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FruncluorszűS
i jí«ő héten ismeri el 

i szovjetet
Párizs, október 26.

Mint a Maiin irja, a jövö héten 
küldik el Pártosból a szovjetkor
mány dejure-elismeréséről szóló üze
netet Moszkvába. Valószínű, hogy 
a pTovWkormrtny. amolvnél már 
puhatolóztak, az elismerési formulát 
elfogadja és haladéktalanul elküldi 
képviselőjét Párizsba , hogy meg
kezdje a szükséges tárgyalásokat. 
De Monzie valószínűleg hajlandó 
lesz közreműködni az érintkezés 
első fázisában, de a moszkvai 
vétség vezetését valószínűleg 
vállalja.

A szovjetkormány részéről 
lik, hogy a Berlinben és Londonban 
követett eljárással szemben 
Tizsba csak kisebb, szakértő 
mélyzetet fognak küldeni.
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Pá- 
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is sitt miatt 
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A főkapitányságra több feljelen
tés érkezett, melyekben a feljelentők 
előadták, hogy egy magát Gál De
zső színésznek nevező egyén értékes 
képeket és műtárgyakat vett át az
zal az ürüggyel, hogy előkelő össze
köttetései révén igén jó árban el 
tudja adui. A hiszékeny emberek, 
kiket Gál Dezső jó fellépése meg
tévesztett, át is adtak neki több éx- 
tékes, műbecsü tárgyat. Gál azon
ban az átvétel után többé nem je
lentkezett, mire megbízói feljelen
test tettek ellene.
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Szterényi-Kónyi átférje
az .SlngobMagyar Bank ülésén
Részletek az .Angol-Magyar és Lloyd Bank tranzakciójának kulisszái mögül — 
Miért vonult ki Károlyi Imre gróf több társával az igazgatóságból — Az elsó attak, 
melyet békésen intézlek el — A kellemetlen hanghordozás és a feltétlen, tisztelet

Az ajférnek csak lovagias vonatkozású része 
intéződött el

Az Angol-Magyar Bank és a Lloyd 
Banknak a közel múltban végrehajtott 
egyesítése a pénzügyi világot lázas 
izgalommal tölti el. Azok, akik a kulisz- 
szák mögé láttak, igen érdekes dolgokat 
fedeztek fel a tranzakció mögött.

Fokozta az ideges izgalmat és a 
tranzakció körüli lázas idegességet az a 
körülmény is, hogy a tranzakció meg
történte után az Angol-Magyar Bank 
régi igazgatóságának ’-agyrésze a bank 
érdekeltségéből kivonult s az uj igazga
tóságba olyan heterogén gondolkodású 
pénzügyi férfiak kerültek, akiknek mű
ködése, felfogású elörevetette árnyékát 
erős személyi harcoknak

Ez be is következett már az első igaz
gatósági ülésen, sőt a későbbi napok
ban Szterényi József báró és Kónyi 
Hugó alelnök afférjában annyira kiélő- 
sedett, hogy ha az. incidenst sikerült is 
momentán lokalizálni és békésen elin
tézni, a pénzügyi körökben lázas érdek
lődéssel tekintenek a még elkövet ko- 
zendők elé.

I

Az Angol-Magyar Bank 
legújabb tranzakciója 
ismerte a magyar közgazdasági 
és csak kis emberismerettel

frontot változtattak *08  csak azok ma
radtak oppozicióban, akik Károlyi Imre 
gróf legszűkebb környezetéhez tartoz
tak: Dobay Aurél és Fuchs Artúr. Már 
a nyár elején tudták azonban az Angol- 
Magyar aBnknúl, hogy Károlyi grót 
távozni készül, egyrészt azért, mert 
valóban nem helyesli a Lloyd Bankos 
tranzakciót, másrészt azért, mert 
megfelelő alkalmat keres az 
rői való lemondásra, miután 
szerzett arról, hogy

Kráusz Simon Londonban 
rezte a banknál föérdckelt Marconi*  
társaságtól a föltétleu rendelkezési

csak 
elnökség- 
tudomást

niegsze-

jogot és az akkor még 2,100.004 da
rabos részvényállományból ab
szolút majoritást, valamint több 
mint 1,300.000 darabot az ö diszpo

zíciója alá bocsátották.
Károlyi Imre gróf lemondása tehát 

már elintézett kérdés volt a nyár ele
jén. Ez maga után vonta Dobay, Fuchs, 
majd a legutóbbi nnpokhan Kálmán 
Henrik távozását is. Faragó Ármin idő
közben meghalt, s ilyen körülmények 
között Krausz Simonnak gondoskodnak 
kelcltt arról, hogy az ö, távolléte alatt 
megfelelő éfi alkalmas ember, mint vo*  
zérigazgató álljon nz Intézet élén, A

Hogyan jött Kónyi Hugó 
az AngobMagyar Bankhoz?

Krausz Simon először dr., Stoin Emilre, 
Kereskedelmi Bnnk ügyvezetőigazga- 

közvetett érdeklődése

Mikor a tolvajt 
meglopja a „kollegája"

Mövel ezelőtt a terézkörnti 
g®»on-kávéház tulajdonosa felje- 

tett a rendőrségen, hogy 
Wárából eltűnt több millió ér
in w l|8.z‘;a’nemü. A rendőrség meg- 
»mTtOi a nyomozást és néhány 

sikerült a Teleki téren el- 
nuQ1i ?£y foglalkozásnélküli egyént, 
woi Mfom8záz darab vadonatúj 
SVeM.akttrt eladni. A detekti- 
vX?oal itották az illetőt, aki be- 

1’ J10firv a szalvétákat Drob- 
kan»« 1 éttermi segédmunkástól 
már11 na,lasra‘ Á rendőrség most 
ami J'r()}myákot akarta elfogni, 
örn/íM20'1))au uem sikerült, mert a 
és neszét vette a dolognak« Komamába szökött.

naPPftl ezelőtt a rendör- 
OrohwSjt .uton.» értesült, hogv 
tózíZíu? * ^«40S Budapesten tar- 
tivL( 1^ettendi/-c8oport detek- 
dp nu^anitották Drobnyákot, aki 
'és níá tn?aí de hosszabb fagga- 
kávéhí?i beis.Pirrte’ az Edison 
liós Inbail 0 követte el a sokra il- 
odH ^/Zomdsa során elő-
ionkén!ny oz O!íztalneinilket tulai- 

ÍS Ő hanCnl 
drjn W!^or a kávéház pincéié- 
azokat ° al<i e^re^vc ta’

a 
tójára gondolt 
során azonban azt kellett megtudnia, 
hogy dr. Stein aligha hajlandó a pozi- 
cióváltozt'atásra, igy ez a kombináció 
elesett. Azt a tervet, is cl kellett ejteni, 
hogy a Lloyd Bank vezérkarából kerül
jön ki az Angol-Magyar Bank uj vezér
igazgatója. Ebben a szituációban jelent
kezett dr. Bedö Mór. a szakállas montő- 
angynl azzal a gondolattal, hogy Kónyi 
Hugót, a Hazai Bank helyettes vezér
igazgatóját kellene meghívni az Angol- 
Magyar Bankhoz, nem ugyan vezérigaz
gatónak, hanem — alelnöknek és az el
nök állandó helyettesének.

Kónyi Hugónak ugyanis nagyon ka
póra jött ez a pozícióváltozás. Kónyi 
kétségtelenül tehetséges ember, ügyes 
bankvezér, jószándéku és jóérzést! egyé
niség, helyzete azonban apró kicsinyes
kedések és nem túlságosan okos hiúsá
gok miatt a Hazai Banknál tarthatat
lanná vált. . Az antagonlzuius, amoly 
közte ős Szécsi Pál vezérigazgató kö
zött támadt, nem az utóbbi hibájából 
élesedett és mérgesedett és ennek tulaj
donítandó, hogy amikor a Mellet és Satt- 
ler bécsi komandit botránya kipattant, 
az affért nem intézték el amikálisan, 
hanem Kónyinak látnia kellett, hogy 
előbb vagy utóbb, de inkább előbb, mint 
utóbb távoznia kell a Hazai Banktól.

Sürgetni ugyan nem hagyta magát, de 
maga is keroste a diadallal vagy log- 
alább is a látszólagos diadallal való tá
vozás lehetőségét, kifelé 
fölfelé akart bukni. Ezért

Aki 
életet 
figyelte meg azokat az embereket, akik 
a pesti pénzvilág első vonalában áll
nak, előreláthatták, hogy az Angol- 
Magyar Bank legutóbbi tranzakciója 
olyan omberekot gyűjtött egy akolba, 
akiknek békés, barátságos, vállvotott, 
megértő, egymás gyöngéit megbecsülő 
és .egymás hibáit elnéző együttműködé
se elképzelhetetlen.

Magáról a tranzakcióról is mcgoszol- 
hattak a vélemények, sokféleképpen le
hetett. megítélni a nagy tőkeemelést, a 
Lloyd Bankkal való részvénycserét (ezt 
mindkét banknál elhatározták már. de 
még mindig nem. vitték keresztül), több 
százezer uj részvény elvonását a régi 
részvényesek elöl és szabad kézből való 
értékesítését, ezkről a dolgokról lehe
tett jó vágj' rossz, vagy semleges kri
tikát mondani, do abban mindenki 
egyetértett, hogy az egyébként erősza
kosan fölvetett tranzakciós probléma 
személyi megoldása szerencsétlenség, 
amely nem maradhat izgalmuk, kelle
metlenségek, incidensek es botrányok 
nélkül.

Miért mondott le Károlyi 
Imre gróf az elnökségről

Meg kell azouban teljes pártatlanság
gal és elfogultság nélkül állapítani, 
hogy akármilyen fölöslegesnek is lát
szott a Lloyd Bankkal történt megálla
podás, valamit kellett csinálni az Angol- 
Magyar Banknál, nem tárgyi és anyagi 
okok miatt, hanoin a sok személyi prob
léma megoldására. A Krausz-ellencs | személyi kérdéseiről. Hogy losonci Hcr- 
front, amióta a bank illusztris vozéro • zog Ignác bekerüljön az Angol-N£i gyár 
Fleissig Sándort távozásra kényszori- Bank igazgatóságába, sőt az intézet 
ztte, alaposan meggyöngült, sokan I alclnöke logyon. kívánatosnak Ut-

pora az Angol-Magyar Bank alelnöki 
állása (a vezérigazgatóságot nem volí 
hajlandó vállalni), a pozíció, hogy ki
felé mint Krausz Simon elnök állandó 
helyettese szerepelhet a laikusok előtt*  
kárpótlásnak látszhatott azért, hogy le 
kellet mondania nemcsak a Hazai Bank
ban és vállalatainál elfoglalt pozíciójá
ról, hanem a l’osti Hazai Első Takarék
pénztár Egyesület igazgatósági tagsá
gáról is, ami pedig a legszebb pénzügyi 
stallumok egyiko Magyarországon.

Krausz Simon szívesen fogadta & 
Kónyi-félo kombinációt és nagy előzé
kenységet lanusitott lrár.a, amikor a 
7í»íz-bon, ahol Krausz külön iroda-lakást 
tart, meglátogatta. A megegyezés gyor
san létrejött, a tárgyalások nem tartot
tak sokáig és szeptember második felé
bon, körülbelül 8—10 nappal nz Angol- 
Magyar Bank október 4-ére egybehívott 
közgyűlése előtt, elintézett dolog volt, 
hogy Kónyi Hugó az Angol-Magyar 
Bank alolnöko és az elnök állandó he
lyettese lesz. Pénzügyi körökben ezzel 
kapcsolatban azt is beszélték, hogy 
Kónyi Hugó nem kevesebb, mint

százezer darab Angol-Magyar Bank
részvényt vett át

mindenesetre 
jött neki ka-

darabonként 30.000, más források sze
rint 40.000 koronáért, ami 3, illetve 4 
milíiárdot jelont, ennek a híresztelés
nek azonban aligha van komolyabb 
alapja, a hírt ugyanis nem Kónyi ba
ráti köréiül terjesztették és 
állapítanunk. hogy nem is 
telve.

mefl kell 
talál * hi-

Kónyi kontra özterényi
I szott, a rokonszenves és tehetséges Sa- 
l lusinszky Gyula dr. átvétele is csak 
előnyt jelenthetett, nagy problémának 
bizonyult azonban Szterényi József báró 
személye. Szterényi báró a Lloyd Bank 
elnöke volt, nélkülio nehózaógoi lehet
tek volna a népszerűtlon tranzakciónak.

mcgállapodásA
után ___  , . ___
mon a Lloyd Bankkal való tranzakció

Kónyival történt 
kezdett újra tárgyalni Krausz Si-
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•rdekcs tünri, hogy a pesti közgazda
sági élet vezetői általában bizonyon fél- 
té'.cnykodő idogoukedóst éremnek Szte
rényi báróval szemközt, ennek tulajdo
nítandó. hogy Szterényinek nincs olyan 
pozíciója a bankvilágban, aniinőt való
ban megérdemelne.

Kónyi ellenezte azt, hogy a tranz
akció kapcsán Szterényi József báró 
bekerüljön az Angol-Magyar Bank

Igazgatóságába, Krausz Simon Is 
húzódott ettől és Igy történt, hogy 
az Angol-Magyar Bank közgyűlésé
nek reggelén még az volt a hely
zet, hogy Szterényi kimarad a tranz- 

akcióból
és csak a legutolsó pillanatban, a szó 
szoros értelmében a tizenkettedik órá
ban Intéződött el ez a kérdés Szterényi 
javára.

„Ezt a hangot pedig kikérem 
nagamnak(

Három héttől ezelőtt, október 7-én 
Kónyi Hugó bevonult az Angol-Magyar 
Bankba, elfoglalta Flelsslg Sándor egy
kori sarokszobáját és azóta naponkint 
igen erős futótréninget tart, mert ud
variasan nagyon sokszor megteszi az 
utat a Vilmos császár úti fronttól a 
vadászutcaj frontig, ahol Krausz Simon 
elnök szobája van. Az első igazgatósági 
ülésen, amelyet Kónyi hlvatalbalépéso- 
kor tartottak, Szterényi József báró 
nem vett részt, ez nem is volt tényle
ges ülés, mert csak azok az igazgató
sági tagok voltak Jelen, akik ügyvozclö- 
igazgatók is.

Szterényi egyáltalán Igyekezett tá- 
voltnrfani magát nz ügyektő',

»olta föl magút, 
ezért meg sokkal meglepőbb és 
metlonebb az az áttérje, amely 
múlt hét csütörtökén az Angol-Magyar 
Bank helyiségében Kónyi Hugóval tá
madt.

Egy egészen indifferens és jelentékte- I 
len, még csak nem is üzleti természetű 
kérdésről folyt a beszélgetés, nem is 
igazgatósági ülés során, hanem ülésen 
kívül. Szterényi báró, aki betegségéből 
fölgyógyulva, frissebb, élénkebb és fia
talabb, mint valaha volt, egy incgjegy-

ncin

Iccllc- 
uz el-

i zést tett, amire Kónyi oly ingerültek 
és különösen olyan kellemetlenkedő 
hanghordozással válaszolt, hogy Szteré
nyi felpattant:

— Ezt d hangot pedig kikérem ma
gamnak!

Siettek békltenl, magyarázni, elsimí
tani, a hangulat azonban oiyan izgatott 
lett, hogy Szterényi sarkon fordult, tá
vozott ér Szurmay Sándor báró és Al- 
mdssy László utján, nyomban provokál
ta tta Kónyi Hugót, aki szintén meg
nevezte segédeit. A segédok természete
sen ki magyarázkodással, békésen jegy
zőkönyvvel intézték el a affért, amely 
hozzáértők véleménye szerint csak az 
első volt, de nem az utolsó is. Van egy 
vélemény, amely szerint Kónyi 
Krausz Simonnak 
tenni, amikor arra vállalkozott, hogy 
Szterényi bárónak ....
azok terjesztik, akik nem őrülnek Kónyi 
szél;fogltjlá sónak az Angol-Magyar bank
ban és Szterényit sem látják szívesen. 
Mindenesetre élénk érdeklődés kíséri 
Kónyi szereplését uj pozíciójában, a jö
vendő nem sok kellemes esemáimjrol biz
tat, ha az első hónap krónikáját is egy 
kínos, bár békésen elintézett affér tar
kítja. •

csak
akart szívességet

kedvét 8 zeni, ezt

Berliy Gyula i Kormflnypiirfl eilentMehrfil
Horváth Zoltán és üorky Gyula a parlament válságáról

— A Hétfői Napló tudósítójától. —

Mlyt le I f/*riü*k'  el' egymás ihel-
e. napokban a nemzetgyűlés büfféjóben 
Bér le y Gyula, az egységes part veaető- 
tagju és Horváth Zoltán ellenzéki kép
viselő között. Az-w*gjw4RW  párt válsá
gáról volt f-v,i és Horváth Zoltán mog- 
jegyeatc, hogy a páriájáéul is válságban 
vaui, mert addig nőm lösz rend, amíg 
minden képviselő olyan pártiján nem 
helyezkedik el, amely mén tanításának 
legjobban megfelel.

— Ezt mondom én is már évek óta — 
válaszolta Berky Gyula. Már az első 
pomzetgyülúson kövotoltein, 
pártba nem valók lépjenek ki. Horváth 
Zoltán: Azt sem lehet tagadni, hogy a 
kormány távolról sem npuidható egysé
gesnek, t*őt  a lég ellen tv tosobb politikai

hogy a

iéit a hatalom árnyékában.
Bcrky Gyula: Elég baj. Magam is tu

dom, hogy vannak az ellenzéken számo
sán olyanoké yrkijckel igen sok kérdésben 
teljesen egyetértek, míg az egységes 
pártban többen vaunak olyanok, akikkel 
egyetlen kérdésben sem értek egyet.

Horváth Zoltán: így aztán ón is tagja 
lőhetnék az egységes pártnak. Amihez 
nem kellene niás, csak az ébredő kép
viselők kútessykeléae, az általános titkos 
választójog életbeléptetése, az interná
lások megszüntetése, az alkotmányforma 
népszavazás útján való megállapítása, 
az emigráció likvidálása...

Horváth Zoltán még tudta volna foly
tatni, de csengettek: kezdődik az ülés.

fl konzeroatlveR gyflzelme esette 
Chamberlain lesz Ansiía miniszterelnöke 

A ILteráll.ok Avultból Jelölik — Hogyan szAnokol 
Macdonald a hÉziassxoi.yok előtti — Seszólgctes 

lansOury munkáspárti köpvlselövel
London, október 26 Egyik legutóbbi beszédében, ame- 

tu<’4»!-|vonbun Tevő'sző'voteSen tartott 
tó.yifol.) A választ; s csatározások 1 a követ közöket mnnd„t<. . tarU)K'
mar javában folynak, a közönség 
feszült, érdeklődéssel várja az ered
ményt. Mindenki saját, pártjának 
győzelmére esküszik, éppen ezért 
igen nehéz jóslásokba bocsátkozni. 
Valószínű, hojy a három nagy párt 
közül ogyik sem kapja inog az ab- 
szolut többséget. Ha azonban a kon
zervál iveknek várakozás ellenére 
j^lke i Inc abszolút többséget meg
nyerni, vgv nem Baldwin, hanem

Chamberlain lesz Nagy- 
bnttanm miniszterelnöke. Abban az 
esetben viszont, hu a liberálisok és 
Komzryntivok között koalíció ala
kulna ki, -így minden valószínűség 
szerint |pSZ az angol kor-i
mui.y feje, \ bolsevisták, akikkel , 
egyébként Macdonald minden kö- 
zqsm get. megtagad, Londonban nieg- 

r p P°1 Sárí pá !•♦ ok t ■' bl 5 gyü- 
n i npp.,J 07Órt s tóV”k bol seviki-vf y,.jyVyj cikkező h.

« 'll1 e><*n ” -;|90 kilo nak n
metert utazóit és 95 beszédet UxtqtL olyan

a következőket mondotta:
I A kormány olcsóbbá tette a 
| huztartaat: a fogyasztók mostan 25 
I millió fontot takarítanak meg. A 
i kormány legnagyobb gondja fi ház- 
' tartósok reggelije volt Először jön
nek a családok szükségletei és csak 
ezután a luxus.

i A háziasszonyok nagy tetszéssel 
fogadtak u szájuk ize szerint való

! beszedet.
i A bányamunkások egyik értekez- 
i létén Macdönald igy bőszéit!
1 . ~ a kormánv nyolc hónap he- 

i pyo.*c®vÍR lesz uralmon és ha 
193 képviselő helyett 393 szocialista 
,zuV1?-e ,?z’ 11 n Párt megvnló- 

^Ühvtjn teljes programját. A vá
lasztások után a munkáspárt, i-mét

szerzi a többséget, kíméletlenül 
végre fogja hajtani a szocializálást 
és Marx egyéb tanait.

A mai nap folyamán alkalmam 
volt Lansbury képviselővel, az ag
gastyán műnk ás vezérrel, a „Daily 
Héráid,**  volt főszerkesztőjével be
szélgetni. A konzervatívok és libe
rálisok neki tulajdonítják azt, hogy 
Macdonald megszüntette az eljárást 
Campfcdí kommunista újságíró el
len, ami azután a kormány leszava
zására és a Ház feloszlatására ve
zetett. Lansbury nagy bizalommal 
néz a kimenetel elé és többek között

a következőket mondottat 

mtot. de több mandátumot 
ltapm, mmt nyolc hónon m-1* magam som hlszm. Í“P e"/l' Azt 
ez alkalommal elnyeVjeTtöhk'111"11 
Fontos azonban az, Aom, 
s<í(7 mindinkább tudatára 
polgári vartokkal való S ’ 
len van. A polgári oért,,va!n'5 d- niinket bolsn^iJmiSlk Sz
arni természetesen ostobaság/r<

Vázsonyi Vilmos 
a nyomor vámszedőlről
Még napokig eltarthat a fővárosi törvényjavaslat vitája

A fővárosi törvényjavaslat nem
zetgyűlési tárgyalásának három ki
emelkedő szónoka volt: Wolff Ká
roly, Rassay Károly és Pózsonj/i 
Vilmos. Wolff Károly a Keresztény 
Községi Párt politikáját próbálta 
igazolni, Rassay Károly tárgyilagos 
kritikát gyakorolt, a fővárosi kurzus 
fölött, Fíízsonj/i Vilmos pedig meg
védelmezte azt a régi és Wolffék 
által lekicsinyelt rezsimet, amely
nek alkotásokban gazdag hagyaté
kába Wolffék 1920-ban egyszerűen 
beültek. Minthogy a főváros képvi
selői valamennyien felszólalásra ké
szülnek, a vita előreláthatóan még 
napokig eltarthat,

A hét folyamán a fővárosi kérdé
sekkel kapcsolatosan érdekes beszél
getés folyt le a parlament folyosó

Jaű-, demokratapárt tagjai éw» 
gratuláltak vezérüknek rfcS 
Vilmosnak aki beszédére vonatta 
zóan ezeket mondotta :
- Sok mindent kellett volna már 

elmondanom, így azt is. hogy tó 
Karoly tulajlonképen 1923-as fövi. 
r°si költségvetési beszédét mon- 
í,o!ta 9s,an}ik<?r az egyensúly 
helyreállításává] dicsekedett, elfe-, 
lejtette elmondani azt is, hogy 

nekünk nem adatott a forgalmi 
adó nevezetű aranybánya, a „dá- 
lesz“-nek, a nyomornak ez a ha
talmas és kimeríthetetlen vámja.

amelynek szedői a főváros lakossá
gának óriási megterhelésével és a 
drágaság fokozatos emelésével hoz
ták papiroson egyensúlyba a fővá
rosi háztartást

Bonyodalmak
az iskolák 9 órai kezdése körül
A főváros és a tanári kar a rendelet visszavonását sürgeti - 

A szülök örömmel fogadják a kultuszminiszteri rendeletet
A szülők szövetsége sokéves agi- 

tációjának és memorandumozásá
nak hatása alatt a kul túszmi rüsztér 
elrendelte, hogy az elemi- és közép
iskolákban a tanitás november 1-től 
május 1-ig 9-től 2-ig tartassák meg. 
A rendelet azonban nem keltett 
olyan általános megelégedettségei, 
mint ahogy várták, mert nemcsak 
\ tanárok körében, hanem a város
házán is éles ellenzékre talált. Fel
kerestük tehát az érdekelteket, akik
től az alábbi válaszokat kaptuk.

