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H ÉT Föl NAPLÓ
XV. évfolyam

Baldvin kedden egészíti ki 
kabinetjét

London, november 9.
Rniilwin miniszterelnök kedden llS a kabinetiét kiegészíteni. Ez 

valószínűen volt konzervatív mlnisz- 
terek bevonásával fog megtörténni.

Hagy tömeg kisérte 
utolsó útjára Gyenes Lászlót 

Hegedűs Gyula rosszul lett 
a tömegben

POLITIKAI HETILAP
FELELŐS SZERKESZTŐ: Dr. ELEK HUGÓ

Budapest, 1924 november 10

a
MEGJELENIK MINDEN HÉTFŐN REGGEL

42. szám

Eskütt Lajos lakásán vasárnap 
értekezhet volt a panama ügy ben
Györki Imre és Weisz Ödön „veszi 
munkáját11 — „a legfontosabb ügyir 
zésre11 - Mi van a Téry-féle közjegye

eztetve látják a védelem 
>k nem állanak rendelke

zi iratokkal? — Györki Imre! van a Téry-féle közjegyzői iratokkal I — < 
nyilatkozata az Eskütt-ügyi főtárgyalásról

Szerdán viharos interpelláció lesz az Eskütt-ügyről
Az Eskütt-panama november 19-én j 

I megtartandó főtárgyalását élénkVasárnap délelőtt temették el a Nem- .....~.......  o..........................
jeti Színház előcsarnokából <>2/eMCS i érdeklődés előzi meg. Politikai kö-
Lászlót a Nemzeti Színház örökös tag-1 főkben különösen sok szó esik ar- ’ J ..XI l------ r .......

A színház gyászdrupériával bevont 
előcsarnokában lobogó gyertyákkal kö
rülvett fekete kalifáikon feküdt G.i/e- 
nes László koporsója, melyet teljesen 
elborított a koszorúk halmaza. A. Bkd‘a 
Lujza-tóron már többszúz főnyi közön- 
ség gyűlt össze, mikor tíz óra előtt né
hány perccel megnyitották a színház 
kapuját és a közönség levett kalappal, 
némán, és csöndben körülállia a halott 
művész koporsóját. A temetésen oly 
nagyszámú közönség vett részt., hogy a 
rendet hetven főnyi rendőri készenlét 
tartotta fenn Regein Károly rendőr
főfelügyelő vezetése mellett.

Pontban tíz órakor felzendültek a 
Nemzeti Színház zenekara által előadott 
Hunyadi László-gyászinduló ütemei, 
mely után kezdetét vette az egyházi 
szertartás, melyet Tihanyi rókusi apát
plébános végzett, fényes papi segédlettel.

A szertartás után a különböző Testü
letek képviselői tartottak gyászbeszé
det. A kultuszminiszter nevében Kertész 
K. Hóhért államtitkár, a Nemzeti Szín
ház nevében Hevesi Sándor igazgató, 
az állami színházak tagja, nevében 
Gál Gyula és Dalnoki Viktor dr.. a 
Színművészeti Akadémia, az Országos 
Szinészegyesülct és a Színpadi Szerzők 
Egyesülete nevében Sebestyén Károly 
dr., Szilágyi Vilmos és Harsányt Zsolt 
búcsúztatták ol Gyenes Lászlót.

A Szinészszövetség nevében Hegedűs 
Gyula, a Vígszínház tagja jelent meg a 
temetésen. Gyászbeszédéi azonban nem 
tudta elmondani, mert betegágyából, fel
kelve jött el a temetésre és a tömeg
ben a nagy hőségtől rosszul lett nz 
amugy is gyöngélkedő miivész.

A beszédek elhangzása utón kocsira 
tették a koporsót és n menet a Rákóczi- 
ut. Köztemető-ufón át a Korepcsi-tomető 
felé haladt. A menet, élén a Nemzeti 
Színház műszaki személyzete haladt 
zászló alatt. Utána a gyúszkocsi, mö
götte a család, a Nemzeti Színház tag
jai és a Színművészeti Akadémia nö
vendékei haladtak.

A Kerepesi.temetőben beszentelték a 
Koporsót. A nyitott sir felett Nádossy 
Imre országos főkapitány mondott még 
búcsúztatót, majd a Testvériség Dalkör 
íjatóala utón n Btókesfííváros állni 
adományozott díszsírhelyen clhantolták 

László koporsóját.

ró), hogy Eskütt Lajos nem változ
tatja-e meg vagy legalább is nem 
módosítja-e az első tárgyaláson 
tett vallomását tekintettel arra, 
hogy nagyatádi Szabó István idő
közben meghalt.. Mindenütt erősen 
készülődnek a főtárgyalásra. 
Értekezletet tartottak ez ügyben 
Weisz Ödön dr. és Györki Imre dr. 
is, akik
'"'vasárnap déféloft TTíftfutt La-jos*' ’"' 

Sziget uccai lakásán jöttek 
Össze,

hogy a per anyagát és legközelebbi 
teendőiket megbeszéljék. Az Es
kütt-ügyi tanácskozás céljából

Györki Imre dr. 
nemzetgyűlési képviselő a követ
kezőket mondotta a Hétfői Napló 
munkatársának:

.Azért tartottunk megbeszélést, 
mert

a védelem munkáját veszélyez
tetve látjuk.

i Szerdán interpellációt terjesztek 
, elő a nemzetgyűlésen, ahol szóvá 
! teszem azt a vádtanácsi határoza- 

amely olyképen rendelkezett,

az iratokat is csatolják a per anya
gához. Ez sem történt meg. Kértük 
továbbá, hogy

a kereskedelmi részvénytársa
ság iratai is szereztessenek be,

de a törvényszék ezeket sem kapta 
meg. Ilyen körülmények között

a védelem münkája teljesen 
meg van nehezítve, mert a leg
fontosabb ügyiratok nem álla

nak rendelkezésre.

betölteni azt a' Iák*  alapján 
védői hivatást, amely kötelessé
günk volna és

a november 19-iki tárgya1 ásón 
nem áll módunkban tisztázni a 

panamaügy minden részletét.
— Véleményem szerint nem lehet 

cél az, hogy a tárgyalásoknak egész 
sorozatát tartsuk meg és minden

egyes tárgyaláson ujahb és újabb' 
bizonyítékokat rendeljenek cl, ha
nem

mindenáron meg kell akaddk 
lyóznunk azt, hogy a november, 
19-én megtartandó tárgyalást a. 
bizonyítás kiegészítése végett 

el kelljen halasztani.
Feladatunk csak az lehet, hogy az 
Eskiití-féle panamaügy minden 
rejtelmét a november 19-iki fötár.- 
gyalásou feltárhassuk.
_ — Miiihogy pedig az elmondod

a védelem munkáját veszélyez
tetve látom,

kénytelen vagyok ismét a nemzet
gyűlés elé vinni az ügyet és arra 
kérni az igazságügyminisztert, 
mint felügyeleti hatóságot, hogy 
intézkedjék és tegye lehetővé a 
fontos ügyiratok megszerzését.

az
A

Szerdán várható megegyezés 
osztrák vasutas-sztrájk ügyében 

kritikus vasárnap minden incidens nélkül folyt le — 
A sztrájknak politikai háttere van

oimiiliiiB
M MM< piBil IMI

Hóina, november 9.
".'■■'bkjunniszter a miniszterei- 

m, r i, ckyetórtésben utasította a 
kJ,"fosokat, hogy további Intéz- 

V ®ngedjenek politikai jel- ”«« ollMut és összejöveteleket

azokat az iratokat, amelyeket a 
házkutatás alkalmáról Eskütt 
Lajosnál lefoglaltak, az igaz
ságügyin Misztérium jutt assa

vissza a főtárgyalásra.
— Az orvosszakértők, akik Esküit 

Lajos elmeállapotát voltak hivatva 
megvizsgálni, maguk is szükséges
nek tartották, hogy ezekbe az ira
tokba betekinthessenek. Mégis r~ 
történt, hogy ezeket az ira. 
Ányosán küldték vissza es 

különösen három fontos ügy
iratot eddig még mindig nem 

juttattak a törvényszékhez.
Most ezek közül legalább is kettőre 
a védelemnek feltétlenül szüksége 
van, szüksége .van pedig azért, 
mert

ez a kettő tartalmazza azokat a 
közjegyzői iratokat, amelyeket 
Téry Ödön dr. soproni köz
jegyző állított ki és amelyek 
a bűnügyre lefolytatása szem
pontjából döntő fontosságnak.

Nevezetesen Téry dr., soproni köz
jegyző hitelesítési záradékkal látott

Becs, november 9.
Hétfői Napló bécsi tudósltójá- 
telefon jelentése.) A vasutas

sztrájk változat hí nul tart tovább. 
Egyre általánosabbá lesz Bécsben
az a vélemény, hogy a sztrájk moz
gató motívuma nem gazdasági, ha
nem politikai jellegű.

lc%_ A vasárnapi napon a sztrájk 
i'ncsseiick Mégis az ügyében nem törtónt semmi jelentős 
ezeket az iratokat hí- -e^.^en minden esende^

JUg.> ZjU UUV1CB1WH1 oui«wv»—;- - 
el üres papírlapokat.és ezaltal le
hetővé tette, hogy marhakiviteli 
szállításoknál egyesek visszaélése-
két követhessenek el.

