt nem
A másodosztály,, bajnoksó.
n*
pi eredményei; 5
Husiparos—Föv.TKör 6-21 \
nTTC^8FCfl2TtóC';
"°P fe’’
Postások—ÜJ1TB 3:L
Ékszerészek
KOAe' 24L
ETC-BAK —1:0
MAO—KTE i:£

ipdulók túlnyomó része végigfutotta a1
távot Matúra Mihály, az MTE kiváló i Akik a bajnokcsapatnak az elmúlt; Löwy, Boros, Lébi, Jocke.
Vasas: Kutrucz — Rottler, Auerbach
UTE ifjúsági versen,
birkózója szintén részt vett a versenyon héten a BEAC ellen elért döntetlen ered
és harmadiknak futott be. Az atlétika ményét aggodalommal kommentálták, | — Kelőben, Sípos, Király — Katzer,
A versenyre 102
híveinek tábora ismét szaporodott né teljesen jogos volt a pesszimizmusuk. Az' Takács, Grünfeld, Szentmiklóesy, Himhány fiatal atlétával, akik között számos MTK egy percig sem volt favoritja a | mer.
Erőn VAC-Klónnyel kezdődik n. mér-1 “Te/SuZv
! Stadionban vasárnap lefolyt mérkőzés
uj tehetség tűnt fel.
A versenyen megjelent Molnár Dezső nek. Az erős védelemmel, de annál | kősón és a VÁC csakhamar offoktlv ' állZomborl ’ ÍMTlcf" n® Iegl0,>l>ail
KUneer Is S , > ’
<V»altábornagy is, akinek jv.vu.w
jelenléte nélkül ryengébb csatárlánccal rendelkező kék- , eredményt In ér el. amennyiben a 11. sas
■ (UTE).
uem is képzelhető cl egyolyan e60- fehéreknek sürgősen változtatniok kell ' percben Lébi védhetetlenül lőtt labdája I
csatársorukon,
ha
a
katasztrófának
\
meghozza
részükre
a
vezetést
(1:0).
Két
A
rnnv
i
z
a
pi
’
i
,
111
/„„A
legjobb
mény, ahol tömegsportról van szó.
illő
1 Dere
--■teKKer rn(MTE)
Gvnr
mint három
kilométer, Ülő
POzicióvoraWgct Al
elnkariák
akarjákka-koporo mulva
múlva TalrA^a
Takdc, könnyű labdája a *ver .
,K
A táv több, Uiiui
uúfvüi kíiüiUoLu,,
--- nD7.inióvM7.tA«iéfl'Frf.
a .....
u»l a népligeti kisvendéglő , rülni.
vi»W f“
Ch
’MÓt'
' (MTE)" ós Fiiról ®vé£
start .»
és «
a cél
------------,
- • •• sorrendje
’• a ’követ" J ‘I Az
A •» UVT
’r’ Alin
*.állandó
JA fölénye mellett kény-J V
Al Írt7.n fzha
nnnHrA.iT.
ezután
előtt volt. A befutók
FTC
, Változatos
játék Vkövetkezik
™“n,
Aisfcoíép, 14 induló. A versen.
félnek nyílik
! felen volt a bajnoki pontokat rnegosz-}! amelynek során mindkét féln
| alkalma a góllövésra. A 21 percben Lébi
1. Weisz Endre, 2. Keller Kálmán, tani a lelkesen játszó Törekvéssel.
A
VÁC
durvaságokba
hajló
mérkőzés
kettőre
javítja
a
VÁC
gólarányát
(2:1).
3, Matúra Mihály, 4. Strasser Andor, 5.
’yílfU16- A
Takó Antal, 6. Sefcsik Ferenc, 7. Szín fai után ugyancsak eldöntetlenül végzett a A kapott gól után a Vasas is támadóTibor, 8. Gorszky János, 9. Németh Lar Vasasokkal. A jobb fubtallt játszó III. szerephez jut Szünet után ismét csak a teíjeíen^yút
A VeKeny “é*
’ az *VAC-ot
’*~
..............