A főváros álláspontját dr. Schö- 
béri Ferenc tanácsos, a tanügyi osz
tály vezetője a következőkben fej
tette ki:

— A kultuszminiszter rendeleté, 
amely az uj tanítási időt szabályoz
za, már leérkezett hozzánk.

A tanács a napokban foglalko
zott a kérdéssel és úgy határo
zott, hogy memorandummal for
dul a kultuszminiszterhez, amely
ben kéri, hogy a tervet ejtsék el.

Indokolásunkban felhoztuk, hogy

, , ....... «UUI IHI3IJU1 l. Iliim
kormányozni akar és olt fogja foly-1 

- 0 IlaP elől * ahhanhagytá.
i»w I ez* ” használják
ki Macdonald yllon a oolgári pár
tok. ••melye cnek szó nokai ránmtat- 
nnk arra, ;K)8., y. \,nnid nem is

, uiéroékelt és mihelyt meg-

_____________ _________ ____ , a 
főváros iskoláiban délclőtt-délutáúi 
tanitás folyik, ugyanis délutón van
nak nz iparostanonc- és egyéb szak
tanfolyamok, tehát ha. az előadások 

i két ómkor végződnének, nem tud
nánk eleget tenni annak a higiéni
kus követelménynek, amit a szellőz
tetés tekintetében a tiazft főorvos

1 kötélezőleg előír.
| — Azután meg a tanáraink nagy-
I r*sze  ezeken a délutáni tanfolyamo
kon is tanít és igy azok a tanárok, 
akik messze laknak az iskolától — 
és ilyen nagyon sok van — nem tud
nának idejében visszaérkezni. E i 
technikai akadályokon kívül fel
említettük még, hogy

| a szülők általában nyolc órára 
járnak munkába és ha a^ elő
adások kilenc érakor kezdődné
nek. akkor kis gyermekctl'et 
nem tudnák elkísérni az Iskolába.

Még egyéb apró mellékkörülménye
ket is felhoztunk és reméljíik, hogy 

I *i rendeletet vissza fogják vonni.
Természetes azonban, hog\ha a kul 
tuszminiszfe? feltartja álláspont-í 
.iát, mi a rendeletét végre fogjuk I

— Minket nagyon elkeserít ez az 
antiszociális rendeld, m^nek sem
miféle pedagógiai előnye nincs, vi- 
sgftnfc, - < \

lehetetlenné teszi, hogy a taná
rok azt a minimális fizetésüket, 
'nely a biológiai létminimumot 
sem biztosítja, délutáni állás

vállalással egészíthessék ki.
Azok a tanárók, akik irodákban 
vannak alkalmazva, nem tudnának 
3 órára hivatalban lenni, az óra
adók pedig 1—2 órájukat biztosan 
elveszítenék. Újabban olyan verziók 
keringenek, hogyha 9 órakor is kez
dődnek az előadások, rövidebb órák 
és szünetek lesznek és H2-kor fo
gunk végezni. Mi mindenesetre 
memorandummal fordultunk a kor
mányhoz és kértük a rendelet visz- 
szavonását,
, Végül a szülök szövetségénél is 
érdeklődtünk álláspontjukról. r

— Nagyon örülünk, hogy annyi ev 
után sikerült kiverekedni, hogy aj 
előadásokat a téli hónapok! in csi< 
9 órakor kezdjék meg. Akkor, nap
kor a felnőttek 9 órára járnak iro
dába, üzletbe — mert csak jruir-ui 
nyitnak 8 órakor —, miért kelljc-'i 
épp a kis 6—10 éves gyerme' ■ ., 
ko”án felkelni és zimankó*.  ’ ;
egészségtelen reggeli lóvéin a 
kólába menni! Igazságtalan <**  ' ■ 
bertelen dolog ez és örülünk. 
álláspontunk helyességét felsőim i 
lyen is elismerték. ,

Most az összes érdekeltek i7ri _ 
tan várják, visszavonja-e a kn.''•••■ 
miniszter a rendelefet, vagy

iá!,, ml a rendeletet végre fogjuk 
hajtani.

Az érdekelt tanári kar köréből n 
következő felvilágosítást kaptuk:

Pénzhöjcsöní 
mindenki részére legelönyösooö R 
tételek mellett közvetítek

Inc; óságok ^izomán0 
eladását vállalom, azokra előlegei 
nyújtok azonnal.

Főbérleti lakást és üz
letet vonni vagy olndni 
keressék- fel blrolommnl irodn™"

Freud Ingatlan Ai"'' 
bizomán lés Jferesbe- 
deimi Vállalat 
v>j. m. i3. r.it.
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Gömbös úr!
« ránk ijesztett, jámbor burla- 
n polgárokra, akiknek egykoron 

^ílvallíuk — tényleg volt egy bu- 
Egyetlen egy bűnünk: hit- 

u“v Hittünk, amikor jöttek egy 
Sett háború, egy nyomorúság-

T vérrel, könnyel es szenvedessél
5 tett időszak után és azt mond
ok nekünk, hogy hozzak a szabad
iét az eletet, a boldogságot. , 
fiákkor hittünk s mikor utana
indtunk elvesztettük a hitünket 

ífT ez ineggyengitett erőinkben.
6 történt és semmi más. Ez olyan 
ripl-tani folyamat, amely a legter- 
nJszetesebb. Aki elveszti hitet, el- 
S önmagát is. És velünk ez tör- 

tCT)e csak egyszer történt, mert 
iivesmi nemcsak az egyes ember, 
Ja a nemzet életében is csak egy
szer történhet meg. Másodszor mar 
‘Tömbös képviselő úr. ön mégis 

ránk akart ijeszteni. Holmi Buda
örsöt emlegetett: hogy úgy fogja 
megakadályozni a liberalizmus es 
demokrácia bevonulását a főváros 
városházára s talán az ország tör
vényhozásába is, mint, ahogyan 
megakadályozta Budaörsnél a ko
ronás király visszatérését.

Képviselő ur! ön elszólta magút. 
Eddig se kételkedtünk benne, de 
most’már biztosak vagyunk, eogy a 
felkent magyar király ellen ön ütött 
pártot, ön emelt kezet. És akinek bá
torsága volt erre a magyar trón jo
gos birtokosával szemben, az miért 
ne merészelné megpróbálni az ön 
által zsidónak titulált liberal zmns 
és demokráciával szemben is.

Elhisszük, képviselő ur, hogy ön 
megmerné ezt tenni. Volna részivé 
s talán volna rá bátorsága is. És 
talán meg is ijesztett ön benünket, 
jámbor és békés pesti polgárokat, 
akik végigszenvedtük azt a forra
dalmat, melynek ön zágrábi követe 
volt s végigszenvedtük a kommünt.

Talán megijesztett a bejelentése 
minket, békés pesti polgárokat, akik 
ma örülünk annak, hogy már nyu
godtan hajthatjuk le éjjel fejünket 
pihenőre az élet gondjai között, s 
nem kell tartanunk attól, hogy úgy
nevezett felelőtlenek kiragadnak 
meleg ágyunkból, családunk és 
gyermekeink köréből; hogy nappal 
és éjjel békésen járhatunk az utí- 
cán, ülhetünk barátaink körében 
vacsorához. Talán megrémített a 
szó: fegyver és bikacsök, melyeket 
ml, békés pesti polgárok, már nem 
ismerünk, már szeretnénk elfelej
teni.

De azért mi mégsem ijedünk meg. 
Nem! Mi, jámbor pesti polgárok 
nem esszük olyan forrón a levest, 
amint tálalják. Nem ijedünk meg 
I ivr 8em* mik°r az ön szájából 
halljuk, hogy önnek szervezetei 
vannak, akiket a koronás király el
ten is ki tudott vezényelni.

Hát nem ijedünk meg, Gömbös 
pr. az ön fenyegetéseitől se. Mi nyíl
tan megmondjuk, hogy nem óhajt- 
tah se a Vázsonyi-féle diktatúrát, 
na ilyenről szó lehetne, de nem 
'hajtjuk az önét se és senkiét se.

'i'kef. békés pesti polgárokat, nem 
•ehet többé semmiféle diktatúrával 
e,JWlagolni. Az önével se. Sőt! , 

pesti polgár nem fogja tűr-, 
i többe senkinek a diktatúráját. De l 
z onet se, képviselő ur! Ezt. akár 
asba adhatjatönnek a főváros pqI- 

P^aga.
hossz időben szólta el magát, kép- 
íselo ur. Talán évek előtt hatott 

v>?a Hyeu beszéd, de ma torkig 
a. je^9zav*"kkal  s az önéi- ■

■ v.gusurrjan. Vagyunk még Fes- 
n.n„° 5 an. keresztények, mint ön és • 
idn»f«u líl:,is^unkat se keressük 1 
álínn11 >e,h Vakjuk mi is, hogy „az I 
raín? aríi hogy a nemzeti aka- 
atot szolgálja", de ki biztosítja,1 

ukarn iam ®s fegyvertársai 1
Qz a ^mzet akarata. A I 

focinVi neipzet majd nyilvánítani 1 
^ akaratot az urnák előtt, s en- ! 
Uv eknratnak ön is alá kell 1

Búd János
rendszerváltozást ígért

a kisgazdáknak
,Hern engedhetjük, hogy jz e*,Nern engedhettük, hogy az e^ységespárt kisgazda college elhomályosodjék*,  

— mondja a pár; b.ök — „Ma megszűnnek a hibák és mulasztások a pénzügy- 
m«nisztériu«nt>an, elánunk a politikai államtitkárság követelésétől1* — Voitak-e 

személyi céljai a kisgazda-awónákt

Mayer Jáhos nyilatkozata a kisgazda 
mozgalom oolHikas okairól

Az egysógospárt belső válságát — emeltei.:, újra kiélezhetik az ellentéteket? 
legalább is emelőre — mc/uldoíIák. Ezzel kapcsolati au az elterjedt hírek 
A megegyezés ellenére tudni vélik Aeuúau r Ferenc sz u-i.. t emlogetik. 
a beavatottak, hogy a béke nem lasz Mayer János Így válaszólt: 
tartós, mert a kielégítetlen szemé 
lyi ambíciók már a legközelebbi idő 
ben újabb palotal’orradahuat ;dé: 
hétnek elő. Alkalmunk vvlt ez ü :y- 
ben hosszasabban beszélgetni Ma
yer Jánossal, az egységespárt elnö
kével, nki a nagyaládisták csoport-, 
jának vezető tagja. Mayer János a 
következőket mondotta a Hétfői. 
Napló munkatársának:

— Oly au nyíltan történt a meg- 
rt—"ezés. hogy annak őszi i. ■'■gégében

A válságot ; 
tekintem, a i 
véglegesnek. ‘

egyelőre — mc/ulioúák. 
:zés ellenére tudni vélik

lósággal megszállta a községet, a 
kereskedők és iparosok könyveit el- 
szi.dték és 400 millió koronát azon- 

I nal behajtottak. Ezért merült föl az 
i a kivanság, hogy
I a pénzügyminisztériumban
i gyen kisgazda politikai állain-
1 titkár, akivel a kormánypárt
i ktsg- zda tagjai eredményesen
| érintkezhetnének, amire a jelcn-
i légi rendszer mellett nincs le he*  

tőség.
■ Meg keli állapítanom, hogy

Búd János pénzügyminiszter a 
legteljesebb •rendszerváltozást 
Ígérte és kijelentette, hogy többé 

ilyesmi nem fog előfordulni.
Mi tehát arra az álláspontra helyez
kedünk, hogy várunk... Ha valóban 
megszűnnek a panaszok a pénzügy
minisztériummal szemben, akkor el- 
állunk a politikai államtitkárság 
követelésétől.

— jVewbutti’r Ferenc soha 
lőtt nem nyilvánított olyan 

lést. amely sz*.  . int n-ki sz ___
ambíciói volnának. Elicnk z< lég a 
ktegazdacsoport tagjai vetették fel 
azt a gondolatot, hogy

a pénzügy imiusztérimnba kis
gazdát keli Ínnevezni politikai 

államtitkárrá.
Ez a kívánság jogos, mert valóban 

a pénzügyminisztériumban úgy 
a rendesetek kiadásánál, mint 
kisgazda-ügyek elintézésénél mu
lasztások és hibák voltak tapasz

talhatók.
Ezek miatt rengeteg panasz huiig- 

: zott el, igy például Erdélyi Aladár 
konkrét bejelentése a paksi esetről, 

’■ amidőn 25 forgalmi adóellenőr va-

senki 
*>haj- 
atélyi

le-

I

egyezes, hogy annak c 
kételkedni nem lehet, 
teljesen clsimultnak 
megegyezést pedig 
mert

a miniszterelnök or __ ,
hogy az összes kisgazda-kíván

ságokat teljesíti.
Meggyőződtünk róla, hogy az egész 
kormány át van hatva a kisgazda
kívánságok teljesítésének szükséges
ségétől. Téves cs alaptalan az a be
állítás, mint hogyha a kisgazdák 
akcióját személyi momentumok fű
tötték volna.

A kisgazdacsoport semmiféle 
személyi kívánságot nem emelt, 
ilyesmi még csak szóba sem ke

rült.
Bethlen István gróf egy éhként 
hangsúlyozta is, hogy nem venné 
jó néven, ha személyi kérdések lép
nének előtérbe.

Munkatársunk itt megkérdezte az ogy- 
ségeapárt elnökét hogy mi volt a tulaj- 
donképeni oka a kisgazda-mozgalomnak, 

1 illctv a pénzügyi és gazdasági vonatko
zású követelések hátterében nem volt-o 
valamilyen politikai rugó is, amely az
tán a pártválságot akuttá tette. Mayer 
János erre vonatkozóan igy válaszólt:

— A választások idején alig volt 
olyan párt, amely nevébe n „kis
gazda" jelzőt fel nem vette volna. 
Mikor mi, az igazi kisgazdapárt, 
többséghez jutottunk, a hozzánk 
csatlakozott csoportokkal közös pár
tot alakítottunk, amelynek

lét jogosultságot, többséget és
programot a kisgazdapárt adott. 
Lehetetlenség volna tehát, ha 
eltéréseket engednének az ere

deti kisgazda programtól. . reill.neK> a iuvuros Konnauyin»vwuuu*
- Nem enoedheljilk. Rofl.v a Hördült tolvlláKosltáséi^. Wta Ferouc |

kiwzda j.Ucge elhalvániiodjék és ('r- « kSvottaóket mondotta a Hétfői 
<7. kisgazdák programpontjai /rfe-' Wo^unkatArsának : 
désbe menjenek. Nagyon

vof’VT n. Jelszavakkal s az önéi-, . . .. . ... . , . ,e elsősorban. Vagyunk még Pes-1 helyes volt tehat ezeket a kér- 
ten u... .. J . déseket felvetni es kovetele-

í seink teljesítését kérni.
| A megoldás annál könnyebb, mert 
'követeléseink között egy sincs olyan, 
i amelynek teljesítése nehóz-égokbe 
ütköznék.

i Munkatársunk megjegyezte hogy po- 
; litikai körök véleménye szerint azok a 
1 kisgazdák, akik személyes követeléseket

i

megígérte.

Ripka Ferenc 
a fővárosi létszám csökkentésről, 
az uj névjegyzékekről és az 

élelmiszerakelőről
Minimális lesz a létszámcsökkentés a városházán — 
Tfasovszky Iván belügyminiszter a fővárosi javaslat vitá’ 

jának végén fontos beteléntéseket tesz a választásról

I

se.

j? tóvárosi kormánybiztos nyilatkozata
A belügyminiszter még augusztusban i ugyanis, amelyek között, több meg- 

a szanálási törvény javaslattal kapcsola- > valósíthat ónak látszó is van. úgy- 
tosan rendelettervezetet küldött le a fő- ' hogy az épen folyamatban lévő tár
városhoz a létszámcsökkentés foganatra-I gyalások során a nehézségeket ki- 
sitása céljából. Sipőca Jenő polgármes- . küszöbölhetőnek tartom.
tor annak idején hosszabb felterjesztés- Munkatársunk ezután aziránt érdeklő
ben válaszólt és a létszámcsökkentés he- | dött, hogy igaz-e az a hir, amely szerint 
lyett a terniéozetos csökkenés módszerét i rövidesen uj választói névjegyzékek 
ajánlotta. A kormány Sipöcz előterjesz- ; összeállítására kerül a sor. llipka Fo
tósét nem tette magáévá, hanem ragasz-1 
kod’.k ahoz, hogy december végén a fő
város bocsássa el végelbánás alá kerülő 
tisztviselőit.

: Munkatársunk ez ügyben Ripka Fe-
i renchee, a főváros kormánybiztosához 
ÍArrliilí fnlvIlúffnu'dnaAH Uinlrn TTprAllP.

renc kormánybiztos erre vonatkozóan 
így váloszolt :

— Végleges elhatározásra csak 
akkor kerülhet sor, ha a fővárosi 
javaslatot a nemzetgyűlés törvény
erőre emeli.

| — A kormány a szanálási tör
vény szellőmének megfelelően ra
gaszkodik a fővárosi tisztviselők 
létszámának csökkentéséhez. Ez a 
létszámcsökkentés december végén 
fog bekövetkezni. Részletesen nem < 
nyilatkozhatom a létszámcsökken
tésről azért, mert azt remélem, hogy 

az elbocsátandók számát sike
rülni fog a minimumra redu

kálni.
Különböző tervek merültek fel<lZ akaratnak ön is nlá kell kisgazdák, akik személyes koveteiescKei jyiuoudozo tervek merüllek rei 

*>ha kónysredthetn|öla "m-mSte” i w***'**'*******<*«'*>'  
de^n?^ <ön akaratához igazodjék,’i a hitünk ebben — nem lesz többé ’ az ülőben. Mi már annyit szenved
ni aí-fl •♦y?zeriteni fogja a nem- soha egy kisebbség terrorjával tünk, hogy nem tudunk megijedni j 
a nénóv ’ hogy szavait és tetteit szemben sem a nemzeti akarat. | se, főként, ha tudjuk, hogy nz öné ' 
mert n a.Fat törvényeihez szabja,1 ön meg akart ijeszteni bennün- hez hasonló kijelentésnek lehet 
szembú.i a nemz®t akarata | kot, békés, dolgozó polgárokat, kép füstje, lehet hangja, de nincsen 

‘-ülnek, a vesztes — szent viselő ur. De tévedett a cimhen és 1 magja.

Rakovszky Iván belügyminisz
ter ur a fővárosi törvényjavas
lat általános vitájának vénén 

enunaiálni fog
ezekről a l^érdésokről. Ennek a rend
kívül fontos belügyminiszteri nyi
latkozatnak nem vághatok elébe. 
Hallottam arról, hogy a fő váróéi 
törvény kihirdetése után u.i név
jegyzék összeállítását tervezik.

A fővárosi éleim iszorakcióról a kor
mánybiztos igy nyilatkozott:

— A főváros élelmiszerár....a,, 
úgymint zsir-, hús- és tojás-akció 
folyamatban van. Ezeket az intéz
kedéseket fentartom az egész tél 
folyamán és lehetőleg állandósítom.

Hamisfosa*  i2.000K-.fi
Ara..- at.ezOslöt. hiiHiánst. éltszeri, legdrágábban <res=
iváncsics ékszerész. Vili, Boross d. Sj
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Három ország rendőrsége nyomoz 
e;gy nyolcszoros rablógyilkos banda ügyében 
Reinitz Jakab rablógyilkos szatmári kereskedő biíniigye — 
Éjszakai tetemrehivás a kassai halálerdőben — A rablo- 
gyilkosságok körül kettőt magyar területen, négyet lassan, 
egyet Ruszinszkóban s egyet Romániában követtek el — 
Csempészetre csábították áldozataikat, majd meggyilkoltak 

és kirabolták — Két tettestársat Borsodban fogtik el
nitzol a bankót erdőbe. Egész utón egy 
szót sem szóllak hozzá. Egyszerre meg
álltak s xniudanny.an kiszálltuk az 
autóból.

— Hol vagyunk? — kérdezte Relnifz- 
a rcndőrtanácsos.

Valami utón, — fel; '1° reszketvo 
és idegesen Reinitz.

— Milyen utóul
— Nem tudom.
— Nem tudja? — válaszolta a rendőr- 

tanácsos. — A maga áldozatainak teme-
■ tőjén vágjunk.
i Majd átkerültek az autó másik olda- 
| Iára, ahol Lcichlcr és egy ismeretlen 
I áldozatának csontjai feküdtek. Amint

Roinitz ránézett a csontokra velőtrázó 
sikoltásául és összetett kezekkel szólt a 
rendőrt a nácsosnak:

— Ne kínozzanak tovább, inkább lőj- 
jenek ogjon.

Hétfőn szembesítik Keinitzol 
bűntársaival

Kassu. október 25.
(J Hétfőt Napin kassai tuclósitójiitál.) 

A kommün letörése utáni időkben tör- 
tfmt, amikor még a határok nem vol
tak véglegesen megállapítva, hogy Szal
mái*,  Kassa, üngv&r és Mi kolo kör
nyékén lehetős felvidéki kereskedők 
hirtelen eltűntek. A nyomozó ható i 
gok akkori munkája a megszállott ha
tárok mentén megakadt, mert a külön
böző állajnok rendőrségei egymással 
szemben is bizalmatlanok lévén, nem 
segítettek egymásnak a titokzatos el
lő nősek kinyomozásábán.

' Az akkori zavaros helyzet is segít só.- 
géro volt Lehűt Reinitz Jakab szatmúr- 
jiémeti-i kereskedőnek ég bűntársainak
abban, hogy bestiális módon vegrcliaj- , 
tott rablógyilkosságaik sorozatát el
kövessék.

Későbbi években az állapotok IIkzIu-( 
lábával úgy a csehek, miül a románok 
áltál megszállott területen, valamint a 
magyar határ mentén, egyre nyilván
valóbbá lett, bogy az eltűntekként ke
zelt kereskedők rablógyilkosságoknak 
estek áldozatul.

A külön-külön megindított nyomozás 
Szálai mind Reinitz Jakab szatmár
németi-! kereskedő felé vezettek, aki! 
aztán Kassán annakidején le is tartóz
tattak.