— A védelem kérte, hogy — mi
vel a Téry-féle közjegyzői nyilat
kozat kiállításából kifolyólag bűn
ügyi c.i jápín indult meg —» ezeket

| A pályaudvarok teljesen kihaltak s 
csak a szakszervezetek bizalmi fér- 
fiai állanak őrt s vigyáznak arra, 
hogy a sztrájkot semmi meg ne za
varhassa.

Általános a vélemény, hogy ha si
kerül a sztrájk politikai hátterét 
megszüntetni, a gazdasági kérdések
ben a megegyezés igen könnyen 
volna létrehozható.

Értesülésünk szerint a szövetségi 
nemzeti tanács szerdán ül össze, 
hogy foglalkozzék a sztrájk folytán 
előállott helyzettel. Osztrák politi
kai körökben biztosra veszik, hogy 
a keresztényszocialisták és u nagy
németek újólag Seipel kancellársá
ga mellett döntenek és politikai kö
rökben az a vélemény, hogy Seipel 

bár ellenkezően nyilatkozott -- 
kénytelen lesz meghajolni a népaka
rat előtt, mely őt akarja látni to
vábbra is a kabinet élén.

A csendes Bécs.
Az a lüktető, eleven élet, moly Bé

eset mindig jellemezte, a sztrájk 
napjain megszűnt. Becs ma egy ki
halt város. Az első napokban min
denki menekülni igyekezett a fővá
rosból, mert zavargásoktól tartottak. 
Ez azonban nem következett he.

A rendet sehol sem zavarták meg. 
Becs város élelmezésében sem állt 
be érzékenyebben észlelhető válto
zás, ami főleg a meglevő készletek
nek köszönhető. Gondoskodás tör
tént arról is, hogy a jelentkező szén
hiányon segítve legyen, ami főleg a 
kenyérgyárak műn ka képességére 
bír nagy fontossággal. A postaigaz
gatóság arra gondol, hogy u külföld*  
re szóló leveleket és nyomtatványo
kat autón viszik n határig és szó 
van arról, hogy Becs és Budapest 
között újra megindítják a dunai 
forgalmat.

Becs, november 9.
(Este 6 órakor.)

teljesen nyugodt. A nap 
sem mi za vn rgó s. vagy 

Az

A város 
folyamán 
nyugtalanság nem fordult elő. 
élelmiszervonalok a m< gáílupodások 
szerint zavartalanul közlekednek.

Becs, november 9. 
(Este 11 órakor.)

A helyzet változatlan. A sztrájk
vezetőség állandó permanend:? -<a 
van. Döntés szerda előtt nőm 
ható.
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Bécs, november 9.
Külföldi lóvéi hirlappoatának

Ausztriába fa Aiiszt-láMl való szAIUtá- 
wra a következő összeköt tel faokot ren
dezik be:

Béce—Linz—Salzburg fa Innsbruck—■ I
Kufstein a német posta, valamint a I 
nyugati államok postája részére. I

Béos—Lundenburg és Linz—Sum- 
meran a csehszlovák és a Csehországon 
átmenő posta rfazére.

Bécs—Sopron a magyar posta rfazóro.
Bécs—Bruck (a Mura mellett) Mar- |

burg a jugoszláv posta részére.
Bmck—K1 a gén fu rt—Ta r vis,

Innsbruck-Brcnnor az olasz
szőre. - ----------- — ------ - —

Hécs és a többi szövetségi államok fő- számszerű adatokat, ngy hogy nz 
▼árosai között a postai közlekedés fen- első 
tartásáról a tárgyalások tovább foly-1 
nak.

A tárcák letárgyalták 
az aranyköltségvetést 

Vasárnap délelőtt volt az utolsó tanácskozás a pénz*  
Ugymlnlsztérlutnban — Korányi Frigyes báró november 

végén távozik állásából 
Újra ex-lex fenyegeti a kormányt

HofiHzns tanácskozások Után vég- 
; ro befejeződtek az 1924—25. évi 

valamint ;iranyköltségvefás előmunkálatai,
posta ré- Az egyes tárcák megbízottal szom

baton állították össze véglegesen a

fflr ANYT
HAM SFOGAT 
ARANYAT 
PLATINÁT 
DÍSZTÁRGYAKAT

o ~ s

> £
Íratására'jö  vök 
luhát.fehé rn mUt, kn&u.ia uhú'. tb. 
iFrlodn r, Rflkk Szilárd ti. 22. III. 19 Tel. 1.62-48

Hölgyeim!
Tisztelettel értesítjük a mélyen tlsz 
telt vevőinket. Ír ey nthiCln kedves 
vevőkörünk lio ■ ni: .-T'. bizalma irá
nyunkban oly nagy mértékben nyi va- 
nult meg. hogy üz.etünk és szamnunk 
megnagyolihitása vált szükségessé. Ez
által módunkban áll a. nag.rabecsült 
vevőinknek szolid és legmóltányosabb 
érnlrnt nyújtani, ngy a rendeléseknél, 

mint a tagon munkánál, melyek
a tőlünk elismert szolid, lenflnomabb és 
legelegánsabb kivitelben készülne!;, Ho
zott anyagból a legújabb szobás szerint; 
munkát a következő árakon vállalunk:
Oyersnek téli kabát vagy 

tulöltö................................ 390.000
Lutnyka t«ll tiabkt vagv

t« Öl ő . ... . . '410.000 
I n téti kabát v. faltsito 4no.U0t> 
Gyermek ruha . . . 00.'Ot
Leányruha......................... áoo.ono
Hu Öltöny ..... 3So,ooo 

Az összes raktárén 
levő g ermekruh*-  
zatl cikkek mélyen 
leszállított árbaví 

kerülnek eladásra.

J aranyköltségvetés keretei 
Imoint már formába öntve várják a 
jóváhagyást, A költségvetés vázán

nz utolsó simításokat vasárnap 
délelőtt végezték a pénzügy- 

in tnisztéri um bán,
ahol ez alkalommal S zabák y Ala
jos államtitkár és Jakabb Oszkár 
<lr„ u minisztérium költségvetési 

I osztályának vezetője a referensek 
bevonásával dolgoztak.

Az elkészült költségvetés hétfőn 
Korányi Frigyes báró péuziigy- 

! miniszterhez kerül,, aki kezdettől 
| fogva sokat fáradozott a nagy mii 
I megalkotásán. Korányi Frigyes br. 
I kedden Bethlen István 
niszterelnök elé terjeszti 
19J5. aranyköltségvetést, 
letárgyalására

kedden este, rendkívüli 
tertanács lesz.

gróf mi- 
az 1924— 
amely nek

kor- 
nem

Intézed fehérneműeK 
Átmeneti HebátoK

Té iKuhát újdonságaink 
elkészültek

Áruink közismerten a legjobb 
minős öllek és «g la^e -sörén ju 

leviteben készülnek

Kílslnlií Kornél utódai
gyermekruhaklll ónlegauégek üzlete 

Budapest, IV., Pirid ucca I. *i.

Béla. Titkárul Hoilsv n , 
a' bj'zX 11 6’

boré Aukus-X, «0>n

hegének olnöke, ídszóbu?1' ‘V’k Szö''l- 
unerl ne,,, választottak Ll’’ "ÍI,VI1I'H■ 
bizottságba. K nittf nökct
. Mén nemzedék 
vay lálom, a nőket J',z:/7/;/"1Ol‘,lof^ - 
liololt Jókai ldeJéi„.n * ;

Erro a mesjoayz.s,.. 
l'"'l ki a temnbí-u. l’e,.,.

Augusztát,akii/'', 
akart memmtatm, Wy 
Sittről Is szorvoznek. g> 

.1/1 « férllakkal eimííi. .
rir'"sK"z'’ti 

^T'‘2“,ut7,‘vnu-uj“i-»i'« /mm 

hogy önök lm umu is Ion'.1' pen olyan jól clX/Vv rí iU’ ó>” 
mintha itt vannak? ' 1''liul;üukat,

emberg Augus/ti imlbv. 
u/.íak. hogy kibővítik a 
kisebb hízcftsáizot küld?, 
mindig reudezctlen //;/„■ 

muzeum megszervezés-re, ;I j, k , "■
lók tolúHilasára. valaiúiat' > -,'T' 
keztlouck a kiadókkal olr ,. i... .
■lókai Mórnak a könyvpiser,;, v.i;^ 
1-lunyzó ntuvetWl u.| kiadást bor.'iiJ 
nak ki.