látjuk frontban. Ennek ellenére
joe, 10. Glück Vilmos. 11. Mász István, kerületiek xnegérdemleten győztek
12. Mösselbach Gy., 13. Glück József, NSC ellen, míg az elmúlt héten pompá-. a 3. percben Szentmiklóssy kiegyenlít.
14. Bozókl Pál, 15. Kremmer Henrik, san szerepelt egyotemi csapat még csak (2:2). A játék ezután durvaságokba
X Somogyi Béla Ifjn.ágt rekord
16. Spitzer Tibor, 17. Bán Sándor, 18. árnyéka sem volt a multheti BEAC- csap át, amelynek következményeképpen javított 1500 méteren,
” vasárméteren. A
Azü MT
MTK
több
Bobai János, 19. Libonau Vilmos, 20. csapatnak, amely pompás játék után Boros megsérül. A Vasasoknak
'azonban n&P dél.®lött rendezte
—uo 14JUböZÍ
oly szép eredményt tudott elérni a gólhelyzete támad, csatárai azonoan
„„„ , versanvét n h„. ----- országos^ifjS'
Schneider Béla.
--u
versenyét a Hungária-uti pályán. Az
bajnokcsapat ellen. Szép eredményt ért mindent elidegeskednek.
—
wtl
1500 méteres síkfutásban Somogyi Bcla
el a zuglóiak csapata, amely minimális
KAC—BEAC 2:0 (1:0).
(MTK) 4:16.7 mp. alatt uj ifjúsági rególaránnyal győzelmet aratott a BTC
Lágymányos.
Biró:
Vértes
Imre.
kordot állított fel. A többi eredmények
ellen.
BEAC: Fábián — Kotraschek, Boór "
a következők: Diszkosz hendikep: 1
Részletes eredmények:
— Pesovnik, Sághy, Kvasz — Pluhár, Kaufmann (MTK) 3664 cm. loXioo méteMTK—UTE (1:0) (1:0).
Kertész, Roinhard, Erhard, Marcinké.
staféta. 1. FTC 1:57.1 mpL2. MTK. — Másodk nap. —
Stadion. Biró: Ivancsics Mihály
KAC: Varga — Saguly,
Dudás — • Hármasugrás hendikep. 1. Zsidi (Győr)
MTK: Kropacsek — Mandl, Senkey — Gyurkovits, Beck. Budai — Grcsch, 120 cm. előny 1307 cm. — Magasugrás,
A MOVE országos atlétikai bajnoksá
hendikep. 1. Udvardy (BBTE) 3 cm.
gainak második napját vasárnap bonyo Nyúl I., Nyúl II., Nadler — Braun, Bene, Fürstner, ölvedy. Gulyás.
A mérkőzés első fázisában egyoDlő előny, 173 cm. — Gerely: 1. Tasch
lították le a BBTE szénatéri pályáján.! MolnáT, Orth, Demkó, Jeny.
UTE:
Augusztlnovics
—
Fogl
II.,
Fogl
erejű ellenfelek küzdelmét mulatta a (BBTE) 4130 cm. — 110-es gát: 1. Haha
A MAFC versenyéről elmaradt Hon-:
védelmi miniszter vándordíj sorsát is III. — Müller, Baubach, Peios — Marló, I mérkőzés, majd lassan kibontakozik a (MTK) 17.6 mp. — 3000 métr: Woilar
Argyelán,
Jeszmás,
Csontos,
Szidom
I KAC fölénye. Az első félidő 13. percé (MAC) 9:32.4 mp. — 1500-as gyaloglás:
ezen a versenyen döntötték el. Az érté
A mérkőzés öldöklő tempóban indul ben szerezte meg a KAC a vezetést Öl 1. Hcrskovits (MTK) 7:33.4 mp. — Tá.
kes vándordíját Kultsár István (MAO)
meg.
Az
MTK
mindjárt
a
mérkőzés
ele

vedy révén. A KAC továbbra is táma- volugrds: 1. BenkŐ (FTC) 65 cm. előny
nyerte el Ki ály Pél (ESC) és Steiner
kornert ér el amely eredménytelen. ' dúsban volt, mig a BEAC gyenge akciói 649 cm. — loXlOO-as staféta: 1. FTC.
Pál (MTE) előtt
I jén
Tovább
is
az
MTK
van
fölényben.
A
7.
eredménytelenek. Szünet után teljes a 9.24 mp.
Főbb eredmények:
I
X A bajnokság állása. (I. osztály.)
200 méter, ifjúsági 1. Szalay Jenő percbon Braun lefut, labdája Orthhoz^ 14<AC-fölépy. A BEAC-védelem rossz Jmkerül, aki megszerzi a mér ' lyezkedése kös etkeztében a 10. percben 1. VÁC 6, 2. Törekvés 5, 3. MTK 5, 4.