A let artóztaá f ssal egyidejűleg Ma
gyarország, Csehszlovákia és Románia 
között, megindultak a diplomáciai .... 
gyuláitok, s a három érdekelt ország 
megállapodott abban, hogy --------
nzoros érintkezést tartva kezdik meg 
újból a nyomozást az eleddig is meg
állapított nyolcszoros rablógyilkosság 
li gyében.

Ez a megállapodás a 
pókban jött létre s ennek folyománya- 
ként’ a miskolci rendőrség a kassai 
rendőrhatóságok nmgkcfeséHéro már ia 
kózrekrltetto Reinitz két bűntársát, 
Kajlai Lujos pereces! bányamunkást és 
fájtai Ferenc tibolddarőcl földművest.

A nyomozás egyben megindult a bor
zalmas bűntények tényálladékúnak meg- 
fillapitására is.

légben. Ur Apptmvinnk 
detui, hanem ' Mn'áb.Us

A következő szón,,! \ 
nolilzclsyilh-.i k..,.vKr1,í v'ÓŐ" n'"™ ,lr' 
ru.nutatolt nrra, 
ffuylnsáKi í., „,n,liuyi
moly a lőváros |„fc.,...-., '"Üte, tnlcf. Itrnrl „ -'Hlak tÓjlkrnUPwnó'Tf- .t6nk"'*  *ivöss 

";r"rírd»k'- 
|«RÍtenl kell. |>P ÍU-ydeX kVlí'",'1’: 
I azt is, hogy 18157 óta olvnn n'
'állam lettünk, amely 1'Par°5_________________ ._______ óu’doggA I- leheti, X\UrS“‘ «*•  

■somi nóffrádmogyet kbzsóg-! Ml I.Kh-ljohh csuk ....géUmUinknf

Bőr * húrom ország rendőri aprará- ; erodniönyrzi
tusának diplomáciai crinlkezáso kissé ; a vidékkel

Ofir a n írom - | • I I ’
tusának diplomáciai érintkezése klssójaKara vidékkel ( 
lussuvá és vontatottá teszi a nyoiuo-iincrt *"d.in,  
ziud, a szombati napon a miskolci rend-; »’•'» szabad ■

I
őrség nyomozása szenzációs eredmény
nyel járt. A kél Zujtai-fiu vallatása so
rán ugyanis egy kilencedik niblógyil- 
kos.-űg "is kiderült, amelyet Reinitz <’ 
társai Kere sőiül nógrádmogyel község-. noi íegieijobb csak iiH-góUietÍink",'n 
bon követtek el, n kormány Ilyen politikát folvtnt Ál

Erro a kassai és miskolci rendőrható- a bevételi tételek csakhamar' fJ.
■ _ I abbun állapod-1 tatlanok lesznek, a ».-,njtha'
a kufisai rendőrség szál- adófizetők listájából. A váni'fómi71M'í 

a határmenti Hidas . magasak, hogy lelmteu'mé f ” Jnn 
rá héttöve a mikkolci rzomszédállamokkal koreskr.'.iniJ:^^ a 
Hifin n két 7,n ii »i-toKt- . megkötését Az ’

, , , , , ■ i . '^abAlyózták a bankok mohóságát e^v
büutársak izgalmasnak ígérkező , az állam nem fékezi magát, hiskui k 

--------------- -----aránytalanul magas kiv.t.J 
émetilien, hova \as^rn,a,P| is csak azt célozza, hogy illdéktclZ 

uuw.i nagyobb összeget vegyenek ki '' 
kispolgárok zsebéből. Olyan ország 
kell fenni Magyarországot, mely kiv< 
natossá ksz az elszakított testvérek 
előtt. Olyan ^irredentát kall hlrdotni, 

nem a uiizdaeági holyzet előnyeire la. 
maszkod ik.

amely az országot

súgok táviratváltással abban állapod- j tatlanok lesznek.
lak meg, hogy i ’
Htsa Rcinitzot
Dómét ibe, ahová ------ , .... . ..... ......... . at»njBKe<iei-ni
rendőrség elszállítja a két Zajtaí-test-j ződósek megkötését. Az nj vi8/l . 
véri is. szabályozták a bankok "mohó.á°k..4....nV 5-zn>n 1 mnen nlr i<rf»rkA7.n i ~ All...—   

szembesítése hétfőn fog lefolyni Hidas-• ^zorzószáin a 
németiben, hova vasárnap érkeztek mog j5 csak azt célozza,
Kassáról Reinitzcal és Miskolcról a két uton
Zaj tai-testvérrel.

i lesz

Haller István kivándorol Amerikába
A numerus slausustól — a Tanítói Bankon át 

a visszavonulásig
Napok Óta suttosrjúk. lioR.v Hallct I séííc támadt, amelyek miatt kiéle-

ti kurzus 
o már

István, 
niiiii'szter _

i Amerikába vitorlázik. ..
Iván — hirszerint — azért határozta 

<•1 magát a. kivándorlásra, inért ují.v 
. politikai, mint közgazdasági tek’rn- 
itetben elvesztette vezet ősze repet, 

iín<tárJSÍ,í u^v a parlamentben, mint — a 
u. ország | Ti! ni tói Bank csődje után — a koz- 
cgymússal • gazdasági

" kullVrligyciirek I ződött a viszony yliisa?/ és a bank; 
a közeljövőben többi érdekeltje között,

Haller .Ist- “ ’ ’L*

életben is, teljes vissza
vonul faágba kényszerült.

Kivándorlásához ürügyet falait 
és missziós útnak nevezi .amerikai....... 9 b I l ■ 1 OC l. 1.7., I I Í < «• l\ , / ,, ... , .

. ^líizúsát. A , pártjához közelállók 
köz''mull M. I Ózonban uűy tudják, li<WX o misz- 

sziős küldetés csak iirüny arra.hogy 
\ leplezze az utazás igazi célját, ami 
./Ifyjt, cli/ié.b,. tnib' ejiclj/e^kcdcst ke- 
vésni állandó letelepedés éel.iara.

többéHaller István nem kíván 
visszatérni Maai/arórssáfira.

Haller István a magyar 
rívok miatt elkedvetlenedett a po
litikától és ezt az. elkcdvetlénedését 
a Tanítók Bankjának az ügye még 
fokozta. Akkoriban sok kcllemetlen-

viszo-

i lomul LTiívsüiuju jvwwvi, akik mind 
egyformán folytak be a Tanítói 
Bank irányításába. Apsay János, 
a. vizsgálati fogságból való kiszaba
dulása után maga is kijelentette, 
hogy mindenki1 a saját bőrét mente
gette, öt pedig teljesen cserben 
hagyták.

A. helyzet az, hogy Haliért ma 
azok a kisemberek is elhagyták, 
akik valaha élükre emelték őt, s a 
numerus clausus megalkotója, épp 
törvényének országosan súlyos ha
tása alatt most menekülni kényte
len. Mert, a liberális közvélemény 
menekülést lót abban, hogy Haliért 
István egy olyan törvény követ
kezményeinek a terhétől igyekszik 
szabadulni, amely törvény a kul- 
turbóiránii veszedelmével fenyeget. 
Kivándorlásának hírével kapcsolat
ban beszélnek arról is, hogy bizo
nyos körök társadalmi utón segítik 
elő Amerikába való utazását.

CIPŐ**?*" mélyen leszállított árak:
Dói fekete félcipó . ..... 900 
női fekete magas fűzős .... 300 
férfi box bergsteiger....................300
férfi sevró bergsteiger rámán varr. 375
Nöl hócipő..................................215
Női sórdpő..............................140
Árak ezrekben torgalmival. Vidékre trtátntttr'Egyes párok igán olcsón
Gulliver Clpöház, Rákóczi Ml

A hölgyek 
jelszava!
Vásároljunk

Kik az áldozatok
Az eddigi megállapítások szeriül Rei- 

pitz Jakab és társai nyolc esetben kö
vettek cl 
hegy ősik 
belchter Salamon 
|s Lebovits kereskedők s egy mé| 
jncntlcn áldozat.

Az Ötödik 
^Uszbacher hi'szti kereskedő. A többi 
|iároni áldozat közül csak Rozin arszki 
|cnő nevét, sikerült megállapítani, mert 
i román hatóságok nyomozásának ered
ményei még nem érkeztek be.

Csempészetre csábították 
áldozataikat

Megállapította a rendőrség azt is, 
liógy mily módon hajtották végre a 
p.éilkosságolínl Reinilzék. Eszerint Rei- 
•iitz, aki külsőre jó mogjelenéSü cm- I 
jer, a kiszemelt áldozatokkal <"»• 
tőttefést keresett üzleti ügyekben, őket | p

'iszalértek, n többi ezer esztendő alatt. Nekünk pe a 
azon mai, hanem a kowuthi Magyarország 

y legyen a példánk, mert ma a múlt jel- 
! szava uralkodik : divide et hnpera. Ez 
I az elv az, amely a magyar hit egyesitő 
[ szeretető helyett az osztályok és fele- 
1 kezetek közötti uszítást szítja, hogy a 
dulakodás közepette uralmon marnd'haa- 

■- són. Elérkezett az ideje, hogy a nemzet 
• | öntudatra ébredjen és azokat az eszmé

ket, melyeket a lelkében hordoz a hi
vatalos Magyarország evangéliumává

KLEIN ANTAL
ra hlógy i 1 k ossá got, amely bő 1 
Kassára. Ennek áldozatai 

szabómester, Szmuk 
is

/WIV.V.-iyih—l—*—— * «

Radikálisak - Nagyatádiról
„ Mit fog Korányi Párisban mondani a szovjetről? — Rupert

rablógyilkosig áldozn á a- u ...... Ui.oo o knrmánuRezső, Batthyány Tivadar és Nagy Vince a kormány 
gazdasági politikájáról

i

szó-

i A Kossuth-párt vasárnap délelőtt Má
ria Valérla-uccai párthelyiségében nagy
gyűlést tartott. Rupert Rezső elnöki 
•megnyitójában azt fejtegette, hogy évti
zedek óta két Magyarország van. Az 
egyik a hivatalos, a másik a valódi, 
igazi. Magyarországnak csak egyszer 
voltak szép napjai, amikor az ország a 
magyar hitnek templomává emelkedett, 

ez az 1848-as időkben volt, amikor

divatáruházában

Király-ucca 53 sz.
Akécfa-ucca sarok)

•sem pénzeire csábitotta s mikor 
ragv áruval megrakodva vl 
legyilkolták őket h a holttesteket 
nődön elásták vagy az uf mentén, vagy 
v szomszédos erdőségekben.

Éjjeli tetemrehivás 
a kassal erdőben

Reinitz Jakab mióta fogva van, ál 
íandóan tagadott. Rióba tárták elé bü- 
jtíisscge adatait, és sfccmbositették sú
lyos terhelő fn 
pitit ’

A ki 
lég ’

pénzzel I löbbel toltok ■ sz.ahadságJoKokért, mint

és 
miukkal, Reinitz megma- 

rlhiiláríMMÍHH mellett 
iözell napokban a kassql. rendőr- (

nrra határozta el mattit, hogy éj Utána Ratthyány Tivadur gróf a la- 
leli tvtf.i"••hívás*  rendez a K. ssa mcl- kásprobléináról beszélt. A. kormány elő- 
rtti bankói erdőben, ahol Re”. ,z két HZör 1 -nyúzva a lakók bőrét, aztán elö- 
Mdozalámik holttestét megtalálták. | készíti az útját cg.v nagy vagyonvált 

Az éjjeli órákban autón kivitték Rei- ! Hágnak, amit majd a háziurak fogunk

megkeserülni. Libah találáshoz hasonlít ’ 
az, hogy még több falat jusson a hizla- ’ 
lásból. Majd élesen kritikát mond a kor
mány adópolitikájáról és kijelenti, hogy 
állíthatnak ide tíz pénzügyi főbiztost, | 
nem fognak addig sikert elérni, amig a 
külföld bizalmát meg nem nyerik, vi- I 
ezont megállapítja, hogy olyan c 
nyék, mint, amelyek a legutóbbi időben 
előfordultak, nem nagyon szolgálnak a 
bizalom fokozására. Bethlen régebbi 
álláspontja feladásával elfogadta nagy
atádi Szabó pontjait, már pedig akkor 
Nagyatádi van hivatva átvenni a mi
niszterelnökséget, mert az valósítsa meg ; 
az elveket, aki vallotta és követelte, j 
nem' aki utólag elfogadta. Az ő felfo- ; 
gása, hogy az egész csak blöff és mint 
oddig. semmit sem valósítanak majd 
meg belőle. Korányi nagyatádi Szabó 
politikáját szovjetnek nevezte. Kérdezi 
mit. fog mondani Párisban ? Ha ezt a 
szovjet politikát a miniszterelnök elfo
gadta, hogy akar akkor külföldön bizal
mat. szerezni a kormány (számára 5 UJ 
politika koll s ennek irányát maga 
Apponyi jelőlto meg, mikor Jászberény
ben azt mondotta, hogy a nemzet fogjon 
Össze ogy nagy domokratikus tömöril-

Olcsó antikvár 
kSnyveladás

néhány hétig KUN MAKÓIT könyv- 
boltjában IV., Múzeum körut ”

esőmé- ' BB|| || jí frl^öSCAT
időben DK ■ drág4»»«

gyöngyöket, 
reszek S«3».'y »"•». K,rá r ,

(Tcréztomplommal szemben) 
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Kiállítási termek:
I Budapest Fin, ÜVCSi vl S2IB s.-. 
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Egervári? és Társa
műbutorgyár

Különleges jnj»üi!£
rok, müwéshjg^ 
iS^iTérinterie^
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Kigyulladt , Nagyatádi Szabó István 
eW VllIOniOS'SZErClVény nem vállal többé miniszterséget 

h NiíÜnF lírrrihflll szabó Sándor, Nagyatádi ügyvédje a volt föld-o tudor uccűban
_ Hétfői Napló tudósítójától. — 

..aralmns eset, szemtanúi voltak 
fiSnan hajnalban a Nádor ucca 

'itaSő?. A tóasde palota előtt tel- 
L, HnbossÓKíel haladt a közüli vil- 

értékes szerelési anyaitokkal 
kirakott 1W. számit szerelvény-. 
4 N’Aöor ucca és Széchényi uccu 
..Hn levő fordulónál rövidzarla- 
*i kapott a vezeték es a kocsit ve- 
ftö OomonkoK István kezében levő 
iár érintkezésbe került a Icetezei 
folt feuültséuií grammá. A villa- 
,nevezető görcsösen aUva maradt 
Kén a kocsi kisiklott és a veze
tékből hatalmas tuzoszlop csapott 
iíő A kocsi faalkatrészei pillana
tok alatt lángot fogtak és a járó
kelők megdermedve látták, hogy a 
villanytól snjtott Domonkos István 
menthetni lenül bent cg a kocsiban. 
Segítségére azonban senki nem mert, 
sietni-h ijedt IMltosásroa a helysemre 
rrkcictt Csorna Sándor. 35H. ssámu 
rendtr. aki vakmerőén meakoxel - 
alté aldnookbanállókocsit, lehozta 
m áramszedőt, leemelte az a.P'^ 
lioesiveixtöt és a közönség segitsé- 
„ével eloltotta a tüzet és ezzel meg
mentette a szereli'ényrc felrakott 
több millió korona értékű anyagot. 
Domonkos Istvánt a „kivonult men
tők részesitettók első segélyben, a 
bátor rendőrt pedig a hajnali ucca 
ogró. közönsége lelkesen megölje- 
nézte.

I

mlvelésUgyl miniszter álláspontfáról az Esbiltt- 
ügyben — mennyit fizetnek a gazdák jövedelmi 

adó jejében ?
- A Hétfői Napló tudósítójától. —

| —- Ismétlem, jelenleg az nz impresz-
szióm, hogy nagyatádi Szabó Jsí- 

jván nőni vállal többé miniszteri 
lárvát. Különben is a kisgazdáknak 

' sem volt személyi ambíciójuk a 
'válság alatt. Legkevésbé lehet nagy
atádi Szabónak, aki az Eakütt-pör- 
beu, mint magánember: akar magá
nak elégtételt szerezni.

A kisgazda-mozgalomról __
Sándor dr. a következőket mon
dotta :

— Téves az a beállítás, minthogy
ha a jövedelmi adóval kapcsolatban 
merültek volna föl nehézségek. A 
jövedelmi adókulcs meg van álla
pítva — közmegelégedésre. A 15 
holdon alóli birlokok adómentesek. 
15—100 holdig akkora a jövedelmi 
adó, mint békében volt. 100 holdtól 
fölfelé pedig progresszive emelke
dik. Helytelen az a megállapítás is. 
mintha a kereskedők és iparosok 
rovására történtek volna engedmé
nyek. A helyzet az, hogy a jöve
delmi adó összegét a kisgazdák 70. 
a többi foglalkozási ágak .*W  száza
lékban fizetik.

, .Egysógospártl körökben ug.v tud
ják, hogy nagyatádi Szabó István 

, .i válság elsimulása ellenére is ra- 
’ gnszkodik elhatározásához és nem 

vállal többé miniszteri tárcát. Erre 
vonatkozóan

Szabó Sándor dr.
nemzői gyűlési képviselő, aki egyéb
ként. nagyatádi Szabó Istvánnak 
az Eskütt-pörben megbízottja, a 
következőket mondotta a Hétfői 
Napló munkatársának :

— Tudomásom van róla, hogy 
nagyatádi Szabó István teljesen el
kedvetlenedett, ún minden politi
kát és

aktív miniszteri székre többé 
nem óhajt vállalkozni.

Ez az elhatározás természetesen' 
nem tekinthető megmásithatatlan- 
nak. Az Eskütt-pör tárgyalása vál
tozást hozhat ebben a kérdésben, 
addig azonban semmi szir. alatt 
sem lehet szó arról, hogy Szabó Ist
ván vállalja a földmivelésűgyi tár
cái.

— A kiiili-ses tifUöZ is rútodon érőm 
feliitá a fejét, de az, ilyen betegek elkü
lönítésével n további elterjodéat nagyon 
könnyen meg lehel akadályozni. Viszont 
ba a vörbeny, vagy az influenzajárvány 
terjed, akkor hiába támadnak ellőném a 
lapok, caak azt mondhatom, adjanak, 
uuis levegőt nekem, akkor incf/sziinte- 
ten» a járványt. Megnyugtathatom a iui- 
tóságyt, iutgy a víszhirek Mjescn alap- 
talanok cs túlzottak, meri leprán .meg 
betegedések Ó-Itumániúban és a keleten 
eddig is voltak, anélkül, hogy hozzánk 
elkerültek volna, hogy ltodig Erdélybe, 
itt átterjedt, arról éflesülcswnk nknes. te. 
hát semmiféle különösebb úvintMskedés 
megtételére nem Ktcríil fel ok.

a. e.

Szabó

Félniilliárdot lopott Londonban 
ottani követünk szobalánya

A londoni rendőrség átirata a budapesti jőkapiUmy- 
sághox — Galba Mária tagad — A rendőrség őrizetbe vette

Széljegyzetek
VICISTI GALILEEt Teljesen indokolt 

| rotna Hefh/en István gróf miniiutei- 
i elnöknek ilyenfajta felktóltúba a pénteki 
párt értek etlet után olyan csekély módo
sítással. hogy: győztél Nagyatádi. Mert 
Nagyatádi gjjőiött üethlennel szemben, 
vagy Bethlen legalább is kapitulált a 
kisgazdák, élőit.

Így aztán maglüilölték a békét, a má
sodik Trianont az Esztcrlmzy uccában. 
Lesz most aztán minden: Icisüst, szabad 
dohánytermelés, sőt lesznek ellenőrző- 
bizoltságak is, úgynevezett kisgazda- 
ellenőrzők, akik, örlcödni fognak aaost, 
hogy minden a kisgazdáknak jusson, s 
ők ne panaszkodhassanak. Mi többicl 

számitunl:. T)r azért — mondotta a 
miniszterelnök — smki sem gomUMhatju, 
hogy nálunk os ztál y ura lom van.

Valóban a kisgazdák nem törekszenek 
os ital y uralomra. Miért is*  Nagyatádi 
nem tudná azt teljesileni hiceinak, amit 
fíetMentől kUerrorisdlt, Hál. vieisti Ga- 

, liléé, de az ország drágán fizeti meg ezt 
a győzelmet.

legnagyobb nyeremény
------»ierenc»a» etet bem
,, i 1 _ ■J— '

Jutalom

MILLIÁRD KORONA
Mnyaranónyak i

,A_ 500 mlllié J00 millió, 100 mllllő,
0 miihó so millió, *•  millió 
,, korona «tb. stb.
•íii "J.,"i'wwniiny, 11 milliárd

* millió korona összegben.
I_^A Bvrgjcg t). |||V(1|a|PS íjj-jj (vziályonként:

’. i sorsjegy
30,000 K

'/< sorsjegy 
16,000 K

J»»«mber U-lfcAn ** 14-IMn.

Szapáry László gróf londoni ma
gyar követ, mikor állását elfoglalta, 
kivitte magával Londonba régi szo
baleányát, Galba Máriát. Néhány 
hónappal ezeleőtt Szápúr.y gróf a 
szobaleányt hanyagsága miatt el- 
bocsájtotta és saját költségén visz- 
szaküldötte Magyarországba. A 
leány azóla itt élt Budapesten.

A külüg.yminisztérrum utján 
szombaton érkezett a londoni rend
őrség megkeresése, hogy dalba Má-

riát fogják el, meri följelentés van 
ellene, hogy Londonban félmilliárd 
korona értékű ékszert lopott.

Az átirat alapján a rendőrség 
megkezdte, a nyomozást és vasár
nap reggel sikerült is dalba Máriát 
a lakásán megtalálni. Kihalgaiása- 
kor tagadta, hogv Londonbún lo
pott volna. A rendőrség a tagadás 
dacára őrizetbe vette ós táviratilag 
értesítette erről a londoni rendőr
séget .

tAMVtMtMMWWMWMMMblMMVMMWMAAMAM

Túlzottak és alaptalanok 
a lepraveszedeíem hírei 
Végh János tiszti főorvos nyilatkozik a Hétfői Naplónak

A« utóbbi napokban riasztó hírek 
jelentek meg a lapokban arról, hogy 
teprajárvány fenyegeti Közép-Európa 
országait, sőt Zubriczky Aladár dr.. a 
Pármán Péter egyetem ezidei rektora 
székfoglalójában a lepravwzedclein kér
désével foglalkozott. A 'hírek szerint 
nemcsak a keleti országok vannak lep 
rával megfertőzve, hanem a kontinens
széli többi kultúrál lomokban is nagy 
mértékben elterjedt ez a betegség. Az 
aggodalmakat még fokozta az. hogy Ro
mánia leprás házak építését rendelte el, 
amiből arra következtetnek, lwy a jár
vány átcsaphat Erdélybe és igy Magyar- . 
országot is könnyen megfertőzheti.

Tekintettel arra, hogy a leprabetegség 
nálunk abszolút ismeretien. felkerestük 
egyik kiváló orvosprofesszorunkat, aki 
a következő információt adta a lepra 
betegség mibenlétéről:

— A lepra krónikna fertőző betegség- 
amit a leprebacl tusok terjesztenek. Két 
fő sziinptómája van. Az egyik az an- 
aesthetikus, amikor n test különböző terű-| 
létein érzttokieaéa áll be, azaz minden j 
fájdalom (szúrás, égés) iránt teljesen 
érzéketlen less. A másik a daganatos | 
al'ak. Ebben az esetben a t««.L

vörösesbarna daganatok borítják el. az 
arc erősen megduuzad, sőt sokszor a 
szeanre is kiterjed. Gyakran bénulás óh 
.izom bot vad ás is keletkezik.