Súlyos aatószerencsétlenstí 
Grürz mellett

Grác. november 9.
| Alá délelőtt l’np.güu mellett az or- 
j szagul on egy teherautó, aiuelv 
személyt *
lésre, Li akart térni 
autónak. A teherautó > 
vetlek ulról lezuhant 
közben többször 
meghűlt ok. Az unió ul 
személy sul.vo.-an ós .'I 
megsérült. ...... ..
Luuner szövetségi t............. ,
jer parasztszövetség vezetője is,

Forra^iffli sepöztWái 
Ba.rcdcnáhan

I

I
■ i", umciy 22
szadii ott Grácba egy gyű- 

........  ngy személy- 
eközben a iue-

- vs zuhanás 
átfordult. Hárman 

sai közül lj 
• - — könnyebben 
A halottak között van 

i, tanácsos, a stá-

a költ tég votésnek ezidőszerlnt 
még csak a váza, készült el.

az egyes tételek 'elosztása távo
labbi kérdés. Ezeknek a részlet kér 
dósok nők u megoldása, a t orvén y- 
javaslat megszövegezése és kinyo- 
matása körülbelül még további két 
hetet, vesz igénybe, úgy hogy

az aranyköltség vetésnek a nem
zetgyűlés elé terjesztése csak 
november utolsó hetében kövét
kezhetik be. Ezzel az aktussal 
lezárul Korányi Frigyes báró 
pénzügy mi n iszterl tevékeny ke

dése
és a pénzügyi tárca irányítását 
Rúd János veszi át.

A költségvetéssel kapcsolatban 
politikai körökben

bizonyosra veszik, 
mány az ifjabb 

kerülheti
A fővárosi törvény,,.. ......................
gyalása után — ami előreláthatóan 
még legalább egy hetet igény be
vesz —, u házszabály revízió kqyet- 

minisz- I kezlk. Ennek parlamenti letárgya- 
jlása hónapokig eltarthat, mert az 
I ellenzék túlnyomó része meg-

Amennyiben közbejött akadályok obstruálja a revízió javaslatát. Így 
miatt a keddi rendkívüli miniszter- aztán nem marad idő a költségve- 
tanácsot el_ kellene Jialaszdani, úgy tési javaslat vitájára, kétségtelen 

i.jix. i_x« íz a hogy a kormánynak el kell
halasztania a házszabályreviziót, 

A miniszter- ellenkező esetben az ex-lex fenyo- 
sor kerül a geti, árui u szanálási akcióra váló 

--- —í J.í.A...v. 1 a külföld szemében sú
lyosabb mgitélés #jú esik.

„Társadalmi és politikai 
vezérünk sok uan, ae Jókaink 
nincsen" ~ mondja Rákosi Jenő

,,Vissza kell hozni a számkivetésbőí Jókait1
Ismeretes, hojry Rákosi JeuŐ felhívást inellett egy másik magyar nemzet élt 

tolt közzé, amelyben foiszóllítolta a mu ......................
£.yur lárSi.ö.JlrúAt, hogy a I bruóri Jókai i 
centonnáríum ílkuiráával fc-'.-.fa, egyíin-i 
tetű munkává!, készítsék elő az únuep- 
s got.

A lelki váz, nyomán vasáruap d. e. az , 
Otthon írók fa Hírlapírók Köre Eszter- j 
házy-utcal holyisógóbeu ér’ekozletre ült 
össze a kultur- fa társadalmi életünknek 1 
úgyszólván valamennyi számottevő tagja. I 
Megjelentek többek között: tíerz ’vicy , 
Albert. SAerényl József báró, Szcitovszky , 
Béla, a Ház elnöke, ’íalogii .Jenő, Lu
kács György, Rárczy István és Győri I 
volt miniszterek, MdrAus .Vdk*a,  ftremere i 
György, Pal.ots József Hoitsy Pál. Ra-1 
raffiáth Jenő,Ilipka Fcr ne, Sipőcz Jenő, j 
Négycssy László, Szalmán Mór, Pintér j 
Jenő. Szávay Gyula, Ileöthy László fa 
még számosun. A moghivoitak közül töb-1 
bon kiinentottók magukat, így Klebels- 
berg Kunó kultuszminiszter is, ki Cxakó 
Elmnér államtitkárral képviseltette ma- 1 
gát.

Rákosi Jenő lendületes beszéddel nyi
totta mog az értekezletet.

— Jókai gondolatában mindnyájunk- 
' nak egységfaen kell találkozni — mon
dotta —. Jókai mint próféta vette át Vi- 

I lágos után a letiport nemzet szellemi ve- 
I aórségót. A magyarságot ő vezette a 
| nemzet szerzetébe. A letiport nemzet)_________ __ ________  _ ____

Helyszűke miatt óriási raktárunk apasztása vált szükségessé, m ért is a 
közismerten legkiválóbb minőségű kabát-, öltöny-, kosztüm 
és egyéb divatszöveteinknek mindegy 
10 milliárd értékű léteiét november hó 
15-lg az eredeti gyári árakon adiux el- 
Győződjön meg mindenki ezen versenyen kívül álló alkalmi eladás 

abszolút szolid voltáról.
KÜJönileges autó-, kocsi- és utitakarók. nagy 
választékban - Mintáiét készsáeo^

a költségvetés letárgyalására <. 
pénteki, rendes heti miniszteri ^ta
nácskozáson kerül sor.
tanács döntése után ................... ......
részletkérdések tárcaközi megvita- tekintettel 
tására, mert

a magyar ifjúság szivében: ozi a másik 
nemzetei Jókai Mór teremtette,

— T'áriadalmi és politkaivezérüuk tű- , 
Iontúl is sok van de Jókai Mórunk nin- 
fcf 0T1.

— Vissza kell öl hozni a számkive
tésből, ahová aggkori gyöngcségc 
miatt száműzte a tárasadalom.

— Javasolom, hogy építsünk ki egy 
szervezetet, melynek hivatása Jcsz, hogy 
a februári ünnepségek rendezésében bi
zonyos irányító szerepet vállaljon abból 
a célból, hogy az ünnepségeket egy köz
ponti szerv forrassza ogybe és így Jó
kai százéves emlékezetét méltóan meg- 
ünnepelhsstik.

Majd Rákosi Jenő javaslatára 118 
főből álló előkészítő bizottságot válasz
tottak. A bizottság díszein ökoi: Cs r- 
noch János hercegprímás és Rét hton 
István gróf miniszterelnök, tiszteletbeli 
elnökök pedig Klebclsberg Kunó gróf, 
Apponyi Albert gróf és Rerzevicz]/ Al
bert lettek. Ügyvezető elnökké közfel
kiáltással Rákosi Jenőt választották. 
Helyet foglalnak még az elnökségben: 
Andrásey Gyula gróf, Apponyi Sándor 
gróf, Degenfeld József gróf, Herozeg i 
Ferenc, Pékár Gyula, Prohúszka Otto
kár, Raffay Sándor, Ravasz László, Rip- 

| ka Ferenc, Sipőcz Jenő fa Szcitovszky 1

London, november 9.
A Üaily Mail jelenti, a spanyol kö- 

veísóg közlése szerint Barcelonában 
felfegyverzett személyik kísérletet 
tettek arra, hogy több kaszárnyát 
hatalmukba kerítsenek, de kísérletük 
nem sikerült. A vezetőket letartóz
tatták.

Pénzfcölcsönt 
mindenki rószéro legelőnyösebb fel 
tételek mellett közvetítek

Ingúsáao ft trizományi 
eladását V tilalom. azokra előleget 
nyújtok azonnal.

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

Frsud Ingatlan Apu- 
blzomán 1 és F^reshe- 
detmi Vállait t
VÍZ. Mlft ' u. 3. Te . in ). 71-63

Mérték szerint készítünk elegáns 

férfiöltönyöket 
valódi angol és csoli szövetekből 

előnyös fizetési 
feltételek mellett

Araink ká.zpánzó.0 vagy részletben váltoialhnnk 

Starkar él TSrök Vili. Józsbí Mrit 6Z. K.

ZSUFFA 
ISTVÁN ÉS TÁRSAI 

angol gyapjúszövetek áruháza 
Biiiiaoest, ív, Váci ucca 25 — Telefon: 14—73, sz.
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; . Űéi'izJjynléM.u arról, hoisy 
vlfn j var1 li’lhónapl holybon- 
l&i’m k<to ' 11 érvény » «- 
Ksi Po’t'ár szavazati JOR 
Xn™ annyira érdekes, 
jellemző. .
' \ .'árus jelenlegi urai írnni- 

a lntóvi helybonlakás 
Solt foglalnak állást, sőt. n me- 
r Z fantáziájú fogorvos-kepviseld 
^licitálja * a, Jfterálizmussal 

demokratikus eressel alig va- 
ún.»tó bolücymlnisatert is es tiz- ívL helybenlakáshoz akarja kötni 
, vélasztójoíol, tehát - mint Va- 
„„nVi napnál világosabban kimu- 
tolta — voltaképen 12 évi belyben- 
hkáshoz ama gyakorlat alapján, 
hogy a valamely évr.; érvényes 
névjegyzéket az előző evben ájht- 
ják össze a két év előtti adatok

Vanczák János Ungvárott élesen tiltakozott
arról, hoity *F  .

A ruszinszkó! szocialista pártkangress'’uscn Vancxák feS'ünésf 
keltő beszédet mondíiti az emigrációról és a konucsün utáni asa- 
ményéktől — Gödör Ferenc megvádolja a magyar szocialistákat

(A Hétfői Napló munkatársának 
tele fon jelenté, e.)