(MBSE) 23.9 mp., 2. Bakos János, Dcmkóhoz
kőzés egyetlen gólját.
I Gulyás beadásából Bene góljával bizto FTC, 5. 5. IIITVE 5, 6. Vasas 4, 7. NSC
(MBSE).
v
~ 15. 4, 8. Zugló 3, 9. KAC 8, 10. BTC 3, 11
A 10. percben Nyúl elgáncsolja Csontost, sítja csapatának a győzelmet. A
100 méter: 1. Nemes (OTE) 11.8 mp.
j ____
____ _______
___ „.
Orf____ _____
_____ _____
Kotra-,
BEAC 2, 12. UTE 0 pont.
a megítélt
szabadrúgást
Argyelán
lövi. i_percben
Gulyás
összeütközik
200 méter: L Nemes (OTE) 23.4 mp.
Az éles lövést Kropacsek kihoxolja.1 schekkel és megsérül. Bár a pályán 1 (H. osztály.) 1. Ékszerész 11, 2. TTC.
5000 méter: 1. Gyulay Gábor (Debre
Ugyancsak erre a sorsra jut a 16. perc- J marad, a mérkőzést azonban csak végig- ®« Husiparos 8, 4. Föv. TKör 8, 5. KTE
cen) 16.24 mp., 2. Csckey Gyula (Csil- ben
Jeszmás lövése is. Most az UTE statisztálja. A KAC 10 emberrel is ál- 7, 6. AAFC 7, 7. UTSE 6, 8. KAOE 6,
lagegy).
10- ETC 4, 11. EMTK 4, 12*
offenzivája következik, azonban 2 ered landó fölényben van, mig a BEAC csak ®*
1500 méter: 1. Chekey Gyula (Csillag
j MAC 4, 13. Postás 3, 14. UMTE 1 pont
ménytelen korneren kivül mást nem egyéni lefutásokkal kísérletezik. '
hegy) 4 p. 19.8 mp., 2. Gyulay Gábor tud elérni. A 22. percben Senkey Jeszjjj TVE-NSC
TVE_ NSC 2:í
*0
2
*0
(0
)
III.
(0:0).
j•
(Debrecen).
r ,v M „„„„ mást foultolja a 16-oson belül. A meg___
4 X 100-as staféta (ifjúsági). 1. MBSE. Ítélt 11-est Fogl II. Kropacsek kezébe
Hungária út. Biró: Gerö Ferenc. | . ......
.
111.
TVE:
Neuhan.
—
Harrer
M.vHármasugrás. 1- Nemes (OTE).
| lövi. Még Argyelán kísérletezik lövésIII. TVE: Neuhaus — Harrer, May- ; A ..Hétföl Napló lankladóvállaht.
Honvédelmi minisztérium vándordíja.
sel, amely azonban mellé megy. A fél- ! J’err — Werner, Schwitzor, Vadas — ]
1. Kultsár István (MAC) 16 p. 03 mp., idő vógén Baubach megsérül.
Hjagályos betegségeknél
Mengl, Kenyeres, Szabó, Skvarek, Keck.
2. Király Pál (ESC). 3. Steiner Pál
A második félidőben változatos kuz-' NSC: Gallowich — Havas, Török — I
nélkülözhetetlen a
(MTE).
delem. Az UTE több gólhelyzetet hibáz. Széles, Tímár, Weinberger — Rémay |
Az eredménytelenség lehangolja az uj-1 MI, Rémay II, Volentik, Spitz, KukáD. •
»<j -O- o n 0
*
'XT'fl i'O~i O -ír- o u
pesti csapatot és kissé visszaesik, mig | Az“ 'NSC-nek az első félidő elején szá- I
félidő végén ismét lendületbe jön, de, mos gólhelyzete volt, csatárainak tehe- |
tétlensége miatt azonban képtelen ered-1
eredményt elérni nőm tud.
ményt elérni. Majd a Vívók kerülnek
FTC—Törekvés 1:1 (1:1).