— Speciális gyógyszere egyelőre a lep- 
rá nak ni nősen, l»ár van egy lepra- 
szérum, amivel enyhíteni, tudják a Im?- 
togséget. Legjobb védekezés, ha a bete
get teljesen elkülönítik és — mint min
den ragályos betegségnél - a higié
nikus viszonj-okat rendezik.

Felkerestük azonkívül dr. János
tiszti főorvost Is, hogy megtudjuk mi
lyen védőin tézkedóFO.kre gondolnak a 
hatóságok. A tiszti főorvos úr az alábbi 
kijelentéit tette:

— A lepra, mint minden fertőző be
tegség, kötelező hatósági bejelentés alá 
esik '« igy megállapíthatom. hogy Ma- 
gyar<>rs»á-goni az utóbbi négy évtizedben 
leprát megbetegedés nem fordult elő. 
Különben is az ilycai beteged őstől, 
amelynek a károkozó csiráit meg tudom 
fogni, egyáltalában nem félek. Ez a be
tegség épp úgy, mint a kolera pusztít
hatott az ókorban és a középkorban, de 

* „„„______  nem punzlithat malomikor az orvos-
testet apró, tudomány tud védekezni ellene.

RIPKA IS MARAD. Azért ,,is'. mmh 
a drágaság se távozik. Amikor Niploa 
jött, akkor azt beszélték. — ő is mondta 
— hogy u drágaságot minden lakástör
vény ellenére kUaholtaiják a fövároa 
falai közül. Tudnlilik ezt mondták és 
ígérték.

Aztán köbben lAderiilt, hogy a kilakol
tat ást törvény miabályozza s az nem 
olyan egyszerű dolog még a drágasággal 
kapcsolatban sem.

1 Erre aztán Ripka kormánybiztos >tr 
' akart eltávozni, mert ő szilárdan hitte, 
I hogy az ő Ígérete és a drágaság, ez a 
I hét dudrijs nem fei~nek meg egy csárdá
ban.

I Aztán mégis megfértek. Hieten s)égra 
is ők nem olyan békélhetlen ellenségek.

, Már t. i. a pesti drágaság és Rudapest 
; kormány biztosa. A drágaság legfeljebb 
, a pesti polgár ellensége, de a ki párnázott 
, kormánybiztosi szoba csendjébe nem hal
ük be, hogy mint győtri, kínozza, fojtn-

I gatja a pesti polgárt a drágaság.
Ezért aztán mát adhat tűik kelten béké

sén egymás mellett: a kornuinybiztos 
úr és a drágaság, sőt ez előbbi növeli 
az utóbbit, mert a kornui nybiztos úrnak 
is drágább a hús, a átír és a kenyér...

AZT HALLOM. AMIT AKAROK. Ezt 
a belügyminiszter ár gondolja, mikor 
a kisgazdák berzenkednek ellene. Mert 
berzenkednek. Kifogásolják a belügyi 
hatóságok eljárásai kisgazdákkal szent
ben.

Iveket, hogy a kisgerdaknak igaza 
van. Ha tik mondjak, bizonyára igaza!: 
is van. Ezt meghallja a bclügyminU-zh r 
s kiadja szigorú rendeletét, hogy a kis
gazdákkal ezentúl leeztyüs kézzel bánja
nak.

Nagyon helyes. Hittük, hogy így is 
lesz. Hát hogy ne lenne igy. hiszen 
nem a munkások érdekében követelőd • 
tek a kisgazdák, hanem csak a saját 
érdeküklten. Ezt pedig lehet teljesíteni 
azért is, mert igy nem kell meghallani, 
hog>/ a kisgazdák a belügyminiszter 
fejét, is követelték...

EÁfS A U RÉSZLETFIZETÉSRE! »«'■
E H MM M AA inc'y " természetes fogakat teljesen pótolja, aranykoronák. hidakB & J AMA B^k (aranyat pótló .Randolf-fétnböl is), fogtAm^n, foghúzás érzéstclr-■1 WBi BTaBW wb Hitessel, (altatástól is). műtétek esetén is forduljon bitómmal

" fÓvárosban 40 4 v óta fannAlló lagmagh: ha A hb

Főorvost Or. Kovtct S. 
fogorvos i

.-■entfst: BOFHB I, specialistái 
r fogász |

 ügyeljen a címre!!

Rendkívül mérsékelt árak! 10 évi jótállás!
Randelás: d. e. *-12-lg.  d. M-lg. Vasár- í» ünnepnap reggal 8-12-it 
Ügyeljen ■ efmre!Vidékiek noronklvfll fogadtatnak.

Most már mindenkinek 
módjában van megnézni a |

TarézkBrutli
Színpad

szenzációs októberi műsorát, mivel
mélyen leszállította

■ helyárakat!
Telefón; 65-54 Kezdete 1 ?9 órakor



HÉTFŐI NAPLÓ Budapcal, hátríi. oUóh.. „

A sikkasztó Koplnics Bukaresten át Rómában, Páriá
ban, Zürichben, Konstantinápolyban tőzsdézett — Egy 
román bankár 30 milliót elsikkasztott tőle — A szép 
Tóth Ilona artistanő, akit tőzsdeügyletei lebonyolításá

val utaztatott, még ma Is a toloncházban Ul

Kron Qyula amerikai Scherlock-Hoimes 
kottái üíöííe Kopinics nyomát

— ügy, magyar? Annál jobb, 
mert én is az vagyok - mondta az 
illető és Franz Krausz néven mutat
kozott be.

— Tehetne nekem egy nagy szí
vességet. Vigyen el egy levelet Bu
dapestre és adja azt át a Ritz-szál- 
loda portásának. Miután kocsin kell 
oda mennie, ennek költségére át
adok önnek 200.000 koronát.

Tóth Hona vállalta a megbízást, 
mire az állítólagos Franz Krausz 
átadott neki még külön 5 millió ma
gyar koronát azzal, hogy Pesten vá
sároljon számára értékpapírokat. 
Megkérte azonban, hogy a levelet, 
amit Budapestre a Ritzhe visz, 
Pesten legye bele egy másik borí
tékba s azt címezze meg Boekelberg 
rendőrfőfelügyelő címére. Az ál
tala megcímzett levél Katona Gé
zának szólott s ceruzával megkérte 
a ................. ’
a.

Tavaly nyáron - - pontosan junius 
Ö6-án — amikor a korona nívója a 
mainál jóval magasabban állott, or
szágos feltűnést keltett Kopinics 
'Jenőnek, a rendőrség bizalmas be- 
SDgójának 140 milliós sikkasztása. 
A fiatal, behízelgő modorú ember 

“már többször jó szolgálatot tett va- 
(lutacsc mpészek ügyében a detekti- 
veknok. úgy hogy vakon megbíztak 
fbenne. Június 15-én nagy fontosko
dással azzal állított he a rendőrség
be, hogy repülőgépen cseh megszól
ított területről

500.001) szokni! csempésztek be az 
országba, amelyet másnap a Hi
telbankban magyar koronára 
akarnak beváltani a csempészek.
Kérte, hogy a szokolok beváltásá

ra borsássanak 140 milliót rendelke
zésére, adjanak melléje két. ügyes 
detektívet s ő leleplezi a csempé
szeket, .'.kiktől azután el lehet ko
bozni a. milliós értékeket.

A rendőrség rövid használatra az 
■'Állami Jegyintézettől kölcsönkérte 
a 110 milliót, amire a detektívek vi
gyáztak. Kopinics a delctiveket fel
vezette a Hitelbank emeleti helyi
ségeibe, ott elhitette velük, hogy az 
ő jelenlétük feltűnést fog kelteni, 
elvette tlflilk a pénzt és azzal bé
na ni így hivalaloft helyi se fj be, eh.nl 
mint mondotta, lesbe étit s inteni 
fog, hogy mikor lépjenek be a. de- 
tenlirel,’. Ezek vártuk. Egyik ne
gyedóra a másik után mullfttt s-Vé
gül jájöttek, hogy Kopinics egy 
titkos tapétaajtón át a pénzzel 
együtt megszökött.

főfelügyelőt, hogy azt kézbesítse 
rokonoknak.

A véletlenül felbontott levél
A lány teljesítette a megbízást, 

de Boekelberg tévedésből felbontot
ta <; levelet, amelyben 600.000 korona 
volt. A levélben Kopinics saját ne
ve aláírásával arra kéri Katonát, 
hogy nyomorban és szegénységben 
élő nővérének, Kopinics Irénnek

ugy szántón 
szúmvizs 
az volt :: 
avatva a

Hogyan szökött meg Kopinits?
Az eset hallatlan nagy szenzációt 

keltett. A Kir bejárta az egész világ
sajtót s a kiadott elfogató parancs 
folytán mindenütt keresték a világ
hírű nevezetességre, vergődött sik
kasztó!. A budapesti rendőrségei' 

■pár napra rá önként jelentkezett 
egy Harag László nevű volt katona
liszt, aki elmondotta. ho„g.v Kopi
nics általa szereztetett egy autót és 
egy nagy bőröndöt s ozó’-f neki 12 
milliót adóit. Azt mondotta, hogy 
váratlan örökségre tett szert és most 
Szolnokon át külföldre utazik.

Darayt. letartóztatták, 
Ibipp Mátyás miniszteri 
•gáló feleségéi is, aki ellen 
gyanú, hogy ő is be volt 
sikkasztásba.

A budapesti detektívek ..............
sau megállapították, hogy Kopinie 
Török Szent Miklóson keresztül <• 
határig autón utazott Balázs álnév 
alatt. <íe innentől kezdve nyoma ve
szett. Jelentkezelt Krón Gyula anic 
rikai detektív is, aki két magva 
detektívvel együtt megszerezve 
román vízumot, Aradon. Temesvű 
ron kereste a sikkaszt ót, de hiába, 
mert ez mindenütt egérulat nyeri 
Annvit megállapiíottak. hogy a 140 
milliót \rndon váltotta be román 
14‘nzre. ami által ott teljesen levon- j 
totla a nmgviir korona amúgy is in
gadozó árfolj amát.

Tóth Ilona és Franz Krausz
Hosszú időn át semmi hír se érke

zett Kopinlesröl. Ez év januárjában i 
azonban mégis nyomára bukkantuk ’ 
Az. történt ugyanis, hogy Bukarest-i 
hol látogatóim Magyarországba 
akart utazni „ szép fólh Ilona> „ 
bukaresti orfeum egyik híres pri
madonnája. A pályaudvaron, ami
kor .legyet meg n körte váltani, 
Jranem nyelven megszólította öt 
egy magas termetű fiatalember. 

2vem tudok franciául, magyar 
vagyok..-..felelte Tóth Ilonu., 

GiSfap’ííszCveÉ-osíatály i

ÓltÖliykelmék, tartós minőség, 140 cm széles 83b600 
Tiszta gyapjú öltönykelmék    160.550 
Őszi raglánkelmék tiszta gyárin..........................193.800
Kosztümkelmék, angol zsáner, 144cmBzélos ... 76.000 
lakabátvelour tiszta gyapjú minden színben 230.000 
divatcsikos és kockás női ruhakelmék 61.750 
Eolin ruhakelme tiszt, gyapjú,

minden színben ....................................................  104.500
Gyapjú Kasán mindon színben...........................w 76.000
Kombinált öltönykellékcsomag .........  135.000

(tartalmin osy öltönyha-z szllksCgss Bsszes bílísanvagoltat)

Selyem-osztály,
Nyersselyem mindon sztndrnyaltitban ............  33.600
Japán-seiyem mmaon színben...............97.800
TrikÓ3Clyem divutsztnskbcn............... .................... 117.800
Crepe de Chine.......................  158.000
Selyem-marocain,a legdivatosabb mintákban 153.900

Sima é« mintáé béléoaelymek nagy választékban

Mcsó-oszSéSy a
Fehér kockásfúggönykelme........... .... 20.900
Fehér, függöny ctamin 150 cm szélep, kockfts __ ___

és csikós........................................................................... - 53.200
mOSÓVOálok legszebb mintákban...............  ............ 22.800
Színtartó mosó-cropp mindon színben...... 21.850
Sportflanell.........................................  22.800
Flanell és barchet legszebb minukb.n........... 38.000
Selyemfényű mintás szatén unbotbéusr. 42.750

Vászon-osstály ■
Kclengyevászon..............................
Fenyves mosott sifón ...».... ..... . .....
Batisztsifón m cm „éle.......................................
BatisztsifÓn ISO cm szeles....................... .............
Paplanlepedövászon ioo cm  .....—,
Börerös angin....... ..
Vászon törülköző... ..
Frottír törülköző__
Flanel portörlö ..„_„........ .......... .....

I ‘ X"

adja át. ezt a pénzt. A föfelügytlő I hónapokkal 
azonnal bejelentette az esetet, a kiadatási . 
rendőrségnek, amely minden követ | azonban mindíe 
megmozgatott, hogy a titokzatos le
vélhozót kézrekeritse. Ez azonban 
közben már visszautazott Buka
restbe, ahol Franz Krauszszal most 
már intenzvebb barátságot kötött.

Állítólag nem tudta, hogy Franz 
Krausz valójában Kopinics Jenő, a 
hírhedt sikkm-zló. Kopinics igen jó
módú ember volt. Tőzsdézett Rómá
ban. Párizsban, Zürichben és Kon
stantinápolyban és üzleteibe be
avatta Tóth Ilonát, akit sokszor 
utaztatott Rómába. Párizsba üzletei 
lebonyolítása végett.

Kopínicsef egyelőre nem
adják ki

Ez év tavaszán Tóth Ilonával öt
millió koronát küldött Kiss .Gábor 
szentesi kereskedőnek egy levél kí
séretében. amelyben Franz Krausz 
azt irta Kiásnék, hogy megvásá
rolta atyja abrudbányai házát, s 
mivel apja meghalt, neki küldi el a 
vételárat. _ _ .

Kiss rögtön közölté a levél tartal
mát a rendőrséggel, amely azt a 
tanácsot adta neki, hogy helyezze 
az összeget bírói letétbe. Kiss — 
bár időközben meggyőződött arról, 
hogy atyja él és az egész házvételi 
história koholmány, edényüzletbe 
fektette a pénzt, amelyre azonban 
utólag bűnügyi zárlatot rendelt el 
a hatóság.

Tóth Ilona — Szentesről Buda
pestre jött, ahol felismerték és elő
állít oltók a főkapitányságra. Itt 
mintegy 30 oldalas jegyzőkönyvet, 
vetlek fel vele — amelyben a leány 
részletesen elmondotta Kopiniccsel 
való megismerkedésének történetét 
és azzal védekezett, hogy fogalma, 
sem volt arról, hogy Franz Krausz 
azonos Kopiniccsel. Elmondotta azt 
is, — hogy barátjától egy román 
bankár 30 milliót elsikkasztott.

A leányt — miután bizonyíték 
nem volt, ellene, nem tartóztatták le 
— hanem a toloncházba vitték s 
még ma is ott van.

Kopinics ellen diplomáciai utón

oK.'’"11 11 1 ’1 »<| 11t;i ’ r< i.utusi. i>u> a ,......................-lösszc nunv l-!rc,s,,»"l
kozott n megkcjcses!.. 'i, 1 :i5;'í
JUfset egv ha ni-csalás' ’rö K°P»’ 
Iclarlfizíalták s aiuiir T- ,*  
bandó büntetéséi lim', 1V . ^’SZil 
•Hg szó sem

eKopiuk.K |,ü„U1.s„i „ hir.s.g 

, A , hudapesti iigvószs(„, n 
László Papfí Mihúiyné és Adw n" 
bor ellen elkészítette vádiratát ? 
vadtanáes vád alá |s |]P|.„ , •?A bilntetőt.örv.‘nvHVók u/ A uke!l 
Miklós dr. ítélőtáblái biró 1
hétfőn tárgyalja ezl í rdékűinel 
ígérkező bűnügyet. k®8nek

Ismét kapható regi idOktoHi^rr" 
WaldhElm jéIe

SDványító-tea
Biztos hatású, igen kellemes ízű, telje
sen ártalmatlan. Életmód megváltoza- 
Jósa nélkül, állandó súlycsökkenés mél
tót kecses nyúlánk alak erhetö el. 
Kapható minden gyógyszertárban és 
drogériában. Magyarországi főraktár 
Szent p«era?yúgyszeruegyÉ5ZBti

Budapest, Vl„ fal.a trd-nnrilínl

500.000
korona
jóniinöségű Himaíaya

női kabát
Gerő Márton,

Király UCCa 22. (saroküzleQ

FEN1VI
CXLVlNTECL?KOUDNAHERCEG-U . Ö-1 [KAROLYKÓRUT 9 KARDeYKÖRUTjQ

■ 1

tartós minőség.........

KStStSárM-osxtálp
(csak a Caívin téri AruhSaunktsan)

Selyem női harisnya minden színben........... 53.000
Női harisnyák minden sztnbon.
Férfizoknik
Kötött selyemnyakkendö.......................
Selyem nyaksál.... ....... . ... .................
Férfi téli trikóing.......... ............ .........
Gyapjú gyermekszvetter......... . ............
Gyapjú mackógarnitúra........ . .............
Férfi posztó bokavédő ........... -..........

KStSltkabátok, dlvatmellényok, csipkefüggönyök, paplanok, 
flanelltakarók, gynpjú nagykendők áe vátkendök, ágy- é. 

aaztalterítök nagy választékban t

9.500
3.550 

- 15.200
69-350
80.750
69.350 

1^5.3S0
85.000

Velour-kabát ísgoiabb fWdn...................
Divatcsikos aljak __ _____ _ __
Selyemtrikózsemper minden színben 
Valódi szörmeboák vagy gallér.— 
Divatos női filckalap minden inínbcn 
Férfi gumiköpeny....... .................
Férfi aoubleraglán la minőség —

Női nappali ing azsturai..... ................  36.500
Női nadrág azaíirrai . ........................... - 35.000
Női hálóing assúxrai....... .......... ............ p 83.350
Hímzett nadrág-kombiné........ ............... 87.100
Batiszt szoknya-kombiné kézi azsúmi ..... 101.650 
Vászon párnahuzat........... ....«...........- 73.100
Vászon paplanlepedö........... ...... 201.400
Színes paplan idmiuosógii........................................ 325.000

Monya.tjonyi kelangyék minden kivitelben

Férffiffehérnemíf-osxtály 
(csak a Calvin téri Aruhftxunkban)

Férfiing pikémellel ..........   110.200
Színes férfiing a kusn R,utrni.............  83.600
Férfi hosszú hálőing..... ...................  106.400
Rövid alsónadrág fehér —.....   58.900
Rövid alsónadrág színe. .................... 44.600
Férfizsebkendő ____ __ —......... 1 6.650
Pijama öltönyök nagy vu».«iékb<m----- ..... 381.900

Konfakcl6*o»<5iy
(<iuk a Coláin téri «mha<unkban)

Női télikabát........ .. ... .........   593.000
..... 950.000 
.„ 102.600 

, 190.000 
173.800 
98.000 

....366.000 

.1,121.000
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HÍREK
HALADUNK

Vui/v vúlloíások lesznek itt méa< 
tassankent. nem is vexsziile észre, 
Ilyen táblákat látunk kint: 
„fSzinházjcau — részletfizetésre."

NAGYATÁDI
Noíii,' lánnja elloboyott rén.
Csuk pernye száll széf, kormos.

Ifilstös,
Knyif üstökösnek nézték ötét 
Is kiderült, honfi csak kisiistös.

EURC'SA GYÓGYMÓD
E hír legalább is szokatlan
Az észnek épúgy. mint a fülnek.
A színházak leépítenek
S azt hiszik, hogy igy fölépülnel- 

MINDEN MINDEGY
Nekem, sujnoe. már minden mindegy 
A sorrendet akárhogy vegyük,
Hl vau P. o. a hdzbérnegyed
S a negyed Jidabér sincs együtt.

Kát mán Jenő,

— Bókay professzor jubileuma. A 
budapesti*  Stefánia Gyermekkórház 
Egyesület díszközgyűlés keretében 
ünnepelte dr. Bókán János egyete
mi tanárt abból az alkalomból, h.ogy 
kórházi igazgatóságának negyvene
dik évfordulóját érte meg. Az ün
nepségen Auguszta főhercegasszony, 
Szirmán József altábornagy, gróf 
Apponyl Albert, báró Szterénj/i Jó
zsef, Rákosi Jenő, Tóth Lajos kul
tuszminiszteri, államtitkár, mint a 
kormányzó képviselője, Rottenbil- 
ler Fülöp igazságügyi államtitkár, 
kaffan püspök, az egyetemi tanári 
kar és a vidéki egyetemek képvi
selői jelentek meg. Dr. Glück Vil
mos egyetemi tanár megnyitó be
széde után átnyújtotta az ünnepelt- 
uek a doinbornyomásu arcképével 
ellátott órcplakettet. Tóth Lajos a 
kormányzó ás a kormány üdvözle
tét tolmácsolta és közölte, hogy a 
kormányzó érdemeiért a II. osztá
lyú magyar érdem kereszttel tün
tette ki. Apponyi Albert és többek 
ütlvözTőbeszéde. után dr. Bókay per
cekig tartó tapsviharban könnye
kig meghatva köszönte meg az ün- 
nepeltetést.
- Az orvosfizövétség Herzl profesz- 

uor emlékének. A VII. kerületi Orvos- 
szövet.sóg az egyesület Szentkirályi
utcai helyiségében ma délelőtt báró 
Hcrzel Manó orvosprofesszor omiékéro 
kegvdlctes ünnepélyt rendezett, amelyen 
Auguszta főhercegasszonyon kívül meg
jelent még báró Sst erényi József, Szír- 
mfl.v József és gróf Bolza altábornagy ok, 
továbbá a betegen fekvő özv. Hérzetné jelentőségét
'helyett a család kép viseletűében a Do- 
uogl-, báró Hatvány- és a Sós-családok. 
Ott voltak az összes orvosprofesszorok 

;és az egyetemi tanári kar számos elő
kelő tagja. Dr. Pattig Sándor olnöki 

■ megnyitójában rövid emlék beszédet 
mondott az elhunyt professzorról, majd 
dr. Vermes Mór ismertette báré Herzcl 
eredményeit a Iwissebészet terén és ki
emelte, hogy a professzor csodás keze 
szinte közmondásos volt az. országban. 
Dr. .Vi/fró Vilmos egyetemi tanár a régi I 
tanítványok nevében fejezte ki háláját 
az elhunyt tudós iránt. Végül Dóllinger 
í»yula egyetemi tanár Herzelről. mint 
nagy tudósról, kollégáról emlékezett meg, 
‘"‘•aek nagy képessége nemcsak manu
ális ügyességében, hanem kitűnő itólő- 
“éposségében és betegei iránti érdeklő- 
’léséifen rejlett. Az emlékünnepély dr. 
"atai Sándor zárószavával ért véget. 
^r/I^pckij a kínai frontra ment, 
ralisból jelentik. A Chicago Tri
büné konstantinápolyi jelentése szo- 
ri»1 Irockij n kínai frontra indult, 
anol átveszi a főparancsnokságot a 
mintegy 50.000 főnyi szovjetcsapn- 
l<*  felett. (MIT.)