Ungviir, november 9.
ru szí n szkói szoci á 1 demokrai a 

tartotl a Urgvávotí 
amelyen a

alapján.
\ kurzus hatalmon levő urai 

tudják hogy miért volna érdekük
ben nagyonis célirányos, hogy a 
fővárosban lehetően minél keve
sebb polgár, illetve kis exisztencia 
jusson szavazati joghoz s megért
jük a felhörkenést is, mely olyan 
felszólalások nyomán támadt a 
kurzus berkekben, mint Vázsonyie, 
vagy Bárezy Istváné, akik lehetet
lennek mondták a domicilium el
vének fen tartását, mert a fent el
mondottak alapján a domicilium- 
mentes választójog alapján is a 
gyakorlat kétéves helybenlakást té
telez fel, melynél többet kívánni 
sem lehet -

Budapest — mondotta a napok
ban a kurzus egyik újabban sokat 
saereplő vezérlő férfia a monroe 
elvre hivatkozva — a ' budapes
tieké. Tisztelet a mérnöki tudo
mányokban járatos honatya poli
tikai felfogásának, nekünk az az 
álláspontunk speciálisan ebből a 
szempontból, hogy , Budapest Ma
gyarországé, Budapest a magyar 
nemzeté s nem látjuk be, hogy 
miért szükséges hat-tiz évig a fő
városban laknia ogy 1— 
lampolgárnak azért, hogy 
pestinek érezze magát.

Meg vagyunk győződve 
hogy maguk a kurzus urai 
szik komolyan érvelésükéi, 
falniuk biztosítása s 
szükségük van

magyar ál- 
budu-

A ________
párt vasóruap _____ .

• országos kongresszust, . „ _ 
1 Magyarországi Szociáldemokrata 
.Párt képviseletében Vonzzák János 
nemzetgyűlési képviselő jelent meg,

A pártkongresszuson Vanczák na-1 
I gyobb , beszédet mondott. Amikor 
Vanczák János a szónoki emelvé
nyen megjelent, a kongresszus tag
jai viharos éljenzéssel és óváriéval 
fogadták. Percekig tartott a lelkes 
tüntetés, amíg Vanczák szóhoz tu
dott jutni.

Beszéde elején a magyarországi 1 
szocialisták üdvözletét tolmácsolta, 
majd hosszasan foglalkozott az eml- ' 
gráció kérdésével. Többek közt öze- j 
két mondotta:

— Mikor odahaza minden romba 
dőlt, menekülni voltunk kénytele
nek és az üldöztetés sivatagja zú
dult ránk, a börtöneik megteltek 
m u nká s t e st vérekkel. Egyn éh ányan 
voltunk csak, akik otthon marad
tunk s akik vállaltuk az üldözések 
és bebörtönzések minden ódiumát.

Mi reánk, akik otthon marad
tunk, az a súlyos kötelesség 
hárult, hogy megmentsük és 
fentartsuk a szocialista szakszer
vezetek es szociáldemokrata 

párt életét.

ré, zről érje támadás az emigránso
kat.

A pártkougre.sszub alkalmából 
Ungvárott tartózkodott uz emigráns 
Göndör Ferenc is, aki vasárnap este 
éppen az cinig1 áció kérdéséről tar
tott előadást a kongresszus diszesté- 
iyén, amelyen Vanczák beszédével 
is foglalkozva

azzal vádolta meg a Magyaror
szági Szociáldemokrata Pártot, 
hogy behódolt a Be th len-féle 

reakciós nolifikának.
— Mi is otthon maradhattunk vol 

na — mondotta többek közt Göndör 
Ferenc — azon az áron, amelyen né
hányon otthon maradtak, de ben

nünk nem volt meg a gyengeség a 
behódólásra s ezért voltuk kénytele- 
nek emigrálni.

Érdekes a megemlítésre, hogy a 
kongresszus alatt Vanczák János ók 
Göndör Ferenc egy alkalommal vá
ratlanul szembejöttek egymással. 
Akkor már meg vívták elvi harcukat 
a pódiumon. Nem térhettek ki egy
más elől. Göndör hűvösen köszön
tötte Vanczdkot, aki viszonozta az 
üdvözlést, de minden további szó
váltás nélkül elmentek egymás mel
lett.

A ruszin szkói országos kengresz- 
szus Iránt egyébként a legnagyobb 
érdeklődés nyilvánul meg.

arról.
se ve- 

______ de ha- 
____ ___________ szempon íjából 
szükségük vau arra, hogy Buda
pesten minél kevesebb polgár fér
kőzzék közti a választási urnához. 

Hogy miért van erre szükség azt 
az ő lelkiismeretük árulja oL Mert 
kérdezzük, lehet-e választójog alap
jául kizárólag a helybenlakást, a 
több éves helybenlakást tenni. Váj
jon pl. Budapest fővárosának urai 
nem szedik-e be az adót attól az 
első évben, aki Budapestem meg 
telepedett, nem nehezednek-e rá 
mindenkire, aki e város falai közt 
üti fel sátorát, a közterhek?

Hát hogyan képzelik el a város 
ezidÖ8zerint hatalmon levő tfrai, 
hogy a polgároknak csak kötelcs- 
• egeik vannak és pedig súlyos kö
telességeik. auélkül, hogy jogokat 

mének és jogokat gyakorolhat
nia’;.

Aki egy városban megtelepedik, 
bizonyára azzal a szándékkal teszi, 
hogy annak a városnak örömében, 
hajában osztozni akar. Ez a szán
dék pedig nem erősödik és nem 
gyengül az évek során.

De kár erről vitatkozni. A kur
zus urai nagyon jól tudják hogy 
erve. esiik a levegőben lóg, de — 
mert minden kötél szakad — ra
gaszkodnak hozzá, mint a vizbe 
n,|o is kapaszkodik a gyenge 
szal maszál ha.

mdjuk, hogj’ a mindig kész ós 
migede’mes többség xnog fogja sza- 
’azni a hatéves helybenlakást, 
ímelv gyakorlatban nyolc évet je- 
eut. Egészen biztosan meg fogja 
zuvazni. Na és akkor? Hát azt 

gondolják a főváros hatalmon 
vo urai, hogy az a budapesti pol- 

í. h 8\ an*e«y  nyögi a kurzus- 
ni öt esztcudejét, szank-

a ! f°Kja szavazatával az ön- 
a jofftiprást. Hát azt lii- 

h°£y a budapesti. polgárság 
va? *°ndol  arra, hogy önkény jö- 

re mar azokat is megfoszthatja 
címen a szavazati jogtól, akik 

“•a meg szerencsések voltak be-

'És mi ennek a kötelességnek erőnk
ből telhetőin és az adott helyzetben 
meg is fe-lí ltünk.

— Sok üldöz*;  tétben volt és van 
részünk ‘ma is odahaza. Két fronton 
kellett harcunkat folytatnunk.

Mig odahaza muakástesfvérein- 
kért iiap-nap mellett nehéz küz
delmeket vívtunk, addig idők int- 
ről is munkánkat elgáncsolni 
igyekeztek éppen azok, akiknek 
nem volt bátoi águk a nehéz 
napok idején odauaza maradni.
—- Elismerem, hogy mindenkinek 

meg van uz az egyéni joga, hogy 
életet védelmezze és megmentse, de 

akiknek nem volt bátorsága 
szembenézni a veszéllyel, az nem 
váltotta meg a jogot arra, hogy 
azokat tegye felelőssé az odahaza 
történtekért, akik nap-nap mel
lett életűkor téve ki a veszély

nek, megái ak helyükön.
Beszéde további során aztán vá

zolta Vanczák a szociáldemokrata

i Eckhardt szerdán interpellál 
a kormány és az ÉME kapcsolatáról

Adott-e a Bethlen-kormány fegyvereket az ébredőknek?
A politikai körökben élénk ér

deklődéssel tekintenek Eckhardt 
Tibor interpellációja elé, amelyet 
szerdán fog elmondani. Eckhardt. 
Tibor, mint az Ébredő Magyarok 
Egyesületének elnöke, az Érne ál
lítólagos ,tüldözletésc“ miatt meg 
inteiTfHúljj a kormányt és szóvá 
fog in tenni, hogy n kormány és az 
ÉME között szoros knpcAolat állott 
fönn, sőt éppen a Bethlc.n-korinány

| adott fegyvereket
Ez 

! tó'ía 
ben

a.z ébredőknek, 
a tényálló*  már régó*®  irri- 
ii kö/Aéleóféhyt. Néni egy iz- 
han gzott már el az a vád

a nemzetgyűlésen, hegy a Bethlen^ 
kormány a választások idején sr.o- 
ros nexust tartott fönn az ÉME- 
vel, sőt éppen a Bethlen kormány 

I fegyverezte föl az ÉME tagjait.
I A vádak elhangzottak, de kőnk
re*  adatok még nem kerültek nyil
vánosságra. Eckhardt Tibor szer
dai interpellációjának éppé az a 
körülmény ad jelentőséget, hogy 
Eckhardt hír szerint konkrét ada
tokat, fog szolgáltatni a kortnány 

.és az ÉME kapcsolatáról, valaxuint 
»a felfegyverzésről

‘I » 1 f r

I3Í
f

U Inti
Rc.télyes családi árán,a Jáczárckszálláson — Megverés után 

rrz^nmérgezésben elhunyt feleség
í Já^árokszÁlláa lakoasárát rejtélyes I az asszony sikoKowteánalu 
'haláleset tatája napok óta izíuuomban. 1 Kaszab Emánné azóta 
IA Frohreich-üty megisraétlődésérűl b£- 
I szélnek és hozzá olyan ryiltre te han- 
! ,xoa'in, hogy végül a hatóságok «■ ’n 
; hunyhattak szemet te elrendeltek a vízé-
gálától.