fölénybe, az NSC kitünően fungáló vé
Hungária ut. Biró: Kiss Tivadar. delme azonban könnyen hárítja el a fe
FTC: Amsell, — Rupprich, Blum — nyegető veszélyt Gól nélkül végződött
Eláruljuk! — Igyók reggel, délbon
félidő után a III. kerületiek lépnek fel
ós ozsonnára egy csésze tiszta, erős, Fnhrmann, Keviczky, Matkovich — támadólag. A 3. percben Kenyeres az
Héger,
Steczovifs, Sándor, Kohut, Szalai.
jó babkávót, pótlék nélkül! Ez épTörekvés: Lantos — Mészáros, Ivánom elvetődő Gallovich mellett védhetetlenül
ségbqp tartja a szellemi frisseséget,
lövi be a Vívók vezető-gólját (1:0). Az Viselt fírflruháhat
fokozza a vese működését és igy vics II. — Wéber, Pruha, Halmos — NSC-védelem bizonytalansága folytán .
gyorsabb anyagcserét vált ki, ami Szántó, Bartos, Veréb, Prégcr, Lengyel. több Ízben kerül veszélybe a fekote-feHeves
iramban
kezdődik
a
mérkőzés
jó közérzetnek alapfeltétele. A kávé
és az első percekben rögtön a Törekvés hérek hálón és helyenkint csak a sze
azonban jó legyen.
1,'Xtfiísjavára billen a mérleg: a 4. percben rencse menti meg Gallovich hálóját a 1
Szántó megszerzi csapata részére a ve- góltól. A 10. percben Skvarek Gallovich ,
vő?; Blumanfeld
zető-golt. Az FTC a gólra heves táma hasa alatt rúgja be a III. kerületiek 1
dással fölei és igyekezetét siker koro második gólját. (2:0). Változatos játék
názza, amennyiben a csatársor osszjá következik ezután, helyenként némi
Árverési
tékából a 14. percben Sándor kiegyenlít.'‘ NSC-fölénnyeL Végül is teljes fölénybe
(1:1) Az FTC állanó fölénybon játszik, kerülnek a Nemzetiek, a góllövésben
Telje. lokberendeaSs, bútorok,
a halfsor által kitünően támogatott azonban főképpen Nouhuas kitűnő vé
nek, urlezoba,
csatárlánc lövést lövés után küld a ka dés© akadályozza mog őket Weinbergert
szőnyegek, olajfestmények, P
pura, a Törekvés-védelem, élén Lantos durva játék miatt kiállították.
és üvegszervizok, bronzok, w
sal azonban kitünően működik.
irodabútorok, Arnheim-szekrény
Zugló—BTC !:• (•:•).
Szünet után folytatódik az FTC-offon- Lóversenytér. Biró: Schiller Gyula.
K T. 806. §-a alapján
ziva, mig a Törekvés csak egyéni legiömbatoii. e hó 11-ón
* ’*01*
MT
A két csapat mérkőzése teljesen ulrohanásokal kísérletezik. Az FTC-csahétfőn, o hó 13*"
vótlan
és
unalmas
volt.
Csak
a
két
vé

társor veszélyes akcióit Lantos, a Tö
mindenkor délután 3 árától ’J* oeatt
rekvés kitűnő kapusa szereli le. A mér delem jó játéka vitt némi élénkséget
jegyió könbenjöttével nyilv»
a mérkőzésbe. Egyébként a zuglóiak
kTistAlytinrta arcbőrt varrt rwnlt dr. Kalser- kőzés félig sötétségben ér véget.
elárvereztelek.
"JVAMON uftoitőszarc. adagja
jobb
csatársoruk
ré^én
megérdomelton
1
wi??10- ^raktár: Török-gyógysxertlr
VÁC—Vasas
TAUSZIK L. és TABSAiiftiat
i>7 7 g2:2E? (2:1).
» ' »
j arattak
arauaa győzelmet
győzőimet primitív csatárjátécsatarjate- .
Király ucca 12. szám. „Opera
*
- gyógy
Hungária ut. Biró: Schisslcr József. kot mutatott ellenfelük fölött Gól nél■nállltásl Mzom. ón berakt
srtrtár, Andráaay át 20. szám
VAC: Fischer — Orosz IL, Singer — kiil végződött félidő után a második
VI, Gyár-u, 1._______ J
Grünblatt, Havas, Hermann — Haar,' félidő 80. percében éri el Zugló a mér-,

JlJIfOVE
opszúgos atlétikai
bajnokságai

Ho$yan övjn me$e$észsé$ét?

Meinl Guuln r.-t.
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