— Nyilatkozat. A Filharmóniai Tár- 
•ls»P. valamint, a filharmóniai hángver- 

•a-kekct reudczö cég részéről az utóbbi 
1 "ben oly minősíthetetlen és durva sé
relmek érték a sajtót, hogy a Budapesti 
• api lapok Zenekritikusainak Szindiká- 

ukh '‘gyhangulag elhatározta, hogy a 
renckritika mindaddig nem foglalko- 

k a nevezett társasággal és a cég ál- 
rendezett hangversenyekkel, mig 
rt a sérelmekért clégtétolt nem

- Gázol a villamos. Vasárnap dél- 
^Hamos Wohlgamühl Vilmos 54 éves 

: Wttw.yest. Súlyos sérüléssel szállították 
Kokuü-kórházba.

dél-

A Osztrák Nemzeti Bank nem fogadta el 
az An$ol-tla$yar Bank kezességit

Nem tekinti „nagybanknak" — A bécsi Dle Standé 
érdekes cikke

Az Allgemcine Industricbank sza
nálásával kapcsolatban a bécsi 
„Die Stnnde**  vasárnapi száma ér 
de kés hírt közöl, amely rávil 
azokra az okokra, amelyek a 
tisch Oesterreiehische Bank segítő 
akcióját meghiúsították. A cikk 
szerint már a hír felemcriilésekor 
nem sok reményt fűzlek azokhoz a 
fúziós tárgyalásokhoz, amelyek a 
Brit-Osztrák Bank és 
lére jutott Allgcmeine 
Bank közt megindultak, 
maf lanságot igazolták < 
mii 11 i í> L- mni• l ti 11 i 11>I<

előadását tekintették

amelyejí
a bukás szc-

Industric- 
. A bizal-

.... ... ...... a következ
mények, meri a hitelezők nem lát
nak kellő garanciái a Brit-Osztrák 
Bankkal való esetleges megegye
zésben és a bank feltételei' ráju.k 
nézve nagyon kedvezőtlenek.

A hitelezők most már végkép le- ■ .. . . .. ........ ..................
mondtak a’ Brit-Osztrák Bankkal I lősséget vállalnánk.

— Sieiikicvicz emlékünnep Buda
pesten. Abból az alkalomból, hogy 
a svájci RappersviLlcbcn 1916 no
vemberében elhunyt Sienkievicz 
Henrik lengyel író holtidőmét ma 
hozták Varsóba, a Magyar-Lengyel 
Egyesület megható emlékünnepélyt 
rendezett. Az ünnepség a Mátyás
templomban tartott nagynijsével 
vette kezdetét. Utána a közönség 
átvonult a, parlament épületébe, 
ahol a Külügyi Társaság helyisé
gében Sienkievicz-mathiét tartót; 
iák. Dr. báró Nyári Albert elnöki' 
megnyitójában a halolt költő útját 
Rákóczi kassai aljával hasonlította 
össze. Ezut án Pét rí Mór, a Petőfi 
Társaság alelnökc szavalta el a len
gyelekhez irt költeményét, majd 
Tomcscínyi János külügyminiszté- 

i riumi sajtóreferens ismertette Sien
kievicz soha el nem múló érdemeit. 
Végül az ifjúság képviseletében Gh- 
Zy/d.s' János méltatta a „magyar Jó
kait’*.  Záradékul szót kért még Len
gyelország magyarországi képvise
lője Georg de Tömdszeroazky ügy
vivő is, aki ékes francia előadásban 
állapított# meg a T&’ngycl és má- 
gyar kultúra rokonságát. Délután 
5 órakor az ünneplő közönség meg
jelent. az Urániában, ahol a halott 
költő legnagyobb müvének, a Quo 
Vadisnak 
meg.

— Állami 
sorsjáték és

vállalat a ni. kir. osztály 
nagyon örvendetes, hogy 

mindjobban megérti a. kö
zönség, mert a sorsjátékban résztvevők 
száma a mai nehéz időkben is állan
dóan növekszik. Még azok is, akik 
régebben az osztálysorsjátékot ellenez
ték, mindinkább arra a meggyőződésre 
jutnak, hogy — miután minden hú
zásnál milliós nyeremény összegeket fi 
zetnek ki számos szeroncsés nyerőnek 
— végső eredményében’ az általános 
jólétet, is előmozdítja. Az uj osztály- 
sorsjáték november 12-én kezdődő húzá
sainál egyetlen egy sorsjeggyel szeren- 
esés esetben egy és félmilliárd korona 
nyerhető.

— Egy bank vezérigazgatójának 
afférje bankintézőjével. Néháu' hó
nappal ezelőtt Tibor Róbert, egy 
bank vezérigazgatója megtudta, 
hogy Káldy Pál baukintéző 48 órai 
késedelemmel szolgáltatta ki egy 
ügyfél 50 darab Központi jelzálom
bnak papírjait. Miután e miatt az 
ügyfélnek máshol levő érféknapir- 
jait egzekutálták, Tibor sértő sza
vakkal támadt a bankintézőre, aki 
feljelentette becsület sért és inia' t a 
vezérigazgatót. A büntető járásbíró
ság bűnösnek mondotta ugyan ki 
a vezérigazgatót, <le mert a sertést 
a panaszos jogellenes ténykedése 
idézte elő, Tibori a büntetés alól föl
mentette. Az ítéletet a fel.iebbviteli 
biróság is jóváhagyta.

— Elfogott szökött fcgyenc. A pest- 
erzséboti rendőrkapitányság letartóztatta 
Györffy András lakatost, aki a váci 
fegyházból néhány héttel ezelőtt meg 
Bzökött.

— Betörtek egy cipőgyárba. Erébe. 
Dezső cipőgyáros raktárába tegnap éj
szaka betörtek és a tettesek harminc 
millió korona értékű bőranyagot, ma
gokkal vittek. A betörök egyikét Bielitz 
Gyula lakatos személyében elfogták, 
Büntérsuit keresik. 

való kombinációról, 
ként is meghiúsult, 

ik Nemzeti Banktrá’..
Brit, Bankunk a megígért 30 mii 
liárdot rendelkezésre bocsátani

Ezt a kölcsönt ugyanis két kül
földi nagybanknak kellett volna ga
rantálnia, de a Brit-Osztrák Bank 
csak az AngolMagyar Bankot aján
lotta fel kezesül. Ennek garanciá
ját azonban az osztrák Nemzeti 
Bank nem fogadta el, mert az An
gol-Magyar Bankot nem tekinti 
nagybankok, mint a hogy Budapes
ten sem tartják — nézete szerint — 
annak Kráusz Simon bankját.

Eddig a „Dió Stunde“ érdekes 
híradása, amelyet természetesen 
csak fentartássai közlünk, anélkül, 
hogy azért bármely irányban fele

— Szabadlábra helyezték Beöthy 
Zsigmond letartóztatott Brittaniást. 
Ismeretes, hogy Stcrn Dávid keres
kedő feljelentést tett a főkapitány
ságon Beöthy Zsigmond István volt 
Brittániás tiszt elieu. Feljelentésé
ben előadta hogy mikor a Brittaniá
ban székelő különítmény fogságá
ban volt. Beöthy súlyosan bántal
mazta őt és pénzét- ékszerét és egyéb 
értéktárgyait elvette tőle. A rend
őrség letartóztatta Beöthy!, aki va
sárnapig a rendőrség foglya volt. 
Vasárnap délelőtt azonban Vogl 
József rendőrkapitány szabadlábra 
helyezte Beöthy!, mivel ebben az 
ügyben már egy Ízben nyomozás 
folyt, mely annak idejében befeje
zést. nyert.

- Éjszakai támadás. Tegnap éjszaka 
az üllői-utón ismeretlen tettesok meg
támadtak és összeszurkálták Sós István 
szövőmestert, A támadókat u rendőrség 
keresi.
,—• Vitriollal leöntötte sógornőjét. 

Szombat délután a Nagytemplom
utca 30. sz. házban Rottmann Jenő 
nyomdász 32 éves felesége vitriollal 
leöntötte' kógornőjét. Zó’/rtA Dezsőnéf, 
született Rottmann Vilmát. Az ügy 
előzménye az. hogy Rottmanné meg
tudta, hogy az urának már régóta 
viszonya van a saját húgával. Szom
baton aztán felelősségre vonta Zöl
dinél, aki nevetve vallotta be bűnét, 
amire Rottmanné előrántotta a vit- 
riolos üveget és leöntötte sógornő
jét. Zöld inét a mentők a. Rókus-kór- 
házba szállították, de olyan súlyos 
égési sebeket szenvedett, hogy éíct- 
benmaradásához alig van remény. 
A merénylő asszonyt, a rendőrség 
letartóztatta.

— Megtámadta a rendőrt Ti gnan 
éjszaka n sorokká i utón ittas állapot
ban a földön fekve találta a rondőrör- 
szern Varga Mihály hajógépészt. Mikor 
a rendőr igazolásra szólította, Varga re
volvert szegzott rá. A rendőri rk hosszú 
küzdelem után sikerült megfékezni a 
részeg embert, akit előállított a főkapi
tányságra.
,— Nemzetközi ópium-értekezlet. 

Genfből jelentik: (leniben novem
ber 3-án mindazoknak az államok
nak részvételével, 
távoli keleten .., 
értekezlet ül össze, 
ópiummal és az 
szolgáló ópiummal

amelyeknek a ■ 
területeik vannak, 

amely a kész 
élvezeti célokra 

..... r való kereskedés 
elnyomásával foglalkozik. Novem
ber 7-én aztán a kábitószerek elleni 
küzdelem tárgyában általános érte
kezlet lesz, amelyen részt vesznek 
a Nemzetek Szövetségének tugál- 
himai. nz ópium egyezmény szignó- 
tárins hatalmai és mindazok az ál
lamok, amelyekben kábítószereket 
1 rmelnek és fel dolgoznak. Ez n az 
crtckezl.’len Németország is képvi- 
sí-tC r>.ag/í.

— Ismertető könyv a rendőrség 
mukÖdéséről. Prímer János liirlnn- 
iró, a rendőrség félhivatalos lapjá
nak munkatársa igen közhasznú és 
érdekes könyvet irt .,..4 budapesti 
Alany. Kir. Jllamrendfirsr / szerve
zetének és működésének tájékoztató 
könyve1* címmel. A könyv a legkö
zelebbi napokban hagyja el a saj
tót. Megrendelhető a Magyar Or
szágos Tudósitó helyiségében, Fő-h szagos ruaosilo helyis, 

ikapitányjjágr, földszint. •

— Astoria Taverna újra piegnyiU. 
Esténkén! Ángyán Jazz-Band.

— 125.000 koronáért ad teljes ellátást, 
négyszeri étkezéssel és szobát a hala 
lonfürcdi fiirdőigazgato&ág u kitűnőt:' 
berendezett Ipvlj udvarban vagy Grand- 
Hotelben.

— Beketow cirkuszigazgató — el
felejtett ígérete. A Magyar \rtista 
Egyesület vezetői megállapodtak 
Beketow eirkuszigazgatóval, hogy 
a pótfillére1' beszolgáltatását, meg 
váltja azi.al. hogy augusztus hónap 
folyamán kél e-ti előadás tiszta jö
vedelmét, fogja az egyesületnek ki
utalni. Ezt az igéreiet még azzal 
toldotta meg, hogy egy „nagyobb 
Összeget**  is fog az egyesületnek ado
mányozni. A cirkusz már régen be
zárta kapuit, és az artisták hiába 
várták Beketow jegypótflllér meg
váltását és .nagylelkű adományát. 
Az egyesület most ügyésze utján ke
resetet adott be Beketow ellen, 
melyben kéri Gő.OűO.OOO korona elma
rasztalásé ra.. * /A..1Í.
tiszta jövedelmét 40,000.000, a nagy
lelkű adományt 25,000.000 koronában 
állapítja inog n Magyar Artista 
Egyesület.

Az. inért két előadás

RoyalMeumCTBrataaB.'XftugKig'iiiiMMaiirMni  ■ ■vswwaiúflwi 
yj, ©Scsó h&Zyárai hétköz
napokon a kővetkezők:
Erkélypáholy 4 személyes 3C0.090 K

A vasárnap délutáni előadásokon ezek 
bői a rondkiviil mérsékelt helyárakból 
további 4O°/o engedmény 

.............  I !!■

1
 próbavásárlás

részletre 
mcgsyőződtcli Önt. hogy női és férfiszöve!, vászois 
zefir. selyem, flanelt, triköselyem női fehérnemű, ágy 

készlet, női: k ihatok, készen és méret szerint 

iníuSán ügynökünk nincs, 
minden hasonló alakulatnál 

olcsóbban beszerezhető

PPÍNCZ SÁNDOR 
divat&ruhásónak résxlctosxtátyában 

Budapest, 
Király u. 23. Bejárat az udvarba*

Elegánsan, szépeit, divatosan cs olcs.'u 
ruházkodni!

E cél érdekében kérem áruházam kirakatait és
> annak szenzációs

őszi és íélE ímeáéijtií 
s minőén versenyt teiuiműiö 

Arait megtekinteni:

TÍIMpsil áss" 975.ooo (ai 
HHs és; 1 ,600.ooo-iöí 
SealEletlric liaML
Szörte Pataoonisfh
liiiiiila?M:s 3.900.ooo

Hufrieitespoftkaliát
minden lehető színben Hr.VvV.000

Nagy választék szőrmczetl velour- és seal-plüss 
kábítókban, vahmint kosz hírnökben, ruhákban, 

aljakban, ^yanjtitnkü-kabátokban és trikó- 
selyem-zscutperckben.

nOLNÁP GYULA
divatháza

Bndnnesf, vil.. Rákóczi ni 22

SZAKORVOSI vér- "•"••ketíflel 

®ALVAR8AK-0LTAS. — Rendelés egész 440 
. ut .34 J. efit. LRókwuai siaubcn.
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íill tanácsnok nem tárgyalja 
a bérautósok kérvényét

A napokban' a bérautót uvarozók 
kérvényt nyújtottak be a tanácshoz. 
mely buli igényeiket leszállítva, most már 
veak H7-áz rend»rz.ámut kértek.

Az ügy tennészeteson iámét Tilt ta
nácsnok elé került, akit «z kellemetlen 
dilemma elé álltolt. Számolnia kojlett 
arául, hogy kedvezőtlen döntés esetén a 
közvélemény esetleg különösnek fogja 
tartani, ha rágalmazót ügyében elutasít^ 
határozatot hoz. Tilt Antal, ki évek ótii 
köztiíog'elé.gvdésre tölti be, hivatalát és 
kinek nemrégiben ünnepelték szolgálati 
jubileumát — épjwn <wért összefér hetet- 
Jennek tartotta, hogy ebbon az ügyhon 
döntsön. Ezt a véleményét bővebben ki
fejtette Sipöcz Jenő előtt', a ]>olgármes- 
ter helyénvalónak is tartotta ezt én in
tézkedett, hogy az amúgy is gyengélkedő 
Tilt Antal helyett Purcbl Győző tanács
nok elé kerüljenek az ügy aktái.

Aki-mindenáron 
Tornay Rózsit akarta utánozni

A MOKTÁR csaló tisztviselőnőjének vallomása
— A Hétfői Napló tudósítójától. —

— Rágalmazásért fogházra Ítél
tek egy tőzsdetagot. Az elmúlt év
ben több ügyfele nevében dr. Ván
dor Mihály ügyvéd büntető felje
lentést tett Antal Imre tőzsdetag 
ellen, aki azonban egyezséget kötött 
a feljelentőkkel s igy, a feljelentést 
visszavonták. Később differencia 
merült fel Antal és az ügyvéd kö
zött, mire Antal panaszos bead
ványt intézett az Ügyvédi Kamará
hoz, amely azonban alaptalannak 
találta a feljelentést, és az ügyben 
a további eljárást megszüntette. Dr. 
Vándor erre hatóság előtti niegrá- 
galmazás címén bepörölte Antalt, 
akit dr. Jakab büntető .iárásbiró 
most kétheti fogházra és 500.000 ko
rona pénzbüntetésre ítélt el. Antal 
az ítélet ellen felebbezést jelentett 
be.

— Lemond a belga miniszterelnök. 
Brüsselből jelentik. Theunis minisz
terelnök egyik beszédében kifeje
zésre juttatta annak a lehetőségét, 
hogy rövidesen lemond tisztéről.

— Meghalt Amerika földművelés
ügyi minisztere. Washingtonból je
lentik IVallace földniivelésiigyi ini- 
niB’zter miitét, után meghalt Utód 
.ián seri Marvint, a mc-
fcorologiai intézet vezetőjét nevez
lek ki. (MTT.)

— Emlékünnep a szocialista ifjú
sági szervezetek jubileumán. Rács
ból jelentik. A lefolyt hétéin Becs 
egyes kerületeiben népes szülői ér
tekezleteket. tartottak óm a sz«» 
cialist.H if.üfság fáklyásmenetcket 
rendezett annak az emlékére, hogy 
harminc évvel ezelőtt megalapítot
ták a szocialista ifjúsági szerveze
teket. Ez ünnepségek befejezése
ként a szocialista ifjúság ma népes 
gyiih'wt tartott a Rathaus téren.

— Baleset a futballpályán. Vasár 
nap délután az U.M.T.E. futball 
pályáján Pintér Béla 22 éves já
tékos oly szerencsétlenül futott 
össze egy ellenfelével, hogy feje be
törött. A megsérült játékost a men
tők bekötözték és lakására szállí
tották.

— Vasárnapi csendélet Erzsébet- 
falván. Vasárnap éjszaka a pester
zsébeti Klapka uccában feleségével 
együtt hazafelé tartott Biró Mar
ion kereskedelmi ügynök, mikor öt 
< niber megtámadta őket, mindkettő
jüket ütlegelni kezdték és elrabol
ták Biró tárcáját. A aogélykiál- 
lásrn rendőr érkezett a színhelyre, 
akinek sikerült a támadók egyikét, 
elfogni. A rendőrség a többi ,uton- 
allót keresi.

— Huszonötmillió — kétmillióért. 
I£<>u/e Ibolya hivatalnoknő felje
lentette Farkan .Tánosné háztartás 
l>elit, akitől huszonötmillió korona 
értékű fedezet ellenében kétmillió 
korona kölcsönt vett, fel. Mikor a 
kölcsönt, vissza nkarta fizetni. Far- 
ka^né nem tudta « fedezetet vissza 
adni. Sikkasztás miatt letartóztat 
lak.

. Iámét baleset történt a bika- 
viadalon. Az újpesti Stadionban 
rwj'Iet'tt bűnvádidon ▼nsárnup délután 
megint baleset történt. Egy bika felök 
lelt*  Pedruvhn Kalno torreádort, akivel 
a múltbeli játékok aorán már egyszer 
►zercncuvtlcn»ég történt. A „peches'1 tor
reádor inool balkarján szenvedett sérü
léseket, sogélynyujtáa után aaonb&n is
mét porondra állt.

Jelentőt,(ók a lapok, hogy a rendőrség 
letartóztatta a Magyar Országos Köz 
ponti Takarékpénztár Rákóczi úti fiók 
jónak egyik tisztviselőnőjét, aki furfnn 
gos módon meg akarta károsítani az in
tézetet.

A fiatpl gépirónő, aki saját beismerése 
szerint Tornay Rózsit akarta utánozni, 
a rendőrségen u következőképen mon
dotta el a csalási kísérlet történetét :

Hjvatnlnok család leánya, nki noha 
nem nélkülözött, de vágyott a gondta
lan életre, uj ruhára, kalapra, cipőre, 
amikre fizetéséből bizony nőm igen tel
lett.

Tornay Rózsi milliárdos sikkasztása 
óta folyton azon gondolkozott, hogy »ií 
mi módon tudna ő is valami hasonlói 
csinálni. Nap-nap után ujabb és újabb 
tervet eszelt ki, inig rájött, hogy

a bankfióknál szokásban lévő mó
don telefonon át fog egy csekket 

avlzálnf.
A Moktáruál ugyanis az volt a szokás, 
hu valamelyik fiókban kevés volt a 
készpénz, akkor u esőkkel Jelentkezőt a 
központhoz utasították és telefonon előre 
bojelöntették, hogy milyen nevű és mi
lyent összegű csekket fognak a pénztár 
nál bemutatni. Ezeket a csekkeket a 
központ pénztára a fiók terhére mindig 
be ín szokta fizetni. A sok fantasztikus 
terv helyett ezt a módot választotta a 
íletal tisztviselőnő a szélhámosság el- 
követésére.

A Rákóczi utí fiók előtt gyakran szó 
kott léggömböt árulni egy fiatalember, 
akinek hangja a leány szerint, nagyon 
hasonlított a fiók főnökének hangjához. 
Ezt szemelte k-i bűntársnak.

Napokon át tépelődött, inig rászán
ta magát, hogy beszéljen a lég- 
gömbárnssal, Horváth Ferenc rik

kanccsal.
Félrehív la és minden ' kcrtclés veikül 
megkérdezte akarna-e egy ,J.ink dolgot" 
csinálni, ötmillió koronáért. Horváth ér
deklődött, hogy mj^ .kell majd csinálni, 
de ő nem árulja el ’nÓKi. csak annyit 
mondott, hogy egy negyed óra alatt el
intézheti az egészet és hogy pénteken

reggel 9 órakor ugyanott fognak talál
kozni.

Pénteken reggel a megbeszélt, helyen 
találkozott Is Horváthtai. Rögtön észre
vette, hogy a léggömbárus zavarodottan 
veselkedik, de azt gondolta, hogy ez 
csak lámpaláz, ami el fog múlni. Gya
log mentek a Szervita térig, ahol n 
dohány tőzsde nyilvános telefonállomá
sára beküldte Horvdth-ot. Átadta neki 
egy szelet papírra felírva a bank tele- 
fonszámút azzal, hogy Gaumann igaz
gató urat liivja föl és mikor az jelent
kezik, csak annyit mondjon:

— Itt. józsefvárosi fiók! Kérem igaz
gató ur, bekfildtem Fonyó Pál névre 
szóló száznegyven milliós csekket. Tes
sék intézkedni, hogy a józsefvárosi fiók 
terhére honorálják.

Mialatt Horváth a trafikban telefo
nált neki, feltűnt, hogy két fiatal ember 
akik az utcán utánuk jöttek szintén 
megállották egy kirakatnál és lopva fi
gyelték őt.

Horváth kijött n trafikból és azt 
mondta, hogy Gaumann igazgató ezt 
felelte :

— Rendben van.
Erre ő átadta Horvdt.hnak az előre el

készített hamis csekket és elindultak a 
bank felé. Útközben a két flatalmbort 
figyelte és látta, hogy azok utánuk jöt
tek.

Ekkor villant meg agyában a gon. 
dolat, hogy azok detektívek.

Horválhot beküldte a bankba, ő meg 
azon gondolkozott, hogy a két detektív- 
vek nézett embert hogyan játszhatna ki. 
Úgy tott mintha a Bécsi-utcában fel és 
le sétálgatna és igy óvatosan visszahú
zódott a Hajó-utca sarkáig, ahol a por- 
cellánüzlct mellől szemmel tartotta a 
bank bejáratát, a két fiatalember a bank 
előtt szintén megái lőtt.