Az tört'nt ugyanis, hogy Kaszab 
Émánnak, a Nemzeti Hitelintézet árok
szállási fiókja pénztáritokénak fiatal fózolta Vanczak a szociaiciemoKraia ^‘>^1

párt küzdelmeinek egyes etappjait. H«^*e  nehány nappal ezeloU meghalt.
Vanczák beszédének az emigráció- Annyit

ról mondott része a pártkongresszus 
főleg emigráns tagjai között nagy 
megütközést keltett. Senki sem vál
lalkozott azonban arra, hogy a be
széd e részével nyílt pártülésen fog
lalkozzék, hanem az emigránsok 
privát beszélgetésben annál indula
tosabban foglalkoztak Vanczák be
szédével.

Az emigránsok helytelenít ették 
Vanczáknak az emigrációról mon
dott szavait.

— Szükségtelen volt — mondotta 
az ungvári szocialista lap ugyan
csak emigráns szerkesztője —. hogy 
mikor a magyarországi szociálde
mokrata párt az emigráció likvidá
lásáért küzd, akkor épen szocialista

boté ágyban feküdt, a fér];; úgy össze
verte, de döbbenetes meglepctó-H az kel 
tett, hogy megtudták, hogy ac asszony. 
Gombos Gyula dr. községi orvos bizo
nyítványa szerint arzénmérgezósben halt 
meg.

Kaszab lámán, aki a román megszál
lás idején a község főbírója volt, néni 
élt jó viszonyban a feleségével te a szom
szédok állítása szerint opry községben 
asszon nyúl tartott szorosabb barátságot. 
A feleség két héttel ezelőtt bizalmas 
együttlétben találta a fArjet n anszony- 
nyal és azemrehányúsokut tölt. Kaszab 
erre az asszonnyal együtt nekirontott a 
feleségének és borzalmasan összeverték 
a szerencsétlen fiatal nőt. A szomszédok 
közül többen tanúi voltak a vörösnek és

I

jutni a választók sorába.
Nem! Ne gondolják a főváros 

urai, hogy a pesti polgárság ö fe
jére esett. De azt se gondolják, 
hogy ilyen olcsó trükkel változ
tatni fognak a polgárság szabad
akaratának a megnyilvánulásán.

Még mielőtt az engedelmes kox-

mánypárt többségi akarata, dön
tene e kérdésben, a tizenkettedik 
órában felemeljük tiltakozó sza
vunkat a reakció ellen s figvelmez- 
tetjük a nemzetgyűlés törvényhozó 
urait, hogy jogfosztás ideje lejárt 
s a törvény csak addig törvény, 
amíg a nemzet érdekeit szolgaija.

ágyban fekvő 
beteg volt. Karjai, háta, oj teste tele 
volt vóralúfutásokkal, amelyek még ha
lála ufón is meglátszottak a testen. A 
szomszédasszonyok ápol gat Iák a .ito 
netesen összevert Kus^abrét, aki halála 
előtti napon igy szólt egyik szomszédnö- 
jének:

— Nagyon rosszul va^ryok. rettenetes 
gyoinorgörcseim vannak. Azt hiszem, 
hogy megmérgeztek.

Másnap az asszony meghalt A további 
történtek még nincsenek tisztázva, annyi 
tény azonban, hogy az orvosi bizonyít
vány szerint Kaszab É ménné halálát ar- 
zénmérgezés okozta. Ezt a bizonyítványt 
bemutatták a szolnoki ügyészségen, ahol 
eddig még ki nem derített módon, úgy 
szerepolt a mérgezés, hogy öngyilkosság 
történt és ezért megadták az engedélyt, 
hogy a holttestet boncolás mellőzésével 
eltemethessék.

A temetés néhány nappal ezelőtti meg 
is törtónt. A község lakoaai, főként azon
ban a szomszédok, nem tértek nupirendre 
az estit fölött. Megindult a sngrloeás, 
pletyka, amely egyre nyíltahb és han
gosabb lett, úgy, hogy az ügyészség is 
tudomást szorzott, róla.

A szolnoki ügyészség utasítására a 
jászúrokszállási caandőraég megindította 
a nyomozást. Mwkozdődtck a tanúkihall
gatások és a szomszédok terhelő vallo
mását a csendőrök jegyzőkönyvbe fog
lalva hoküldték az ügyészségnek. Az 
ügyészség az exhumálás iránt eddig móg 
nem intézkedett, de a nyomozás most 
már teljes erűvel folyik te romélhctőteg 
ki fogja derfteul, hogy ml rí igazság 
Kaszab Émánné halála körül*  *



4 HÉTFŐI NAPLŐ J BBT?btp „

Mit mond a tömeggyilkos Reinitzröl 
egyetlen éleiben maradt áldozata 

Az én felelőségemre írhatja, hogy ártatlan vagyok 
— mondja fölényesen Reinitz — Miszer a korona
tanú — Reinitz soha sem fog megtörni, — mondja 

a per koronatanúja
l Egyenesen n vendéglős feleségéhez lé
pett,. felomolte a fejkendőjét és clszo
morodva ál lapította meg:

— Saját hajú van, nem vallásos zsidó! 
Visszament a vendéglőbe és nem 

nyúlt a rostélyoshoz.
— Nem ehetek, nem kóser, a vendég- 

lösnének saját haja van.
És tényleg lemondott a pompás ebéd- ■ 

ről és megelégedett egy hatlojáeos rán- 
i tottával. De később megjárt*  túlbuzgó 
vallásosságával. Súlyos ellenmondóéiba 

I keveredett, amelyből azután sem tudott 
■ kiálbalnl. Arra kellett felelnie többek 
1 között, hogy mit csinált 1920. július 22-én. 
pénteken este Érmihálylalván, Fontos 
volt ez akérdés, mert ugyanaznap gyil
kolták meg a szomszédos Reszegepiskol- 
ton Rozmaring Jenőt és a gyanú Rei- 
nitzot terhelte. Nagyon is nekifeküdt, 
hogy tisztázza magát, talált is valami

Kansa, 1924 nov. 7.
fzf Hétfői Napló kassai levelezőjétől.) 

Három héten keresztül folyt a kassai 
rendőrség bűnügyi osztályán a román 
törvényszéktől kölcsönkért Reinitz Ja
kab bonyolult rablógyilkossági bűn
ügyeiben a nyomozás. Reinitz ilyen mó
don rövid kassai tartózkodása alatt 
nemcsak a megszállott területi, do a 
magyar országi és romániai közvéle
mény lázas érdeklődésének középpont- | 
jába került. Amerre járt, kiváncsi sze | 
mek százai tapadtak rá, kutatták szu-1 
kállai benőtt arcát, kidagadó szemei 
tckúitctél, idegei rezzenését. Reinitz 
minden emberből kiváltotta a lélek-1 
búvárt, a kriminulistát. Aki egy piiluu-! 
tásra látta, kész volt a véleménnyel: 1 
„lehetetlen, hogy ez gyilkolt volna, hi- [ 
szén olyan jámboran tud nézni... és! 
milyen önérzetes a járása." Vogy; „Fé-i . . ■ ............
Iclmetes szemei vannak, a járása olyan, I g‘'£ní* iMV ?z, l,oífy a fiával

'olt Érmihályfalván éa úiitársakat ke- 
resett, akik a fiát hazavigyék Debro- 

( cenbe. Szállásadónője, özv. Teitolbaumné 
| tényleg azt vallota, hogy pénteken este 
; fiával volt nála Reinitz. .ittak, mulatlak, 
este pedig fizettek és tovább utaztak.

Ugyanakkora, mint Reinitz maga ... 
ciismerte, bzatmaron 100 dollárt varra
tott fia cipőjébe, hogy hazavigye a csa
ládnak. 8 itt volt a bökkenő. Elővették 

' Reinit-zot:
| — Halja-e, ha maga olyan vallásos.
; hoyg a vendéglősné haját nézi eltéd előtt.

tette tanuvalomását és mcgoajfüdött rá. 
Mint a lleinitz-ügy szereplői általában, 
M lator is erős vonzalommal viseltetik a 
sajtó, illetve a nyilvánosság iránt. Most, 
sem mulasztotta el uz alkalmat, fölke
reste az egyik kassal magyar napilap 
szerkesztőségét és sűrű szemrehányá
sokat tett a szerkesztőnek, mert azt ír
ták, hogy öt kétszer is letartóztatták.

— Az első az nőm gjlt, — mondta — 
akkor én magam jelentkeztem, csuk a 
biztonság kedvéért kisértek a rendőrök.

A készülő nagy per koronatanúja 45 
év körüli, inártirarcú ember. Arcát gon
dosan nyírott rövid öszes kecskoszakáll 
ékesíti, Csontos, semmitmondó ac, amely
nek csak mélyeuülő, szenvedő okos szemei 
adnak határozott karaktert. . Az üldö
zött ember szemei ezek, u/cit az élőt 
bölccsé pofozott. Azt mondja:

— Én vagyok az egyetlen élő Keinjtz- 
áldozal. Reinitz először elcsalt húszezer 
koronával, azután belevitt egy link-üz
letbe, amiért nyolchónapi börtönt ültem, i .... 
Anyagilag és erkölcsileg tönkretett, de Nondhutom ő

ez még nem volt .-lóg Raí„u 
látták, nekem azóta síné- ni ,eUrt‘*-  
például Bukarestben éltftm 8U>lu’ 
Jól kerekedtem „ 
kuval, do mindennap megk. r^t‘2 
tevő falatot. Már volt u JL a ba
lett tőkéin, kellett n n, -KV Par “»• 
Egyszerre ... krach IpfaWÁ<TiZOzónbo1- hete vlmmek ‘le íd. "‘‘■k S
ette a kis pénzt, mlb„ kezdM '*  hód,., ,,mjd nn.glftjnt . {ÍN "k“'w' 
nekSlrfM. - v.lahog, e^ £.l° b' »► 
-\“d«U1.y“n '"‘h8a B»h>lW

- Mi az, hogy dühö,, egy kan41 „ 
ben megfojtana. Tetszik tudni “■ 
dőlt n eke mi Azt mondta, ö IÍPiX “M- 
mulatja, hogy engemet klutisi m'zV 
múntdból. Hogy ö ki fog 
t’wda, hogy dühöst Engem hirntf ™ kölni éa én Jelentettem e™ a ^dsS' 
nek. Do nagyon egy nehéz omhe, 
Relnitz. Azt hiszik, hogy megtörik mí*í  
h.n „Ismerem ót. úgy. „lint s,nkl mi.

mint h ragadozó vadé, félelmetes jc- 
ienség“. Az egyik azt állította, hogy 
ez a jámbor zsidóember egy legyet sem 
tud megölni, a másik tíz gyilkosságot 
olvasott a tejére.

Ha nz ember kikúszmálódik 
impresszió elfogultságából és 
érdeklődéssel fordul a bűnügy 
rcplői felé, hamarosan rájön, 
tömeg lélek tan tudósa alig kaphat érde
kesebb tanulmányi anyagot a Reinitz 
ügynél. Maga Reinitz különálló jelen
ség. Első pillantással ugyan tényleg 
nem mutat többet egy orlhodox zsidó 
üzletembernél, de ogy-k«'t porc 
lu.ár fejűikéről a sokrétű jellem 
ineb sajátsága és az ember 
amint a szeli d 
gesztusa vagy 
ja egészen ibás emberi- 
inárt 1 rrá, föJé nyosk cdő 
uffriisralapuló, 
Valóságos s ■/. i n j a te k o t 
az önf< ntartás ösztöne

■ nehéz pert 
lőtt volna 
arc- és szent.

nz első 
komoly 

és sze- 
liogy a

múlva 
vala- 

ómul, 
üzletembert egyetlen 

szcmevillanásu átaíakit- 
:: migyalszelid 
világfivá, vagy 

d iille d U$c i n íj ragadozó vá. 
játszik, mintha 
:i kétségbeesés 

4 ben kzi.uész’ talentumot ol- 
belc, olyan tökéletes néha 
ijátéka.
Az én Felelősségemre Ír
hatja, hogy ártatlan 
vagyok

Néha órákon ót tartott Reinltz 
hallgatása. Nehéz l-oreijztkérdébekot .... 
potf és lm néni tudott hirtelen feleletet , 
adni, tagadott, vagy nem emlékezett. 
Nagyritkán történt csak, hogy valamely ■ 
kérdés komolyan zavarba hozta, volna, • 
dp nyugalma akkor sem hagyta el., 
legföljebb cgy-etry pillanatra kizökkent 
szokott modorú hol. Idegességet és nyug
talanságot csak akkor árult el, ha va-j 
luki bepyjloti n kihallgató rendőrti>.;- 
viselő szobájába. Ilyenkor ösztöQszeríicn 
hátra rándította a f 
'olt. ez n mozdulat, 
vált az. i, vélemény; 
kit, akitől fél.

A főienj' és a kedély a legnehezebb 
helyzetekben »em hagyták el ReinltzoL 
Hidrusnémetii.cn Zajti Ferenccel és fiával 
>zmnbrsftették, a kát Zajti tagadta a 
rnszcgepiskolti gyilkosságot és persze 
Keinitzot sem ismerték fel. Szóvnl. jo 
napja volt Roinitznek, akit a szembe
sítés után meginterjúvolt, egy újságíró. 

■— Megírhatja, hogy ártiitlan vagyok, 
—• mondotta Relnitz.

— De a bizonyítékok,... vetette el
len » riporter.

— Csak írja meg kérem, hogy ártat
lan vagyok, egész nyugodtan, ón. Rei- 
nitz vállalom Art*  a felelősséget — osz
latja r| Rcinitz fölényesen az újság
író Aggodalmait.

ki- 
ka

is

Relnitz. Art hbzlk. hogy n.écSVj.t 
En ismerem ót. úrrv _ . . aj0

-----  i> sohasem fog megtörni!.,’ 
*^***A*****AO^»~~»«»*-------' ------- J _l A-L.l,.,

fl vMtfzfln dili el Budapest sorsa 
Nálunk most magán dekre berendezett kormányba)!, 
lom uralkodik - mondja Rupert Rezcö - A Kocsuth-Dárt 

terézvárosi szervezetének nagygyűlése
A Kossuth-párt terézvárosi szervezete I mörülésbe kell összefogni és akkor n#>m 

vasárnap délelőtt nagygyűlést tartott, jöhet majd egyetlen kalandor nem. 
A gyűlés első szónoka Nagy Vince dr. | hogy odakiáltsa: tőlem függ, beéred 
nemzetgyűlési képviselő volt, aki a vá- szünk-e benneteket a városházára. Nagy 
rosi politika fontosságát hangsúlyozta, bűne Bethlennek, hogy 1922-ben meg
mert a városházán dől el Budapest akadályozta, hogy a közérdek poiiti- 
sorsa. Példát kell venni a falusi lakos- i kaja érvényesüljön és hogy a választó- 
súgíól, mely a községi és országos poli-1 sokat az a Gömbös vezette, akinek ni- 
tika iránt egyaránt érdeklődik. Majd imára nincs más jog, mint a kard, 
az utóbbi öt év városi politikájáról I

 __ __ , it>M ./ 1 mond súlyos kritikát és kijelenti, hogy 
miért vjtfe bűnbe a fiát, szombirt i*̂ün- ■01 J'auoknak kell átvenni a főváros ve- 
norin,, iiAn-z ,...11 Ft.'. >,/. I_______ ...__ .... i ■zt'H/'Slóf nkiV ’n rlnlirn-zA lurcn.l',Iminépen pénz volt a fiánál, rnuga varratta ' ütését, akik a dolgozó társadalmi réte- 

, a cipője talpúbaT
Rcinitzot zavarba hozta a kérdés. El-

< kezdett köntörfalazni és nagy zavarában
' kihökte:
| — Az nem nagy bűn!
I Mikor újabb kérdéseket kapott, fordí
tott egyet a keréken:

I - Az máskor volt, a cipővel, az egy
I másik eset.
| — Hát kétszer volt Érmihályfalván?
• - kérdezte a rendőrtiszt.
' — Az két különböző eset, ne tessék ösz-
j szozavárni.

Hogy melyik eset mikor volt, azt már
, nem tud a mcgmondai i.

gek érdekeit képviselik. Szakítani kell 
a Heinrich Fereticck cs a zsidó nagy
tőkések pártjával, mely önző érdekeiért 
a saját hitsorsosait elnyomó kormányt 
támogatja. A gazdasági helyzetről szól
va megállapítja, hogy gazdasági' terror 
idejét éljük, melynek képviselete a 
kormány.

Utána Ituperl Rezső bőszéit. Bethlen 
kezében — mondotta — nincsen tény
leges hatalom, hanem mindeD kacsa
lábon forog, amely könnyén felfordul
hat. Bizonyítja, ezt a soproni eset, ahol 
u kultuszminiszter néhány éretlen ifjú 
törvénytelen követelését védi.