Nemsokára Horválh kilépett az ajtón 
és a Hajó-utca felé tartott, a két fiatal
ember erre megfordult és követte Hor- 
váthot. Most már biztos volt, hogy azok 
detdkfivrk/

Hirtelen befordult a Hajó-utcába és 
a Károly-körut és Dohány-utcán kérész-

lül. amilyen gyorsa,, ,,,uk . . .
.letelt a Káko.,.!-,,,, Hókba

mintha ml sem íkhz..,-z Írógépbe „X*

detektívek és hevillék „ 1011911 ‘
A gépíró lM„y beismerte X™. 
ez a szüznegyvonmlIHó,az első kísérte! lm "X'Hk 

és siker esetén nagyobi, Bsssenekk.l . balkozott volna. b-kkel pro-
A leányt kihallgatása „tá„ I>( 

tatlak és ma délelőtt álklsérték . 
ügyészség Markó-nteai fogházába 
vissza eső g-gr o.éöíT ben

Ho2yanúujamB2E$űszsé$ét?
jó babkávét, pótlék nélkül! Esée 
ségbón tartja a szellemi frisseséért 
fokozza a vese működését és 'j.™ 
gyorsabb anyagcserét vált ki, ami 
jó közérzetnek alapfeltétolo. A kávé 
azonban jó legyen.

Meinl Gyula r.-t.

Meglepő árakat fizetek 
viseltfél*fii*ubúkért 
Werthelmer Oy. Zichy Jenő u. 23. TeltMrt MWj

Sár .X *»  hóclp*  Javít*.,
’ **” Sarkaiéi 10 ezer, talpalás 20 

nM 1 halt. VADASZ gumiUzem, 
. re tér Nagymező u. köríti

2000 tlrb dlvaiöltöny 
és ragián .....................

Madarat tolláról, 
Embert jó«.i*su Imhoff-ruháról

IMHOF
Ruhaház, Rákóczi-ut 62

42 év óta fönnálló áruházának 
átszervezése alatt alkalmi áron

csoportárusitást
rendez
3000 darab férfi és női 
gumi felöl tő.....................

Városi kabát opposum 
vagy sillgaHérral .. ..

Részletre kedvezff fix

342=

Úri télikabát plüsbe- 
léssel ..............................
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Tere-fere
A Hét SZENZÁCIÓJA: Hajnay 

Gábor. Oki a ViRszinház, „Vadkan"-; 
Sár kicsinyke szerepéből való-j 
Sial vezető szerepet Jormált, i 
±avre » leROinikusabh nézőnek is, 
w kell flR.velnie. #

SOMOGYI NUSISAK nauu . «| 
bánata. Üllll volt, honv ti Marica 
iirófnő bemutatója után -- mint 
„uhirtuh - eluta^k <f nuutJaíi or-. 
.Jaokba éx neliann hctia külföldön . 
,narad. Már a körutazásra^ictllict 
iZmc'iváltotta huszonhétmillió ko- i 
rimáért és felkészült az útra, ami- 
l-or egyszerre legnagyobb meg- 
lenét ésér c azt látja a Blaha Lujza 
y inház ügyelő tábláján, hogy mas- 
ntip délelőtt D-kor be kell mennie a, 
Tllaha Lujza-Színházba, mert jut-1 
szí/- </ ..Káin és Ábel" cimü francia , 
operettben. Elképzelhető szegény j 
fonton ni Nusi bánata. Rögtön fcl- 
szaladi Faludi vezérhez, hogy cl-1 
Áírw bánatát, de hiába, volt minden ■ 
sirás-rivás. a szerepet nem vették \ 
vissza, ellenben megígérték neki, j 
limjii a jövő operettben, amelynek \ 
..Paprikajancsi**  a címe és Stol2; 
Róbert a szerzője, nem, fog ját
szani. hanem a tehetséges Síró 
Anna lesz majd az operett szub- 
rettie. így aztán Somogyi tNiisi \ —
megnyugodott és most mar joked-1 szer — dörmögte szelideii az öreg , a százesztendős hársfák árnyékában 
viien készül a darabra, hiszen de- f főtieztelendő ur, akinek egyszer el-1 csak az emberi jóságról beszéltek 
(■emebrben mégis elutazhafik- daloltemi egy magyar nótái. 1 nekünk az apácák...

KÁLMÁN IMRÉVEL w kedve*  dolop 
törtévl most, hogy itt volt Pesten. Köz 
litdotrású, hogy Kálmánnak van egy ka 1 
btdája, amely szerint, ha esti operett- 
bem utalója van, reggel borotválkozás 
közben megvágatja magát a borbéllyal. 
Most, azonban olyan borbély kezébe ke 
rüU, aki hasztalan forgatta ide-oda a 
borotvát, a vágás nem sikerült. Amikor 
azután este megvolt a „Marica grófnő" 
hatalmas sikere, övömmel mesélte Zerko- 
vilz Bélának a Király Szinhas kulisszái 
közöd:

— Bojtom már a Icábólla sem fog. 
limes rajtom vágás és mégis nagy a si
kerem.
-r Dehogy nincs — mondta mosolyogva 

Zerkovitz — hát ne operaiak a gyűjtő
kkel nem vágtak megf

A „VADKAN" második felvoná
sának van egy megrázó jelenete. 
Ágiikor Révav, a holicsi vár kapi
tánya minden földi f javát rá paza
rolta szépséges feleségére, Forgách 
Zsuzsannára és a vár lakosait 
éhezni hagyja, a pórok feleségei 
fellázadnak és rongyos ruhában 
hetörnek a várkastélyba, hogy éle
tüket számonkérjék a nagy úrtól. 
Hatvan statisztika ront be a palo
tába, akik valamennyien tépett- 
szakadt ruhákban vannak. De hát 
hol vegyen a színház annyi ron
gyos blúzt, tépett szoknyát? Vettek 
hát újat és hogy Rzinpadkénessé 
tegyék azokat, szétszaggattatták. A 
mhaazaggatás közben az egyik 
statiszta elkezd pityeregni.

— Hát te mit, sírsz? — kérdezik 
tóle.

— Sajnálom ezt _ __ ___
hluzt szetté unj. Inkább adják ne
kem és én hozok egy rosszat he
lyette.

A Vígszínház gazdájának közis- 
mert. jószive van. Az uj blúzt 
oda is adta egy rongyosért.

a gyönyörű

hál

A MINAP UH’ JÁHT PESTEN egy 
amerikai színiiházigwagató fa megvásá
rolta a „Nőt Ah kapitány**  előadási jogát. 
Üe nemcsak, a darabot vette JW, ha 
"e.m a harmadik felvonás egyik keHé 
k’H is, a lopőtököt. is. Amerika Imin 
’uryanis (ilkoholtitalom van, a lopótököt 
nem ismerik, de Mély Gerő kezében nny- 
”'i tömérdek frőfaságra ad alkalmat ez 
A'r faT«zerö horszívó szerszám. hogy az 
miKrikánnsnak megtetszett fai azt la 
'bogvásárolta. Hiúiba mondták neki, hogy 
“ tengerentúli őrmester nem tud majd 
Kvza! úgy bánni, mint a magyar huszár.

A KAMARÁBAN
szíve szerint kacaghat az

1 üzlet, 2 főnök, 3 feleség
•Ponaach és Perimutter) eredeti hámorán

Ezenkívül az uj magyar Ilim

MnapkezMazÉlet
Viktor „Ulbrechtl diÁkok*  clmii regénye 

8 felvonásban
Előadások V»6, »«8 és I0 órakor

SZÍNHÁZ
Lábass Juci elmondja

(küzdelmeit a „Buksi"-tói a ,,Maricá"-ig
„Rátkay is olyan férj volt, mint a többi”

.ó'lkeresíem Lábasa Jucii »> — Jöttek a viz>gák, a „Lili”,
'.lariea grófnő kilencedik elő- „Elvált asszony" é> a többi operett 
adásán öltözőjében, hogy b< és jött kiváló mesterem, Tanayné. 
széljen nekem uzinipályájú Halmi Alargi*!,  aki szolid szavakkal ' h.f,x.alJ.ab(n' 
ról, amig első ......    1 .........
a Buksitól mostani, hatalmas 
diadalához a Marién grófnő- ' 
hoz eljutott, Lábas ezeket 
mondta :

- Születtem 
mu kk orom ban 
pajkoskodtam, 
emiatt szüleim ...........................
tek, ahol kegyes szívii apácák .... 
hittak a tudományokra. Szerettem 
énekelni bús magyar nótákat, ame 
lyeket a lányok hozlak be az inté
zetbe. Ha iskolnfe!ügyelő jött látó 

jgat-ni az iskolái, a kedves nővérek 
... engem produkáltak és a kedves t-<> 

Síró nöknő igy mulatott be:
— Ez a mi kis dalos pacsirtáni'.
— Majd ,jnég színésznő lesz egy-

Szabadkán. Gyér 
sokat játszottam, 

törtein, zúztam, 
zárdában neveltet 

ok-

— Színésznői Isten ments! 
goltarn magamban és éjszaka ál
matlanul forgolódtam a vaságyban.

— De a gondolat már nem ha
gyott nyugodni. Odnhaza is elmond 
tain. Az apám, régi magyar nemes 
ur azonrban hallani sem akart, or 
ről. Egyszer azután lejött hozzánk 
Szabadkára anyai nagybátyáin, 
Edvi Illés Károly, a művészet lel 
kés barátja és ezt mondta:

— Édes gyermekeim! Hu ez a kis 
lány színésznő akar lenni, adjátok 
őt oda a Mn’zsának. Még sok örö 
mötök lehet, benne.

— Apám azonban nem engedett 
elveiből. Később beleszerettem egy 
szabadkai fiúba, ak/ el akart venni 
feleségül. Egész gyerek voltam meg, 
de a szerelem nagy, komoly s/A-re- 
lem volt s amikor apám megtudta, 
kijelentette, hogy inkább a művé
szettel jegyezzem el magam, mint 
„azzal a gyerckl M" ahogyan o 
mondta.

— Igv le ítem színésznő.
— Rákosi Szidihez iratkoztam 

Szörnyű nehezen ment az első esz 
tendő. Ooudölattalanul és lélekte 
lenül róttam e nagyváros *2?
vozotét és már arra 
hogy visszamegyek 
amikor Stoll Károly,

gondollam, 
Szabadkára, 

r moll Karoiy. áldnssek. . n 
tanítómesteremmé szegődött.

fellépésétől, nevelt rá a színpadra. Hogy igazán ! 
színésznő letttem, váltig hiszem/ 
csak neki köszönhetem.

-- Amikor az iskolát elvégeztem, 
Polgár direktor el akart vinni Po- J 
zsonyba, ezer korona havi fizetés
sel. Óriási pénz volt ez akkor. 

, Beötliy I zászló A<■ vesebb gázsit Ígért, 
de annál több szerepet és igy itt 
maradtam a Király Színházban.

— Ma már a „Marica grófnő” 
vakító fényében mosolyogva gon
dolok a Király szín házi első nap
in imra, amikor mindjárt ellenfe- 
•ekkel találtam magamat szemközt. 
■ imikor odahaza keserű könnyeket 
sirtani, amikor vágyakozva gondol
tam. vissza a szabadkai zárda hatal
mas kőfallal kerített udvarára,ahol

— A „Buksi” ban kaptam előszűr 
szerepet, azért, hogy megismerjen 
a közönség a „Mozi király” nekem 
ifeért nagy szerepe előtt. Ezt a sze
repet már ide is adták, közbeni azon
ban hazajött Fedák Sári és nem en
gedte meg, hogy én játszam a sze
repet ...

— Levonultam hát a színpadról 
ós nekem csak a „morzsákkal ad
ták, azt ami épen jutott. Átvittek a 
Magyar Színházba, ahol a „Leni 
néni‘-ben játszottam, majd Beöthy 
László átkommándirozott a Városi 
Színházba. Nekem ígérték a Sztam 
bul rózsája főszerepét is, de nem 
adták ide. Az Ígéret földjén éltem 
én akkor hihetetlen küzdelmek kö
zött, hol ez, hol az nem hagyott szó 
hoz jutni, de én hihetetlen türelem
mel vártam, arra a percre, amikor 

! egyszer mégik megmutathatom I 
majd. amit, tudok.

- Emiatt természetesen lemér- 
]dck differenciám támadt az embe- 
; vekkel, de sohasem magamért, ha- , 
j nem mindig a szinházárt, a szinpa-\ 
I (tért, amelyet rajongásig szerettem.1 

\zután férjhez mentem Rátkayhoz. 
i Marci olyan volt, mint a többi férj. 
Nem akarta, hogy játsszam, azt. sze
rette volna, ha haza megyek és a 

’ színháznak még a tájékát is elkeni-1 
I löm. Minden ambíciója az volt, hogy I

polgáraazonyt neveljen belőlem és 
valósággal örült, ha nem kaptam 
szerepet. Abban hízott, hogy egy
szer majd csak elveszítem igy jl 
kedvem a színháztól és a kuliszák 
közül örökre hazavihet.

— Legelső sikerem a „Cigány 
grófnőkben volt, ahol Bátkay v01t 
a partnerem, majd később az „Of- 
lenbnch” ban. Ekkor kezdtek ka- 

* moly primadonna számba venni.
Maréi az Offenbaeb alatt elnyúlt

nz a dollár után Amerikába, én pedig 
elmentem a Király Színháztól.

— Senki sem lehet pró fél a a maga 
'__ gondoltam, amikor
Beöthy minden kérésemet, minden 
panaszomat nevelve hallgatta jé
gig, mert hiszen ö még mindig a 
kis növendéket látta maga előtt, 
amikor megjelenteni irodájában.

— Átmentem a .Városiba, ahol a 
Bocacc.io ban szép sikerem volt. A 
válópöröm kezdete is erre ne időre 
esik. Uátkaytól harag nélkül váltam 
el, ezt azoknak megnyugtatására 
mondom, akik szeretnek a külistok- 
lól befelé is nézni és mondhatom, 
hogy közöltünk soha semmiféle né
zeteltérés nem volt. S ina, amikor 
mindaketten egy ragyogó operett 
sikerének középpontjában áíltfnk. 
ő is, én is csak örülni tudunk a kö
zönség tapsainak, amelyek, akár 
neki, akár nekem szólnak.

— A Renaissance Szinházbeli 
vendégszereplésem után el kerültem 
Berlinbe filmezni, öt hónap t$tán 
hazajöttem és felléptem a Budai 
Színkörben a Tangókirály-nőben. Rz 
színi pályám egyik legszebb emlé
ke. Azután a Városi Színházhoz 
szerződtem és felléptem az „Or- 
feusz‘‘-bait. a „Bachus éj”-ben és az 
„Amerika bárjáéban, majd hosszas 
pihenés után leszerződtem n „Ma
rién grófnő” címszerepének eljátaaá- 
sára a Király Színházba.

— Mit mondjak még? Boldog va
gyok. Eddigi utamon sokat köny- 
nyezteni, de mintha ma ezek a 
könnyek miiid gyöngyszemekké vá 
lőttük volna a Marica színpadán, 
ahol megtanultam, mi az igazi ed- 

a színésznő komoly, nagy si-

..A

RÖVID HÍREK
MOLNÁR FERENC

„C vegei pő“ cimü darabját, 
•mely a Vígszínház legköze- 
ebbi újdonsága lesz, már, 

megvásárolták 
mára. Martin
zinháza hozza 
legelőzően az 
úja,'*  színre 
mi színésszel 

,en'.
BÉCSI MŰVÉSZEK

jönnek a téleu a i'igsuntwnba. A. 
vendégek névsorában Pallenbevg 
neve is szerepel.

BÖLCS ERNŐ 
a Fővárosi Operettszinház l’ő 
rendezője Parisba utazik, hogy 
összevásárolja a legközelebb 
színre kerülő „Ezeregy éj
szaka" einiü látványos operett 
több kellékeit. Az operettet. 
Martos Ferenc Szabolcs Ernő 
és Szlatinay Sándor Írták.

PETRASS SÁRI
néhány nap múlva, férjével 
Crocker-rel, a londoni Times 
munkatársával Londonba uta
zik és az egész telet

RADÓ MARIÁT 
a fiatal színésznőt — 
vési Sándor fedezett 
vidéki társulatnál —most mór 
minden bizonnyal leszerződ- 
tetik a Nemzeti1 Színházhoz. 
Vasáruap végleges megállapo- 
dás jött létre, mely szerint 
Radó Mária szerdán szerződ
tetés! célból vendégként, fellép 
a Nemzeti Színház színpadán.

PÁL TTCCAI FIUK’*
eimii regényből Mzhuia-rab kfawnl, 
amelyet gyermekelőadáa kereté
ben egyik H7.inhá74iuk mulat majd 
be karácsony hetében.

VAÁLT ILONA
a télen vfiidégszereplfarr álrán- 
dúl a Városi Színházba, Sebestyén 
Géza társulatához.

lesz, ___
Amerika szá- 

Beck new-vorki 
színre, ahol ezt 
..Ember tragé- 
Bennymo Ion 
Adám szerepé-

ott tölti.

akit Ke
fe! ogy
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Hogyan született meg 
a „Kis muszkák"?

Elmondja Földes Imre
A Renaissance Színházban 
szin rekerült „Kis muszkák" 
szerzője; Földes Imro me
sélte cl a következőket:

— Én a témámat mindig a na
pi élet eseményeiből szedem ösz- 
sze. Az élet gyönyörű és tarka
barka mozaikjából kivések egy- 
egy színes gyöngyöt, azt meg
formálom, körülgyalulom és 
színpadra állítom.

— A „Császár katonái**  úgy 
születeti, hóim gyerekkoromban 
a kaszárnyával szemben lakiunk 
és közvetlen közelről éreztem a 
katonavilág levegőjének nyo
masztó sűrűségét. A „Hivatalnok 
firak!*  meséje az irodában fo
gant meg bennem, hiszen jó
magam is hosszú esztendőkön 
át tisztviselője voltam egy fő
városi vállalatnak. A ,„Bálvány**  
meséjét egy Oroszországból ha
zakerült fogoly hozta el nekem, 
akit falevélként kergetett a szél 
tájról-tájra a dermedt orosz 
pusztákon. A „Nincs tovább**-ra  
a klubélet tanított, a „Kis musz
kák'*  eszméjét pedig azok a kis 
tragédiák érlelték meg bennem, 
amelyek itt áradnak körülöttünk 
azóta, hogy hadifoglyaink haza
érkeztek a nagy Muszkaország
ból.

Kis pasztellt akartam csu
pán festeni, amely káré, azt sze
retném, ha aranyra más keretet 
venne szeretetéből a közönség. 
Ennyit szeretnék és nem többet.

műsorát• ’A Vígszínház jövő heti
a Vadkan dominálja. Kedden és szom
baton az Imádom! kerül színre, csütör
tökön pedig a Bunburyt isméyik. Jövő 
vasárnap délután a Bunbury szerepel 
a műsoron.

* A JKt,MnUS*íÍ ’í a í £>'ar Színház színpadára. A költészet
gam-e-Szinház ihhbt műsordarzbj. tölti ó, ]lumol. remoknliivét Holtaihoz méltó 
be a hót repertoárját. Uőttőu. szerdán, p,lrMés kiosztásban Bajor Gizi, T. Fór- 
szombaton és vazárnap' Ki,: muszkák, ral Kfasl Gonbaggögi Ella, Csathő 
i™,-.™ a. n.,n.n/,o„ G Horváth Elvira, *kedden és pántokén Csókoljon meg!, 
csütörtökön; Haldltánc, szombaton dél
után Vera Mirceva, vasárnap délután 
A hárem. Tavalyi leszállítóit hely
árak.

Várkonyi Mihály 
első amerikai filmje 

Az élet
hullámain
Filmjáték a szerelemről, a dicsőségről 

és a munkáról
A legújabb RAdlus- 
Par a mo unt-attrakció
Bemutatja keddtől kozdve

az OLIMPIA-MOZGÖ
• A Városi Színházban hétfőn a Ma

nón kerül szinro Nagy Margittal a 
címszerepben, Des Grieux dr. Nasta 
lesz. Kedden a Szevillai borbély Rosina 
szerepét először énekli Alpár Gitta, 
szerdán a Vén bakancsos van műsoron 
a Norazeti Színház előadásában*  Csü
törtökön a Hűvös vadász, pénteken a 
Mikddó, szombaton Bánk bán kerül 
szinro. Vasárnap délután Sándor Erzsi 
kamaraónokoRnfi első felléptével a Hoff- 
mann meséit adják, osto a nagysikerű 
Mdlyvácska királykisasszonyt ismétlik. 
Jövő hétfőn n Parasztbecsület operát 
adják a Hasis mimodrámával egy estén.

• Budapest szenzációja a „Marira I 
grófnő" sikere. Kálmán gyönyörű ope
rettje ás a csodálatos előadás élén Lá
basa Jucival. Vnály Ilonával, Kiss 
Ferenccel. Mátkáival, Borossal, Lata- 
bárral eatéről-ostére táblás házakat va
rázsol a Király színházba. Mérsékelt 
áru délutáni előadás vasárnap „Ár
vácska" Kiss Ferenccel, Vaály Iloná
val, Somogyi Nusi-vai és Borossal, 
Mindszentek napján „Három a kis
lány" Alpár Gittával.

Faíudi Miklós lesz
a Bíaha Lujza Színház igazgatója

A művészi igazgató továbbra is Ernőd Tamás
róan a művészi ügyok intézésére 
vonatkozik. Faludi Miklóst ezzel 
szemben teljhatalommal ruházta fel 
a részvénytársaság, ami annyit je
lent, hogy önállóan, a központtól 
függetlenül fogja intézni a színház 
ügyeit, kivévén a műsor összeállí
tását és a szereposztást, 
vábbra is Ernőd Tamás 
marad, Faludi Miklós 
szükség szerint tagokat is 
telhet

Faludi Miklós kinevezése „„ 
körökben nagy örömet keltett Fa
ludi Miklós kiváló képességeit a 
színházak környékén mindenki is
meri s hosszú, vigszinházi munkás
sága olyan volt, amely ma minden
kit bizalommal tölthet el.