A koronatanú
A koronatanú szerepét Misser Károly 

fényképész játsza. Érdekes figura, bár 
koronatanú, kétszer volt letartóztatva és 
mind a kétszer híinrészesség gyanúja 
miatt. Kasrán eskü alatt súlyosan ter-

K1 kell szabadítani a tömegeket a 
kalandorok kezéből

és meg kell velük értetni, hogy csak 
egy hit. van, a Kossuth-hit evangéliuma: 
a magyar hit, moly mikor 48-ban ura- 

«lomra jutott, többet alkotott 21 óra 
, mint előtte és utána az összes 

1 századok.
Nálunk 
rendezett

belő vallomást tett Reinitz ellon. Ö volt I ,, Aa 
az egyetlen ember, aki a határtalan ön- 
uraliuú Reinitzot ki tudta hozni sodrú.- • sza3a! 
hol. Reinitz dühösen rikácsolva támadt ; Nálunk most magánérdekekre bc- 
m. Elmondta csalónak, koldusnak, d • j rendezett államhatalom uralkodik. 
Misseren nem fogott az átkozódás. Meg- | mely ellen egy hatalmas politikai tö-

......... ....... ituu
fejét. Olyan ideges | 

hogy általánossá:
; lieinitz vár vala- ' 200 darabbál álló teljes

konyhaberendezési
16

1

‘24

1

drb príma piros zománcodén? 
fazék és lábas, féltől 4literig 
drb priina zománc 15 literes 
zsirbödön
drb valódi alpakka evőeszköz 
védjeggyel, 20 ó\ i jótállással 
drb fi szem, valódi karlshadi 
kompótkészlet
pár valódi karlsbadi csésze 
drb csiszolt boros-készlet

43
1 drb csiszolt likőrkéwlet
1 „ „ vizoskászlot
1 „ eredeti „Rlefler“husőrlőgóp, 

10. sz.
1 „ rézmozsár
1 „ príma kávédaráló
1 „ zsemlyedaráló
1 „ mákdaráló
1 „ filszerkészlet
Kének, bádogárnk, veder, faáruk,

Vegyük észre, hogy mi mülió. 
nyian vagyunk, ők meg csak néhány 
százan, akik csupán terrorizálni tudnak, 
tehát nem szabad engedni, hogy a fö. 
várost a7X>n kardok pengéjének dobják 
oda, amely kardok az '
támogatását, élvezik.

Az a rendszer öli meg 
mely a demokráciában 
nyit lát, hogy Krausz Mimivel meg 
Ullmannal kezet fog, mig a azé. 
gény zsidó polgárságot odadobja a 
demagógiának és a kalandorok po> 

litlká Jónak.
Ezután Vámbáry Busztem dr. a» an

gol politikai él ötben beállott váltósáé
ról bőszéit, amit a kurzuslapok hónán- 
nával fogadnak, pedig Baldvrtn csak 
jogfejlesztést hozott és

ax angol kormány nem nagyon ta*  
koszen ver a magyar reakció makfr 

tőivel.

Az idők kerekét eddig még eemmiiyea 
államférfinak és terrorcsapatnak nem 
sikerült visszafelé _
minden kép — ha kell, forradalommal 
is — utat tör .magának.

Dénes Lajos dr. a polgárság indolen
ciáját ostorozta, mely semmilyen ak
cióra sem tudja magát rászánni.

Utána Fcnyvesy László dr. r poli
tikai üstökösökről és bolygókról be
szélt, amelyek egyszer az egyik, egy
szer a másik nap vonzkörébe kerülnek.

Teppcr Árpád az ifjú kispolgárok ne
vében kijelentette, hogyha a soproni
hoz hasonló eset még egyszer cl <» főid lil
ákkor Ők egyik kezükkel visszatartjuk 
apáikat az udófizctéstől, másik kézzel 
podig ütni fognak.

Kollmann Dezső dr. elnöki záróbza'iii 
után megválasztották az ideiglenes 
zc tőséget.

államha talon

fordítani, m*t

Rendkívüli árajánlat
Miga WstWürt. Eredeti RgWhoffár-flyáiniínyií

ie Hidasnémetiben 
cuiMzIovák rendőrtisztek 
szomszédos kóser 
tek én odavitték 
®»ójc volt, mert 
konyhát tartott, 
amikor Koluita 
maga mellé ók

A vendéglűsné haja
A 

vasúttal 
ebédel- 
8zercn- 

kóser
ebédhez ültek.

történt.
a

vendéglőben 
lteinitzot In.

a vendéglős
Már

<'íry detektívet, kért 
kiment h konyhába.

A_ stb. stb.
ARA 1,980.000 KORONA
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báíogaiás PelhesimrE 
oeíeg^yánál 

Súlyos agyvelögyulladása van 

.. egész ország aggódó figyelemmel 
p-rrinl a Liget-szxinatórhun feló, ahol 
L/lt,s Imre, a Nemzeti Színház kiváló 
művésze tizedik uupju súlyos betegen 

7szanatórium első emelőién van a 
nagybetog l’ethos szobája. Az ajtón nagy 
tábla van kifüggesztve: Tilos a bemenet. 
, elősiető ápolónő megmagyarázza, 

hogy >‘K akezelőbrvos icndclotéro történt, 
inért a e-- -- ...
diskurzussal ja ró agy működéstől kimé 
l;cll. Csupán a b , ükebb családtagok 
mehetnek bo hozza, de azok is csak rit
kán és egyenként. Elmondja még, hogy 
áliandóan jönnek érdeklődők, akik !m- 
tahias virágkosarakat hoznak és min
denféle ennivalókkal halmozzák el a be
teget. Közben kijön a lánya és hozezet 
a szobába, Pethes nyitott szemekkel moz
dulatlanul fekszik. Arca sápadt, meg
nyúlt, látszik, hogy nag?.on megviselte 
a betegség. Beszélni nem szabad hozzá. 
Néhány porcig még nézem szép, fájdal
mas lejét, azután kilépek a szobából. 
A, folyosón a leánya- elmondta a h ileg- 
ség történetét.

— Édesapám körülbelül három héttel 
ozelőtt a Kamu ruszinházban a Candida 
próbáján meghűlt. Náthás lett, később 
állandóan magas láza volt, do ő nem tu
lajdonított nekinagyobb fontosságot. Eg.v 
napon aztán erősen fajlalta a tejét és 
elvesztette eszméletét. Ali gyorsan beszál
lítottuk a Liget-szunutóriumlia, ahol 
megállapították, hogy súlyos agyvclö- 
gyulladása van. Azóta ritkán van esz- 
jnélotnél, legtöbbször senkit sem ismer 
meg és az utóbbi napokig alig evett. Úgy 
kellett bolotömni az ételt. Most vannak 
a loghúlyosabb krizises napok, de ha ezelk 
el is múlnak, még hossza hetekig eltart 
a bctcoscU,
jPotbee kezelőorvosa, dr. Vas Eászló a 

következőket mondotta:
; — Pethes bwtogaőge influenzából eredő 
agyvelőgyiilladá.'. Állandóan lázas, hő
mérséklet 38 fok körül van. Eszméleto 
doni egészen tiszta, zavart. Állapota kri
tikus és ezért előre semmit sem lehet 
mondani. A betegség nagyon súlyos, de 
kozvellPn vcsredelemről nincs szó.
4 • (H. E.)

, Cettler Jenő
lesz az u.i föidmiveiésügyi 

miniszter (?)
| Miért fisellett elfelejtené Mayer Jánost — Hoyos gróf 
egyelőre nem váílaita őrökét — Szorosabb

kapcsolatok az egy^égespárt és Vassék között
Nagyatádi Szabó István Ilii leien 

halála nem csupán a politikai élet
iben idézőit elő niozgalmat, hanem 

; a kczviuui vvb n-ii'*' ....... k( tsegte ,cn nolicz In'ljzet ele alli-
hAioect mindüiifélc izaulomlól <1 'űla a korninnyelnokot a loldnmve- 

.................... élni J/‘s* tárca beiöltését illetően is. Amig 
élt Nagyatádi, lehető volt, hogy azon 
űrügy alatt, hogy azt len tartják 
Nagyatádinak, csak ideiglenesen 
töltsék be. Halála után azonban a 
helyzet rosszabbodött.

Megírták a napilapok, hogy köz
vetlenül Nagyatádi halála után 
Bethlen gróf tárgyalásokat folyta
tott Mayer Jánossal a földművelés
ügyi túrcu átvételére Akkor, ami
kor ezek a, tárgyalások folytak -- 
mint értesülünk ---, a miniszterel
nöknek az volt az elgondolása, hogy 
Nagyatádi örökébe már a kisgazdák 
rokonHZonvének biztosítása céljából 
is egy kisgazdát ültetnek. Erre két
ségtelenül a kounány szempontjá
ból Mayer János látszott a legalkal
masabbnak. Tudvalevő ugyanis, 
hogy Mayer János régen hátat for
dítóit az eredeti kisgazda-törekvé
seknek és feltétlen hívéül szegődölt 
a Bethlen-félc kormányzati politiká
nak. A miniszterelnök terve tehát 
a kormány rezén szempontjából el
fogadhatónak Iái szott. Kifelé a kis
gazda Mayer János szerepelt volna, 
inig valóságban a Bethlen-félc kor
mányzati politika logongedelmcsebb 
reprezentánsának kezébe kerülte k 
volna olyan problémák, mint többek 
között a földreform.

Frlesiilésiink szerint ez a kombi
náció nem ölthetett testet. Nem pe
dig egyszerűen azért,

mert maguk a kisgazdák voltak 
azok, akik nyíltan is kifejezést 
adták abbeli felfogásuknak, 
hogy Mayer Jánost nem 
sen látják y frtldmivelési 
élen, mint a kisgazdák 

neusét.