Az Unió érdekeltségének egy ré
szét út vette Faludi Miklós, aki ez
által egyik főrészvényese lett an
nak a négy színházból álló vállalat
nak, amelynek Faludi Jenő vezér
igazgató a feje. Faludi Miklós, aki 
maga is színházi ember s aki hosz- 
szu esztendőkön át vezette a Víg
színház gazdasági ügyeit, most 
sem akar távolmaradni a munkától 
és ezért elhatározta, hogy aktív 
részt fog venni az Unió színházak 
vezetésében. Az Unió részvénytár- 
saság összeült hát és Faludi Mik
lóst kinevezte a Blaha Lujza-szín
ház igazgatójává. Ez a kinevezés 
természetesen nem érinti Ernőd Ta
más megbízatását, amely tudvalé
vőén jóval szükebb körű és kizá- 

• A Nótás kapitány folytatja fenyos 
pályafutását a Fővárosi Operettszinh'z- 
bán a jövő hét minden estéjén. Vasár
nap délután és szombaton délután is 
a Drótostótot adják mérsékelt liely- 
árakkaL

MOZGÓKÉP-OTTHOH
Egy üzlet, két ffinfik, 

három feleséé 
Amerikai vigláték 8 felvonásban

Prlsdlla Dean:

Szélhámosok
Amerikai JEWEL'-film 7 felvon sban

Híradó: Bikaviadalok
Előadások 4, 6, 8, 10

• lleltal Jenő „Masamód"-ja Bnjor 
Gizivel szombaton este vonul be a Ma
gyar Színház színpadára. A költészet

, Csortos Gyula, 
! Hegedűs Tibor, Kertész Endre együtte
sében hozza ki a Magyar Színház. Kü
lön szenzáció: Bajor Gizi modern fran
cia dalai. Szerda estig Molnár Ferenc 
jubiláris szin játéka, „A vörös malom'*  
kerül szinro Darvas Lilivel, csütörtökön 
a „Johanna" Bajor Gizivel, pénteken 
este és vasárnap délután a „Sasfiók" 
Darvas Lilivel, szombaton délután a 
„Sz^ont Péter esernyője" kerül színre. 
A délutáni előadások mérsékelt hely- 
áruak. I
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| A I6»i«r«pb»n: MARY CARK |
• Az uj Szenes Bé’.a-vigjáték, „Az 

olasz asszony" pénteken esto kerül be
mutatóra a Belvárosi Színházban, „A 
buta ember" és „A gazdag lány" szór- • 
zőjét megillető elsőrendű kiosztásban. 
Titkos Hona, Bófh Klári, Rozsnyai 
Ilona, TTahnel Aranka, Kertész Dezső, 
Z. Molnár, Rubinyl, Vándory Ahol 
játsszák a szenzációsan vidám darab 
hálás szerepeit. Péntekig minden este, 
valamint szombaton délután, a még min
dig telt házakat vonzó „Nagyhercegnő 
és a pincér" megy. Vasárnap délután 
a „Kreutzer szonáta" mérsékelt hely 
árakkal.

Milliók filmje

A TIVOLIBAN
HOLLYWOOD
Vidám történet a legnagyobb amerikai 

filmváros életéből 8 felvonásban
Mary mekford, POIa Maori, MM*  MaMU 
■ahy Paaayi AOn»*  XyroB, Charlia 
ChrpiJn, Oougla*  Falrbanhs «tb, közre- 

niűködíAévsl

N

í
S

ami to- 
kezében 
azonban 
szerzöd-

az Unió

MOZI ÉS FILM
Covered Wagon

Az amerikai úttörők kalandjai, kUz 
delmel és harcai

A nowyorki Capitol hatvan hétig egy- 
f fában játszotta az elmúlt soezónban 

1 azt a grandiózus Paramout-íllmet, ame
lyet ma mutatott bo a Corvin Színház 
zsúfolt ház előtt. Ez a film egészen kii- 

1 lönloges és bátran mondhatjuk, hogy pá- 
! ratlan a maga nemében.Hősköltemény a 

szó legszorosabb értelmében, meft azt a 
kort vetíti elénk, amikor az első ameri
kai bevándorlottak a kontinens keleti 
partjáról neki indultak, az Ismeretlen 

i nyugati vidékeknek a szárazföld ismeret- 
I len belsejének, hogy uj hazát, földet és 
. aranyat szerrezenek maguknak. A kul-
I
,-----“t zzzZzz—__ L___A k..l- * Scaramouche, az Orion-fllmgyárdia-
tnra úttörőt voltak ezek a fáradhatat- űalmas Metro-vllúgattrakciója, amely 
lan, vakmerő, erős és olszánt emberek, három hétig állandóan zsúfolt házak 
akik megnyitották számukra és az egész elött korüH bemutatásra a Corvin- 
kulturvilág számára Amerikái. színházban, most megkezdte diadalutját

i- ix ■ ■ , a többi fővárosi mozgószinliúzakban. Amk~ rendkívül Izgalmas ég érdekes Mm- 
tS 3 produkció, amelynek pompás klélUtta,

}’* “ taíSL ! 8Zer?!Si tökéletes rendezése és művészi meg-
dráma-koretében » t’owbrM Wagon Hó- JáWsa a Corvin meglehetősen kényes 
adásán. James Grúzé, ez a kiváló atne- közönségénél teljes sikert aratott, bl- 
rilcai rendező oly tökéletesen, oly nagy zonyára zsúfolt házakat fog vonzani a 
apparátussal vitte filmre ezt a kort, en- többi színházak publikumából is. Rex 
nek a kornak fáradalmait, izgalmait, Ingram mesteri rendezésében Alice 
harcait és küzdelmeit, mintha a való Terry és Ramon Novarro olyan tőké
élet vonulna el előttünk. Kimagaslóan Ietes alakítást nyújtanak, hogy minden 
Izgalmas jelenete e filmnek a prairie-tüz, mozgószinházban elementáris sikerre 
melynek borzalmas fensége mindenkit számíthatnak.
lenyűgözött, azután az indiánok és cow- * Milliós pályázat. A Ródius Film- 
boyok tízezreinek harca és a megáradt ipari Rt. pályázatot hirdetett a követ
folyamon való átkelés, amolynek reali- kező kérdésre: Miért a szezon legjobb 
tását legjobban az jellemzi, hogy a fel- filmje a Covered WagonT Pályadij a 
vételnél emberáldozata is volt a filmnek, legtökéletesebb válaszra egy millió ko- 

A film igen nagy és meleg sikert ara- rona és tiz kisebb díj. A pályaművek 
tott, amihez hozzájárult az a szitífíá^ike- “ legfeljebb tiz sor terjedelemben - 

november hó 4-ig a Corviu-szinhazhoz 
küldendők be.

Mozgófénykép színházak 
műsora

Corvtn-szlnház (Tel. J. 89—SS. J. 95— 
84): Angol és Magyar Híradók. — Co- 

1 vered Wagon. Előadások fél 7, fél 9.
I Carinon-mozgó: A htilrílszoba titka 7 
! felvonásban. — fíabahercegnö 5 felv0"

időről-időre násban. Előadások 4 órától folytatólag. 
Mozgókép-Otthon (Telefón 182-82): 

............................... A szél-

A rét, amiben a Corvin Színház a filmet 
__ bemutatta, a nagyszerű eredeti kísérő
ig zene, a művészi feliratok, amelyeket 
Y Pacséry László irt igen nagy gonddal

' és hzzáértéssel, valamint a betétdalok,1 
amelyek Radó István munkái.

A Nibelungok
A germán hősi őposz filmek

A német filmgyártás ______
olyan életjolt ad magáról, amellyel ___ ____
szinte veri a nemzetközi kinematogra- 1 üzlet, 2 főnők, 3 feleség. ■ 

! fiát. Az elmúlt héten a Genius-fllm Rt. hd mosok (Priscilla Deannal). 
jóvoltából a sajtó és a szakközönség II--------",n a” '
elé korült ismét egy olyan fllmproduk- két főnök, 3 feleség. ------- .
ció. amely grandiozitásában, nagyvona- dik az élet- Előadások 6, 8, 10 órakor, 
luságban felülmúlja az utóbbi Időbén ............. J
készült és Magyarországra került • fil
meket.

Az Üfa—Decla-koncern nagy áldozat- 
készséggel, fáradsággal és bőkeziiséggol 
filmre vitte az ősi gormán époszt a 
Nibelungokat és ezt a germán nagy
sághoz méltó köretben örökítette mog. 
Thea v. Harbou, A hindu síremlék szer- 
zőjo ismét remekolt, de nagyszerű mun
káját mngasrendii művészettől vitte 
filmre Fritz Láng, a rendoző, mesterien 
keltették élctro a résztvevő színészek.

A zajos sikert jolentő bemutatón a 
sikerhez nagyban hozzájárult P. Hor
váth Dezső karnagy, aki a film zenéjét 
interpretálta nagy művészettel és a 
magyar feliratok kongeniális írója, 
Fodor Sándor. A bemutató biztosítékot 
nyújtott arra, hogy a film, amelynek 
most csak első részo került bemutatóra, 
n szezon egyik legnagyobb esoményo 
lesz.

Quo vadls?
Fnmpremier.amo,^^^,,,^ 

péutokoTÍg^aXg" 

lan ülmpremier folyt ]c 
teljesen zsúfolt nézőtér előtt sírni'0 y™ 
Henrik örökbocsü rogényénok “m0’,'13 
dolgozását mutatta bo ."kő? szin  ̂
a jmvczetssgógo „ p.-t.mior„ok £
zott az volt, hogy az e-ésr 
először Magyarországon' ke-iilt bemitT 
tósra oz a fllmalkotás. A nem.ntköS ki’ 
nematogruBáonk ezzel a komoly és 
veszi eseményevei megelőztük szegte 
világot és mmdenült csnk a budaiS 
elennmurm siker után íog a

Mert azt megállapíthatjuk, hogy . 
kor valóban elementáris volt. Klasir, 
kus tárgyú regényt, amely a világiról 
lomban igon szép pozíciót foglal o|, 
ilyen tökéletesen, stílusoson és _ 
mily furcsán hangzik is - iiyon moder 
niil nem dolgoztak föl.

De nemcsak technikai, hanem színészi 
Bzompontból is párját ritkító a Qu.j 
dist A császár szorepében Emil Ja- 

Inlngs klasszikus tökéletességű alakítást 
I nyújt, de mellette Alfons Erylaml Btaa 
dl Lignoro és Lillisn Hall-Davis nyújts- 
nak a főszerepekben omlitésreméltó sla 
kitást.

A Quo vadisf egyizben már meghó
dította tizenöt évvel ezelőtt a nagykö
zönséget filmen, de most az uj feldol
gozás, amely úgy technikában, mint mű
vészetben és színészi játékban összeha
sonlíthatatlanul fölötte áll a régi film
nek, még nagyobb és átfogóbb sikerre 
számíthat, mljjt annak idején.

A filmet az Uránia délután 5, három
negyed 7, fél 9 és 10 óra 10 perckor, a 
Royal Apolló fél 6, fél 8 és fél 10 órakor 
kezdődő előadásokon mutatja be.

j Miiek vagyunk!!

IHIUSUIÍ U'UIWllUI
Kamara (Tol. Józs. 140-27): Egy üzlet.

- - ■ — Holnap kezaö‘

Royal-Apolló (Tol. J. U8-94k <3“° 
vadisf Uj feldolgozásban. A lo'®™’’ 
ben Emil Jannings. Előadások «1 » 
fél 8, fél 10. , . .

Tivoli (Tel. 30-49): 
leghíresebb amerikai fllmstorok fou«p 
tével. - Az eltiltott csók. Á tSs7f^ 
ben: Maltyasovszku Ilona é8 
°rrání« (Tol, J. 121-35): 0»«
Uj feldolgozásban. A főszerepben M1’ 
Jannings. Előadások'5, háromnegyed í. 
fél 9. 10 óra 10.__

AdoIIú Színház
Mélyen le»»*IHtol*  l>«ly* ,*l<' 
20.000 koronától 
68.000 koronáig

------.Hrfgg —



HÉTFŐI NAPLŐ
n.,a»pest, héttő, október 27.

T -iru'J

Barátságos volt a hangulat 
a bécsi mntáníorsnlomftnn 
<4 Hétfői Napló bécsi szerkesitő- 
Mnek telefonjclentésc.) Hónapok 

Sí m volt a» első vasárnap, amo- 
niasánforgaloiuban baratsa- 

losabb irányzat uralkodott. Az, ar- 
Livamok javarészé a legutóbbi ni 
«ta’“ kurzusok szintjén mosott.
Jiánv értékben azonban kisebb 

Jmdkedés is volt konstatálható. Az 
tnari papirosok mellett főként a 
Svar es eseh értékekben mutat- 
kozott érdeklődés. A valuta- es <le- 
-dzapiaeon a Nemzeti Bank kautelso 
hivatalos kurzusai szerint történ
ték kötések.

Fúzió előtt áll a Festi Hazai és a 
Hazai Banki' A két pénzintézet, 
melynek kooperációját meg jobban 
kidomborította csak a legutóbb vég
rehajtott kölcsönös részvény cseréje, 
Walder Gyulának halálával ismét 
közelebb jutott alioz a nagyjelentő
ségű tranzakcióhoz, melynek körvo
nalait már régebb idő óta kibonta
kozni látják a gazdasági élet ügye; 
lói Ez a tranzakció a Pesti Hazai 
és’ a Hazai Bank egybeolvadása 
lesz mi mellett ma már az előnyök 
és okok egész sora áll. A két intézet 
vezetőségében nyilván erősen meg
érlelődött már a fúzió gondolata. 
Erre vall, hogy nem töltötték be 
Kónyi Hugó örökét sem, akinek^ tá
vozása pedig valóban erős léket 
ütött a Hazai vezetőségi aparátusán 
Jó helyről nyert információnk sze
rint a két intézet egybeolvadása 
már a közeljövő kérdése.

Láncolnak a dollárkölcsönökkel. A 
pénzpiac legújabb konjunktúrája ma 
kétségkívül a hitelek folyósítása. A 
még mindig magas kamatlábak a köl- 
esönképpen elhelyezett tőkék után ép
penséggel nem megvetendő jövedelme
ket nyújtanak a hitelkihelyezőknek; 
különösen erős üzérkedés folyik újab
ban a valutákban, nyújtott kölcsönösz- 
anegek körül. A külföldről idekerülő 
valntaösszegek — megállapithatólag — 
nem egy esetben legalább is 2—3 kézén 
mennek keresztül, míg eljutnak a köl
csönt valóban felhasználó tényezőkig. 
A tálntárís összegek, melyeket a kül
földi kezek többnyire egészen szerény 
kamatlábak, 8—9 százalék mellett bo- 
eaátanak a magyar gazdasági élet ren
delkezésére, akárhány esetben. 18—20%-oa 
kamatláb mellett jutnak csak a hitelt 
igénylők rendelkezésére, mert a közben
ső kezek természetszerűleg ' 
resni akarnak a kölcsönön. A 
élet felelős tényezői egyelőre 
felelő törvényes rendelkezés 
tijesen tétlenül kénytelenek 
a kölcsönök körül kialakuló uzsorát és 
láncolást.

Az intervenciós szindikátus to
vábbadta a felvásárolt darabokat. 
Alig két hete működik a tőzsdei ár
folyamok alátámasztására alakult 
szindikátus s máris tagadhatatlan 
sikerekre tekinthet vissza, miután a 
vezető papírok kivétel nélkül ki- 
sebb-nagyobb emelkedéseket tudtak 
elérni. De valósággal a szenzáció 
erejével hat az a lehető legjobb 
forrásból szái-mazó értesülésünk, 
hogy az elmúlt hét folyamán az in
tervenciós szindikátusnak sikerült 
jelentős árfolyamnyereséggel to
vábbadni a közben felvett papírok 
túlnyomó részét s most az interven
ciós alap nemcsak hocry érintetlenül 
van meg, hanem az elért árnyeresé
gek utján jelentősen meg is növeke
dői: A7 intervenció sikeréből kéf- 

; l^nül oroszlánrész illeti meg 
^'h’ ’nr Kálmánt, a P. K. tőzsdei 
osztályának vezetőjét, aki imponáló 
Mzfensérgal és céltudatossággal ve- 
7°G az intervenciós vásárlásokat.

ONNA

HOLLYWOODI
| vidám történél n legnagyobb nn<erikái tiímvArosa 

életéből, 8 felvonásban t
♦ Mnry Pickford. Poia Negrl. Nlta Na dy. Rabi t 
i„,eR'b ég'iea Aires, Cbarlle Chaplin, Dou- ♦

g>a» Fal-banka, Ben Turpln stb kWzreműkö- • 
j délével *

* >»»x>>«vAn«tr„ pír n>rra prolon-♦
• g*lt  7 felvonásom HUHO-LQ LLOVD-burleszk ♦

!AKIHER,AZNYER!
ti a (PtPlocloiirapMIlm) f

KÖZGAZDASÁG
Frey Kálmán

a határidőüzlet visszaállításáról és 
a Szalámi-részvények jegyzésének 

megszüntetéséről

Mérték szerint készítünk elegáns

férfiöltönyöket
valódi angol és cseh szövetekből 

előnyös fizetési 
feltételek mellett

Áraink készpénzben vagy részletben változatlanok 

Starker cs Török Vili, József körút 62. sz.

mind ke- 
pénzügyi 
— mcff- 
hljján - 
szemlélni

A legutóbbi szombaton a tőzsde- : 
tanács több, rendkívül fontos ügy- < 
ben hozott döntést. Így szóba került 
a sok port felvert Szalámibotrány 
is, s a tanács többsége miként is
meretes — arra az elhatározásra 
jutott, hogy a Szó Iá mi-részvények 
jegyzését október 31-től kezdve nem 
fogja többé engedélyezni. A neveze
tes ülés alkalmából kérdést intéz
tünk több aktuális tőzsdeproblé
mára vonatkozólag

Frey Kálmán kormány főtaná
csoshoz,

a tőzsde alel nőkéhez, aki a követ
kező nagyérdekü információkat bo
csátotta rendelkezésünkre:

— Azok a híresztelések és kombi
nációk, melyek a tőzsde leépítéséről, 
a tőzsdei apparátus összevonásáról 
keringenek, a mostani megcsökkent 
tőzsdei forgalom következmény e- 
képen. teljesen abszurd és lehetet
len feltevések s csak laikus agyak 
szüleményei lehenek. A tőzsde tel
jes organizmusára sohasem volt ta
lán oly szükség, mint éppen a mai 
válságos időkben, amikor egyenesen 
életbevágó nemzetgazdasági szük
ség, hogy létezzen eg.v zavarmente
sen működő, precíz ármeghatározó 
intézmény. Az, hogy a giro bizo
nyos személyzeti redukciókat esz
közöl, az éppenséggel nem érinti 
közelebbről magát a tőzsdét, hiszen 
a giro is, meg a tőzsde is más.

— Ami az árupiaci határidőüzlet 
problémáját illeti, erre nézve már 
több i zbea k tfejte tfen v - • Vé tente tryc • 
met a nyilvánosság előtt s minden 
alkalommal rámutattam arra, 'hogy

mily , messzejnwi*  jelentő
séggel hír a batárklőiizletnek 

újra való felvétele

a pesti árupiacon. Tagadhatatlan 
azonban, hogy ennek bizonyos tár
gyi feltételei vannak s ezek be .nem 
válása esetén a határidőüzlet_ ujahb 
bevezetése esetleg csalódásokkal 
járna. A jelenben leginkább az szól 
a határidoüzletek bevezetése ellen, 
hogy a termés igen gyenge, volt a 
gabonanemüekben s így tulajdon
képen alig van megfelelő mennyisé
gű anzyag a határidoüzletek lebo
nyolítására. Meg vagyok azonban 
arról győződve, hogy

a határidőüzletek visszaállítása 
most már egészen rövid idő 

kérdése
s legkésőbb a jövő évadban a buda
pesti árutőzsde már mindenképen 
rendelkezni fog azokkal a kritériu
mokkal, amelyek a múltban Közép- 
Európa egyik legfontosabb gabona
piacává tették.

— Az értéktőzsde általános hely
zetét újabban meglehetősen kedve
zőnek találom. Rendkívül biztató 
körülmény, hogy a vezető értékek a 
legutóbbi két hét folyamán nem
csak hogy megálltak lemorzsolódási 
processzusukban, hanem még jelen
tősen emelkedni is tudtak. Az inter- 

’ venciós bizottság mindenképen meg 
lehet elégedve az eddigi eredmé
nyekkel, annál is inkább, mert eze
ket az eredményeket •— információm

szerint — az intervenciós alap egy 
egészen szerény töredékével,

körülbelül 5 milliárddál sikerült 
elérnie.

Ugyancsak fontos és hizlaló mo
mentumnak tartom, hogy a külföldi 
löké isméi, jelentős érdeklődést kezd 
tanúsítani a magyar értékekkel 
szemben s a magyar papírokból — 
vezető bankjaink utján — tekinté
lyes részvénymennyiségeket vásá
rolt össze a legutóbbi napokban. 
Lesznek talán szkeptikusok, akik 
hitetlenül fogják’ csóválni a. fejüket 
a külföldi vásárlások hallatára, de 
ezeknek meg kell gondolniok, hogy 
a magyar pénzpiac a jelenben csak 
rendkívül korlátolt anyagi eszkö
zökkel rendelkezik s így- ama na
gyobb vételek mögött, amelyek leg
utóbb a pesti értékpiacon történtek,

feltétlenül külföldi kezeknek 
kell álló ni ok.

Csak természetes, hogy a megbízást 
teljesítő bankok még ha pontosan 
is tudják a külföldi kezek kilétét — 
taktikai szempontokból nem közöl
hetik ezt a. nagy nyilvánossággal. 
Nem szabad azt sem figyelmen kí
vül hagynunk, hogy ujubban a bu
dapesti nagyobb pénzintézetek nagy 
arányú propagandát fóíylutnak 
külföldön abban az irányban, hogy 
a külföldi tőke figyelmét 1’elkcltsók 
a rendkívül elhanyagolt jiiiii:y;;r 
részvények iránt.

-— Ami a Szaláminak a tőzsdei 
forgalomból való kizárását illeti, itt 
a.*  .táWídrfi tóináev. j>?é|Aéí«t(dófröt- indj*-'  
állapította, hogy

e részvények szinte teljesen e|- 
rnh<?O .nitüniek .»!piaciról;7“rnrt .Pl'-. 

tehát hiányzottal- á normális iizJeli 
forgalomhoz szükséges fel letelek, 
amiért is a papír árfolyamának 
jegyzését a jövőre törölni kellett. A 
tőzsdéi tanács a jövőben is a legna
gyobb éberséggel és szigorral Őr
ködni fog a felelt, hogy a jegyzett 
értékek normális forgalmának- lebe- 
ségei meg legyenek s.ahol ezt nem 

1 tapasztalja, ott radikálisan- el fog 
járni.

Viselt férfiruhákaf iwniüket, legmagasabb 
áron veszünk Alkalmi órucsarnok Aggteleki 
u 18, Népszínház u. sarok, lelet ón: József 134—95

Veszek főrHrubat li‘SS'i£
Blumeníeld

Fpack — Smofting
íililcsiinxAs 4s eladds

Skalla Testvérek IV, Hajú u. 3. Tel. 199-OL

|Rata8©s,tlc8e
mSwKmÍ kristálytiszta arcbőrt varázsolt dr. Katscr- 

linS HVVARJO.N szépitőszere, adagja 
K 30.0.0. Főraktár: Töröx-gyógyszertar.

E&S Király ucca 12. szám. „Opera"-gyógy- 
Uí0 szertár, Andrássy út 26. Szám

Frehh ss moHing
Öltönyök kölcsönzése, keveset használt 
léríinihák IcgoZcst hban kaphatók. 
Uármályera férfirühákat állan
dóan ve zck. Frost A. Lajos, VI., 
Szeressen-utcn .7. Telefon 203-26

Maion füreden
rapl VSJS.OöO koron őri

kitűnj oll.iias mclictt, szurakozli.it cs üdülhet

Blöűyö^n vásárlunk:
Korona

Ezüst koronást . . . . . '6.200
l'jaüal l'w.ii(o-*t; . . 16.600
Ezüst' 5 kói'oHUbt '. . . . . 32.500
Ciniadai dpljárt . • . • •
Argcnliüj: pesot . . . . .
■Btii-zii 'm'flí’A' . , . 7.01)0

Romnnov ruboll . . . . . :«i
Algír, Timis. ?I.irnvtoi 'ránk 3.700
Görög drachmát . . . . . I. ’OO
Finn márkái .... . . 1.500
Török fontot................. : . Ű7-.ÖOO
Longycl zlotyt. . . . . . 12.000

x A Gumigyár uj elnöke. A Magyar 
Ruggyantaárugyíu*  közgyűlésén Klóin 
Gyulát és Kiéin Istvánt igazgatósági 
tagokká választották meg. Az, igazgató
ság ezután Kiéin Gyulát az intézet 
ale Illőkévé nevezte ki.

• Rimainurány—Salgótarjáni Vasmű 
Részvénytársaság. A Himannirány-Sal- 
gótarjáni Vasmű Rt. igazgatósága az 
október 31-éro egybehívandó rendes 
évi közgyűlésnek indítványozni fogja, 
hogy az 1923—24-iki üzletévre részvé
nyenként 3000 korona osztalékot adjon, 
a társulat különböző jóléti alapjaira 
egyniilliárd koronát fordítson és köz
jótékonysági és közművelődési célokra 
200 millió koronát szavazzon meg. A 
társulat termelési viszonyai a múlt 
üzletévbon kedvezően alakultak. Ennek 
ellenében a folyó uj üzletévben fellé
pett súlyos fogyasztási krizis következ
tében az üzemek csak lényegesen csök
kentett mértékben vannak foglalkoz
tatva. A jelnlegi helyzet változása csak 
az általános viszonyok javulásával vár
ható.

I

I

bnnk- és váltóik1.•: b. I;, n lurgy. kirí 
Osztólysorsjálék főclárusltója, a Ma 
gyár Nemzeti Bank jogosított itcvh.a 

kövelitőhclye.
Táviratcím: Sigeco, Budapest.

VÍG., Baros»*tér  2. sx.
Telefon: 722-03. Alapitlutotf : 1905.J
Lakására Jöv'ólt sáx l 
rujióí, ftihí en mü£> katcuo -unát. <b. ; 
Fridin, r, Rökk Szilárd u. 22.111. 19 Tel. I. B2--IS |

Neumann
ruhaáruhása, Múzeum Körút 1

Bizakodó a hangulat
Tényleges kötés az egész nap f olyamán éppen a megfelelő áruki*  

nálat h.anyában kevés történt és <1 elucánra üzletteleuul a legmagasabb 
kurzusok, mint pénzárfolyaniok ma radtak érvényben. Tájékoztató ár
folyamok: Magyar Hitel 416 -454, Osztrák Hitel 163-166, Ingatlan
bank 210 215, Kereskedelmi Bank 1085 -1095, Földhitelbank 216- 220, 

[ Leszámítol óba nk 63 56. Hazni Takarék 2975 3900. Általános Takarék 
; 110 112, Salgó 48". 492. Szén 2775 2860 Ganz 2125 2150, Nasici 2125 
’2150, Karton 129 125, Nova 150 156, Közúti b0 62, Állam vasút 45r». 16,, 
Brassói 365—370, Georgia 337 341. Cukoripar 2225- 2250, Őstermelő 175 

I—1W. Viktória malom 226 - 230, Czinuer 93-96, Égisz 37-39.

Férfi öltöny
Férfi átmeneti kabát 
Fiú öltöny

‘ Fiú átmeneti kabát
Női ruhák
Női kosztüm
Női kabát,
Férfi-, női-, gyermek-, 

cipők

Kaamann IW.
! rubaáruháza. Nuzauni körűi 1

szurakozli.it
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Oiltnpiűii 
i*epr*  ‘sentánsaink 

ünneplése 
nagyon Olimpiai Bizottság 

Biszüldskn ünnepélyes éteretek 
között osztották ki az olim

pikonok dijait
A Magyar Olimpiai Bizottság vasár

nap délelőtt 11 órakor tartotta diszülé- 
flét a Magyar Tudományos Akadémia 
dísztermében, amelyen kiosztották olim
piai reprezentánsaik dijait.

Múzsa Gyula, a MOb elnöke üdvö
zölte az olimpikonokat, továbbá a tár
sadalom és a közélet megjelent kiváló 
•ágait, majd a Klebclsberg Kunó gróf 
kultuszminiszter képviseletében megje 
lent Schwödcr Ervin dr. államtitkár a 
kormány nevében üdvözölte az olim- 
piáaz magyar hőseit és kiosztotta ré
szükre az olimpiai plaketteket, 
okleveleket és érmeket.

Az olimpikonok nevében Posta 
dór dr. világbajnokunk köszöntő 
az ünneplést.

A megjelent közönség az 
győzteseken kiviil különösen a három 
nőolimpikont: Tasy Gizellát, Molnár 
Ellát és Péteryné Várady Illyt része 
aitotte meleg ünneplésben.

disz-

LÓSPORT

SPORT
J5z FTC

szép játéíi után vereséget 
szenvedett a Havidtól

A bécsi ée budapesti zöldfehérck talál
kozását nagy érdekűi lés előzte meg. Mi
ként a régi nagy FTC reprezentálta 
egykor n magyar futballt éppen any- 
nyira kedvence és büszkesége a bécsi
eknek a Rapid. Az. FTC-rek az elmúlt 
héten a bajnokcsapat tói szenvedett ka
tasztrófáiig vorenége utám mindenki 
súlyos vereséget jósolt Az FTC azonban 
rácáfolt a pesszimistákra és döntetlenül 
végződött félidő után úgyszólván mini
mális gólarányu vereséggel vonult le a 
Irályáról.Sán- 

mcg i
A vasárnapi bajnoki mérkőzések nagy

olimpiai jából a papírformának megfelelő ered
ménnyel végződtek. Csak a bajnokcsapat 
játéka kelt tt némi asdódéist. A csatár
lánc puha játékot folytaiét! ős ennek 
kövotkwzanényo volt, hogy a lelkesen 
játazó Nemzetiek — bár 6:2 arányban 
vereséget szeinv-edtek — a mérkőz; bi- 

; zonyos fázisában fölényben Is voltak. 
. Montaégóro pzoigál a kék-fehéreknek, 
: hogy' nélkiilözniök keltőit a ©érült 
Braunt. Aj Nádiért, akikiúok tartalékai — 
Senkcy II. ’s JVeis-e Lulu — uem tudták 
pótolni azokat.

Részletes tudósításunk a következő:
Rapid—FTC 3:1 (1:1)

Üllői-uti pálya. Biró: Fenyves Miklós.

Papid: Köhler — Regnard, Diettrlch 
— Richte?, Brandstettor, Niot-sch — 
Wondrak, Uridi.ll, Wesselyk, Zách, 
Woí-sely.

FTC: Auisoll — Takács II.. Blum — 
Führnrinin, Sándor, Malkoyiv.s — Hég’ér, 
Kelemen, Tóth, Steczovits, Koiiut

A mérkőzés végig erős tempóban folyt 
■ le. Válto7"t<hi megőnyjátúk az első fél- 

iiv vvm, » időben, nemi osztrák fölénnyel. Több 
barrierénok élboly: ?t támad mindkét rfazrű' ame

lyek íij^^ban kihaszr/tathuiul marad
nak. A vezető gólt az FTC szerzi meg 
Kohut rémin az első félidő 26. percében. 
A gól fel leik cssit. az FTC-t ós heves tá
madásokba kezd. Akciói azonban nem 
kecsegtetnek sikerrel •» várakozás elle
nére a 32. percben a Zách balösszekötő 
által szöktetett Urldill az ellenkező sa
rokba lőtt labdíval Fgieycnlit. Félidő 
1:1

Szünet után a 2 percben Wessolyk 
lefut, a támadás veszélyt©!ennek lát- 

A könnyen védhető

I
Kaposztásmegyeri 

versenyek 
őszi meeting. Harmadik nap

Az urlovasok vorsenyei mérsékelt lá
togatottság mellott folytak lo, do nem 
is érdemeltek o versenyek nagy kö
zönséget, mert igen egyhangúak s unal
masak voltak. Vonatkozik ez különösen 
uz ugró verseny ok re, almi 2—2 ló vett 
részt a versenybeu s ezek inkább séta
lovaglások, mint versenyek voltak. 
Egy balosét is történt, tunenyibon a 
nap főszámában az Alagi őszi uagy 
akadúlyverscnyben Bindor az egye
nesbe fordulóban igen rövidre vette a 
fordulót s ievu, Relacho a L... 
ment b eulyc«an • sehósiilten' iúdrátTt á 
gyepen. .Az értékes versenyt Ferrario 
pyerto meg. • ■ ■

RészJctos erodmépyek:
Z. Fugger-aka'lúlyvc. sm'éy. 3000 ni. 1. 

Schabes (4 r. B.uder). 2. Tarts (4. Bodó). 
VA h. Tót.: 1000:1000.

II. Hamcrsberg Béla-cmlckverseny. 
8200 m. 1. Liftig Girj. (2’/i r. Binder). 2. 
tízeles (2.Marék). $z4mth. Tót.: 1000:1200.

III. Alagi őszi nagy akadály verseny.
6100 hjl. L Ferrario (l’á r. Csata). 2. 
Pető (4 Orosz). 3. Hiíség III. (3 Patzák). 1 lő.
F. m.: Relache. 6 h. 8 h. Tót.: 1000:1700. labdát Amseit meg sem kísérli védeni.

IV. Handicap. 1000 m. .1. Vica (6 Ba- (í:2)- Hasonlóan könnyelmű védekezést 
lázs J. II). 2. En bloc (3 llaar). 3. Pia- láttunk a 13 percben. Zách balösszekötő 
nóta (3 Huar). F. m.: Picikém, Boglyas, : Fuhrmann melleit elhúz, Amseit kifut 
Szívtelen, ötnegyed h. 1 h. Totalizntőr: 
1000:6800:8400:1900.

V. Báró Eltz Hugó emlékverseny. 3600 
m. 1. Malycib (7:10 r. Bindor). 2. Go
lem (6 Jonoy). 3. Fruzsi (l’/s Huszár). 
F. m.: Chicago és Leonore. % h., 4 h. 
Tót: 1000:1700:1400:2800.

VI. Kísérleti verseny. 1600 m. 1. Pat
rícius (2‘/« Lapos). 2. Tündér (p. Stenzl). 
3. Borúra Dórii (8 Blazsck). F. m.: Mait- 
reas, Miért ne?, Facetté. Totalizatőr: 
1000:2100:1600:1200.

látott fl- 
kitünőcn 
végződik

Wesscly

Üftíondl nyerte 
az Musirla-dljat

Bécs, október 26.
A 100 millió koronás Ausztria- 

dijéri Freudenauban lefolyt futta
tás meglepetést keltő eredménnyel 
végződött. Jankovics Bésán gróf 
Okíondija (lovagolta Sajdic) érke
zőit be elsőnek báró Harkányi Kat- 
rincája és Zichy g>óf Alto-ja előtt 
h ezzel megnyerte a dijat, A favorit 
Gyi Lovam negyedik lett, összesen 
kilenc ló futott. (MTI).

és Zách a gazdátlanul maradi kapuba 
elhelyezi a labdát. (1:3). Az utolsó perc
ben az FTC tő’e régen nem 
nisho kozd, a Rapid azonban 
védeki'ztk. FTC-támadásokkal 
a mérkőzés.

A mezőny legjobb embere 
balösszekötő voH. A Rapid kiváló rep
rezentatív játékosa: Ur Idill hosszabb 
idő óta első Ízben, pihenten játszott. A 
közönséget gyakran ragadta tapsra szép 
akcióival. A halfsor, különösen nz öreg 
reprezentatív Brandstetter kiválót nyúj
tott. A hátvédek azonban gyengém sze
repeltek. /

Kz FTC nagyjában multheti formáját 
játszotta ki. A reaktivált. Tóth rutinjával 
hasznára volt n csapatnak, a csatársort 
aaotnban nem tudta a kellőképpen irá- 
nyttand. A tréninghlány erősen érezhető 
volt Kelemen és Takács II. játékán. 
Blum nagyon jól töltötte be szerepét., 
közelharcban azonban alulmaradt, Ám- 
sell két gólt könnyen védhetett volna.

Vasns—Törekvés 2:1 (0:0)
Hungária-uti pálya. Biró: Kiss Tivadar.

Vasas: Kutrucz — Király, Rottler — 
Kiéin, Sipos, Krajcsovios — Katzer, 
Takács, Grünfeld, Szentmiklóesy Hím-

H6clpö magas, gyapjú Mf 
béléssel Ralthofffar faUV

Schüfer céfl,
Budapest, I. MbrenteMtr 4-B.

Telefon 6—71.

MTK-NS^ 6:2 (4:1)
Hungária-uti pálya. Biró: Abray 

Zfigmond dr.

MTK: Kropacsek — Mandl, Seukey — 
Nyúl I., Nyúl ÍT._ Weisz Lulu — Sen- 
key II., Molnár, Orth, Opata, Jeny.

NSC: Gallovúch — Havas. Török — 
Széles. Timiúr. Wclnbcrger — Rémay 
III., Rémay II., Nau, Spit.z', Bellák.

MTK-tóm adásokkal kezdődik a játék 
ennek ellenére azonban az NSC éri el a 
vczetögólt SpUz révén az 5. percben. Az 
MTK együttesének játéka Braun és 
Nádlor távollétében meglehetősen bi
zonytalan. Ez különösen az NSC-nek a 
mérkőzés első részében mutatott kiásó 
fölényes játékán vejhető és^re. Orth és 
Molnár néhány lövését szépen védi 
Gallovich. Az MTK csak a 15. percben 
egyenlít lel Molnár lövéséből. Gól után 
ismét a Nemzetiek támadnak de ered
mény nélkül. A 23. perelien Havas bün
tetési területen kézzel fogja le Opatát, 
<z megítélt 11-est Molnár góllá értékesíti 
(2:1).

A 25. percben Orth fejelte az MTK 
3. gólját. Ezután nz NSC kerül ismét 
némi fölénybe, mig a 30. vérebén Opata 
a kifutó Gallovich mellett megszerzi a 
bajnokcsapat negyedik gólját. A mér
kőzés elején a Nemzetlek által diktált 
heves iram megbosszulja magát, a ke
mény küzdelemhez nem szokott fekete
fehérek tempóbirása észrevehcőtön csök
ken. (Félidő: 4:1.)

Szünet után a bajnokcsapat állandó 
fölényben van, csatárainak feltűnően 

mer. I puha játéka azonban eredménytelenné
Törekvés: Lantos — Mészáros Siegl teszi tAmadíisait. Csak a 18. percben sl- .

— Halmán, Wéber, Lugosi — Szántó, ’korül Orthnak a Gallovich kezéből ki-1 
Bartos. Veréb, Ötvös, Sohreiber. * : csett labdát beguritanla. amelyet; a kö- |

Bár a mérkőzés hullámzó mezőuyjúték votkező perebon kövot az ugyancsak 
képét mutatta, a Vasasok megérdemel- Orth &ltQl ,ött mostari gól. (6:1.) Gal- 
tem gy’őztak a meggyöngült Törekvés lovlch két egymásután következő szép 
ellen. Az első félidőben mindkét részről védése ós Senkoy II. gyönyörű lövése 
azámfalan gólhelyzet adódik, a cagtór- visznek saint a jálfiékba, Időnkint az 
sorok idegestógo folytán aaonbw * fái- NSC is szóhoz jut, a kitűnő kék-fehér 
idő gól nélkül végződik. | védelem azonban helyén van. A 25. pérc-

Szünot után a Vasasokat láttuk front- ben az NSC komorhoz jut, a középre ju-

ozor 
kor.

HyimMitt u nyomda r,t, korforsortrtn, R«kk MIM ucm A

ban. Több kihasználatlan gólhelyzet 
után a 20. percben Katzer szerzi meg 
a Vasas-csapatnak a vczetögólt. A ka
pott gól utón a Törekvés lép offonzivába 
és a 23. perobein kiegyenlít (1:1). A 
győzelemért magindult küzdelemben a 
Vasas-csapat kerekedett felül és Szánt
ul Lklóssy és Takács egymást. megértő

ön maguk által

I lőtt labdát Sptti kapura la , 
a labdát a kapuvonató*  foáj. f”!* 1 

j gólt reklamál, a bíró aimiu Az NSo 
meg. Az utölsó percekben RnW 0601

IIITVE—BEAC he (0 6)

^X.18" K'~ ^ek,^ 

lésa, Belnhard Erhard, Mnr(^ ** 
A luárkuzuB bővelkedett durva 

i note1k!?°"- A flEAO eaaknom „ 
mérkőzés alatt awoinasztó fölényboa vdt 
csatárainak tehotetlonségo miatt X 

öwnjútéka a 38. porebén nwhozra a . zeteket 'kíhaszn'í’ílni 0 Sélhaly.
Va/meok ^eimAt. '

önmaguk által diktált őrös L„iran^ 
azonban a mérkőzés vége toW léX“ 

I V°*  Arc»k‘’ioJa : » balrsor összeomlott 
| aminek következményeképpen a Vívók 

'■roHAk a helyzetei. Ezt a fölényt haS 
nálta ki u lodozotlonül hagyott Skva. 
wk. akt mogszorazte a Vívónak a mér. 
kötés egyetlen, egyben győztes gólját. 
->y^c7rz“e,1,01 VU kor- Au 2:1 <•:» 

llai-iLT.i nrlhm u:~a . c„i, •>>*- -í'— —„w. oenuler Gyula. 
MntiC:n Fischo'^fí™2. Singor-Grün- 
blatt, Havas, Hermáim--Haar Löwy 
Boros. Lébi, Jocke.

iVorfees-Juhász, Rlaskó- 
L? ?k n PáIffy« KUinger—Dobó, Sefceik, 
Kitti, Vaczok, Noumayer.

Rendkívül heves, durva mérkőzés A 
durvaságokban a Zuglói csapat jár elől. 
Zuglói támadások sorozata, amelynek 
eredményeképpen Scfcsik szerzi meg a 
yezotő-gólt, az ellenkező sarokba lőtt 
labdával. A kapott, gól fokozottabb 
munkára serkenti a VAC-ot, amely az 
eredmény leien támadások egész sorát 
intézi a jól védett zuglói kapa ellen. A 
.élidő utolsó percében Lébi lövóso haj
szálnyira süvít cl a kapu mellett

Szünet utér a VÁC kerül fölénybe. A 
kék fehérek nagyobb technikai fölényét 
Zugló durvaságokkal prohálja ellensú
lyozni. aminek követkozniényeképpdn «

KAC-UTE 1:1 (1:0)
iiungaria-uti pálya. Biró: Schissler 

Józsefe
KAC: Varga — Saguly, Dudás — 

Gyurkovits, Beck, Budai — Gréso.h, 
Bene Fürainer ölvedy Norik.

UTE: Augusztimoylcs — Fogl II.
Fog) III. — Bölceke.y, SohwarcA P^cs ___ ___ nv
-— K^ocsényi, Argyeláai, Jcswmás, Csőn- Üllöi-uli prilya.'Biró': 
fos, Szádon.

Az UTE nagy technikai fölénye jelle- 
mezto a mérkőzést. A jóval gyöngébb 
KAC ezt n tochnikai fölényt, párat
lanul lelkes játékkal ellensúlyozta. Az 
UTE sorozatai túmndá«ai ellenére a 
KAC már az első félidő elején biztosi
tat <-fi ma.uámák a vezetést Norik bnl- 
szélső r>vén. A mérkőzés további Pólya 
mán a KAC már csak nz elért eredmény 
meirtarfására szorítkozott és e tervének 
kérésziül vitelében a nagyszerűen bevált 
pompás védelmére támaszkodott Min
den dicséretet megérdemelnek a Kls- 
pcsfek kiváló védőjátékosai, akik n leg
nagyobb biztonsággal romi balták szít az 
UTE juigv csatárainak precízen felépí
tett tűm adásait'. A második félidőt Is az 
! TE tó nadó'ora uralta. A Kispestiek 
c?ak egyéni lerohantvsok révén próbál
ják a-, eredményt javitanl. amely ter
vük azonban az Ü.TE. roprezentativ vé- „ __ ______—w
dóimén „hiúsul, jneg. Az UTE durva já- ' hu’ó fiőbb Juhászt, majd Pollákot 
t/kba kezd, eredményt azonban ennek ki. A 12. pórobena biró szabadrúgást 

*..j j « tt i r-t _ .j_ ítélt a VÁC javára. Az Ítélet ellen a
t/kba kezd, .
dlcnórc sem tud elérni. A KAC védő- ítélt a VÁC javára. Az ítélet elírn a 
lembe vonul és keményem védekezik, zuglóiak hevesen protestáltak. Közben a
Végre a porcból sikerült. a kitűnő hírű , fütyült és az ellenfél tiltakozása 
kdeimet áttörni és Jerzmás megszerzi kötcpetto Boros gólt rúg. A bíró gólt 
az UTE kiegyenlítő gólját. Gyönge Ws- ; ítél, hosszas vita után azonban ítéletét 
pesti támadással ér véget a mérkőzés, vimzovonja és feldobja a labdát A 36.vL«seovonja és feldobja a labdát, A 36. 

percben Haar kiegyenlít, majd a 41 
percben Boros lövése kapufáról a gólba 
pattan és a mérkőzés a VÁC győzelmi 
vei ért véget.

A másodosztályú bajnokság vasárnapi 
eredményei:

Főv Tkör-KTE 1 :0 
Ékszerész—EMTK 1 : ’ 
Postás—UTES 3 : 0

UMTE-38 FT 0:0
| ETC-MAC 2:1 

TTC--BAK 1 : 0.
I X A bajnokság állása. 1. MTK 9 pont, 
: 2. VÁC 9 p., 3. IIITVE 8 p., 4. Vasas 
1 7 p., 5. NSC 6 p„ 6. KAC 6 p., 7. FTO 
j 5 p.. 8. Törekvés 5p.. 9. BTC 3 p., 10. 
i Zugló 3 p„ 11. BEAC 3 p., 12. UTE 2 p. 
| X A budapesti Husiparosok futball*  
j csapatának győzelme kassui társaik 
• fölött. (Budapesti Húsiparosok—Kassai

Husiparosok 5:2, félidő 1:1. Biró: Gerti 
Ferenc.) A kassal Husiparosok csapata 
Budapestre jött, hogy megmérkőzzék 
budapesti testvéregyosületével. A mér
kőzés a budapestiek nagy fölénye mel
lett 5:2 arányban végződött.

X Szabálymngyarázó előállás lesz ma, 
hétfőn este az ÉMOSZ helyiségében. A 
kisegyesületi kollégium által szeytviM*  
intézői szeminárium első előadását 
Heiohard Ottó, az MLSz olnöke fogj*  
tartani a szabályokról. A szeminárium 
olőadásait mindenki díjtalanul hall
gathatja. v

X Az ILSz a fntballtllalon! ellen. Ma, 
hétfőn oete 7 órakor tartja meg az Át
jutó gl Labdarugók Szövetsége rendkí
vüli közgyűlését, amelynek egyetlen 
tárgya: tiltakozás az Országos Testo*-  
volósl Tanács háromhónapos 
tilalma ellen, amely az ifjúsági labda
rugósportot la veszélyezteti.

X Bécsi futballeredméuyck. Amateur- 
Simmering 3:1, félidő 2:1; Wac ’’ r 
Vienna 1:0, félidő. 0:0; HAKOAH—WACvienna i:u, renuo. vw,
4:3. félidő 3:2) Sportklub-Admiral w. 
félidő 1:1; Rndolfshti gél—Ligeti U° 
zsony) 8:1, félidő

Kiadja:
A „Hétfői Napló**  lapkladóvAilalat. 

(Utmvuttöi Uuniwh György.