I

Magyar Kir. ' Osztálysorsjáték
Holnapután, 12-én 
kezdődik az uj sorsjáték, mely 
nők legnagyobb nyereménye szeren

csés esetben

1500000000 
(egy és félmilllárd korma) 

i.ooó,oóo.()(>0
(egy miBiárd) jutalom és

500 m mó
200 
wo mimió

stb.. ÓS8ZO8ÜU 27.5 ©0 nyeremény 
13 milliárd 234 millió kor. összegben 

hivatalos árak:

’lísorsjogy ’/i sorsjegy
lla.OBOK 30.000 K 60.C0Q0K

j Sor: jogvek ax •lérusllAknll!

szi vá
járéit 
expo-

A minszterelnök maga is kény te
len volt ezt a tervet elejteni és uj 
01 ienlációt kévéséit. Teljesen meg
bízható helyről ar’ól értesülünk, 
hogy a miniszterelnök mindenek
előtt lloyos Miksa grófra gondolt, 
aki valahányszor bajba került a 
földművelésügyi tárca, állandó je
löltje volt az országház téri palota 
első méltóságának. Hoyos Miksa

A belpolitikai életben a legaktuá
lisabb kérdés ma is az, hogy ki lesz 
tiagyatádi Szabó István utóda a kis
gazda vezerségben és e nagyatádi 
kerületben. Az örökség körül éles 
harc Indult meg. amelybe mán par
lamenten kívüli tényezők is b(‘a\at
koztak. Mohácsi Lajos evangélikus 
lolkész, akt a nagyatádi program 
egyik megalkotója, Szabó István 
halálát követő napon egyszerre ineg 
jelent a parlament folyosóján és 
megkezdte tárgyalásait, amelyek ..a 
régi kisgazdapárt" visszaállítását 
célozzák. A harcban tevékeny rész*  
vesznek a többi agrárok. Meskó Zol-

Kiélesedés a harc Nagyatádi
. tán, Orozd v Győző és Dénes István 
1 is.

A kisgazdák pedig erősen ingadoz- 
. nak. Mayer Jánost tartják maguk 
I közöli a legintelligensebbnek, de 
, kissé bizalmatlanok vele szemben 
■állitőlaqos klerikális 
miatt.

Inkább Szijj Bálint 
akii Igazi kisgazdának

volna

próbál - 
helyröl 
csütör-

I

azonban --- mint nekünk mondották 
egyelőre azzal az. indokolással 
hárította el magáról a felelős ál
lást, hogy közvetlenül Nagyatá
di után az ö személye nem 

alkalmas megoldás.
Bethlen gróf tehát újabb 

kozáshoz fogott. Beavatott 
nyert információnk szerint _ ... 
lökön este, amikor a miniszterelnök 
a keresztény pártban tett látogatási, 
az értekezlet után hosszasan bizal
mas beszélgetést folytatott a hozza 
közelálló párt tanokkal, többek kö
zött Czettler Jenövei. Ennek a ba
rátságos beszélgetésnek’ értesülé
sünk szerint az volt a pointje, hogy

Bethlen gróf a keresztény párt
tól kért kölcsön egy megfelelő 
fői fii a földmivelésiigyi székbe.

A keresztény párt, amelynok egy 
tagja aktív miniszter, a másik tagja 
a Ház alelnöke, örömmel kapott az 
ajánlaton és mindjárt meg is nevez
ték az alkalmas személyt Czettler 
.Jenő nemzetgyűlési képviselő sze
mélyében, aki kétségtelenül szakem
ber volna az árván maradt földmi- 
velésügyi minisztérium élén.

Bethlen gróf elgondolása, mint 
informátorunk mondotta, a kor
mány szempontjából egészen helyt
álló. Czettler Jenő amellett. hogy 
szakember, kétségtelenül azok közé 
a politikusok közé tartozik, akik 
parlamenti felszólalásaikban mindig 
kerülik a politikai helyzet kiélezé
sét és' i I yen forrná u

az ellenzék előtt is posszibilsek.
Emellett ezzel az uj tárcával Beth
lennek. sikerül még szorosabbá ten
nie a kapcsot az egységespárt és a 
keiésztén y párt között.

Tudomásunk szerint azouba.11 a 
, megbeszélések nem érkeztek el a 
végső stádiumhoz. Czettler .Jenő hu- 

j buzik és bizonyos politikai és rezort- 
kérdésekben garanciákat kér a nii- 

|niszterelnöktől. Politikai körökben 
azonban úgy tudják, hogy a minisz
terelnök hajlandó volna teljesíteni 
Czettlernek és a keresztény párt nak 
amúgy is mérsékelt követelését és 
igy, mint informátorunk mondotta, 
a földművelésügyi tárcának ma 
kétségtelenül legkomolyabb jelöltje 
Czettler Jenő.

szemben
magatartása

az ideáljuk, 
. —.........„_______  tartanak s

akiről azt hiszik, hogy megközelítő 
utóda lehetne nagyatádi Szabó Ist
vánnak.

De folyik a harc a nagyatádi inán 
(hitűmért is, amleynek jelöltjei kö
zött Kovács J. István református 

leoloógiai lanár a legpoRszibbÜi- 
sebb. Fellép Farkas Béla is, aki 
nagyatádi Szabó Istvánnak titkára 
volt és igy a kerületben nexusai 
vannak. De

nem maradt tétlenül Dénes Ist
ván pártja sem, amelynek veze
tősége vasárnap délelőtt Nagy
atádon szervező gyűlést tartott 

és azon elhatározta, hogy a nagy
atádi kerületben fellépteti Na OH
Lászlót, a Magyarországi Munkás
párt kecskeméti szervezetének el
nökét.

ErMIcselIenes llzelmeli 
e$v román leányiskolában 

Szenzációs interpelláció a buka
resti kamarában

Hukarest, nov. t.
(.1 Hétfői, Napló külön tudósítójától.) 

N kamara pénteki ülésén óriási vihar
ban és általános felháborodás közben 
interpellált Suflery képviselő egy bot 
rányos eset ügyében. Suflory azt kér 
dezte a jelenlevő kultuszminisztertől, 
van-e tudomása arról, hogy a sepsziszent- 
györgyl Principesa Elisabet leányncvr 
lőintézet igazgatója erkölcserlenes üzel
meket folytat és három 16—18 éves 
leányt betegen kellett elszállítani? Mii 
hajlandó tenni, hogy a román taninté
zetekben az erkölcsök helyreáll janak? 
Az interpellációnak szenzációs hatása 
volt.

Anghelescn kultuszminiszter azonnal 
válaszolt és azt a feltűnést költő beje 
lenlést tette, hogy tud a botrányos est
iekről, intézkedett az igazgató eltávolí
tása és letartóztatása iránt.

— Az ilyon esetekből nem lehet, álla 
kínos következtetéseket levonni, — -.non- 
flotta Angheleseu miniszter, az ellenzék 
nagy felháborodása közben.

Elegánsan, Képen, divatosan és olc«6« 
ruhtakodnl'.

E cél érdekében kérem Áruházam kirakatait és 
annak szenzációs

őszi és téli modeljcit 
s minden versenul lelülműlö 

Arait meflíehtníenl: 

TÉli^W 9I5.ooo-től|

Seal Elettfic kabát _ ___
í^““1200.oo«

Szürke Patagonisíli
taite»3.900.ooo

Nagy választék azőrniézett veiour- és seal-plüss 
kábátokban, valamint kosztümökben, ruhákban, 

aljakban, gyapjútrikó-kabátokban és trikó- 
selyem-zsemperckben.

MOLNÁR GYULA
divatház i

Budapest. VII.. RAltúczi dl 22

és hóc,Pő
•Ol Sarkalás 10 ezer, talpalás 20
ezer. Sárcipőbol hócipőt készít. VA0A8Z gumotHiiet 
8zerecj«n u. 80, Liszt Ferenc tér ói Nagymező u. közöt,

Megvettem egy elsőrendű angol ® BTw. R Olcsón Vettem — OiCSÓn
(Huddersfield) gyártelep becsi lera- Sj sw drill B XR, H adtom, minek bizonyttására a vé
káidnak teljes készletét, mely áll: fi~ ■ , ■ vőnek a vételkor e cikkek szigorúan
nőm anyagú férfi téitnabát ŐL £ £3 £ a szabott rendes áraiból méterenként
RagtÚnéslilSíer szövetekből. V B 8 1 Kő E> S*  E B 100.000 K-át hozok levonásba.
Amennyiben bárki érdeklődő vásárlása előtt meggyőződést óhajtana szerezni arról, hogy tényleg jutányos-e, 
hasznos-e reá nézve a vétel, más kelmeajánlatokkal való ősszehasonlíthatás céljából mintákat készséggel adunk 

Szénásy Gyula, BudapestlV, Kristóf tér
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martlrluma
Tompa, reszkető hangon ismétli 

meg Somlyai Sándor a kérdést. A 
csontig ható hideg szél hesüvölt a 

záródó ajtaján s 
válaszol a 

köny felen 
szemekkel szivére szőritőlt kézzel 
zokog.Az apró kályha mellett fölö
sen, fázva húzódik meg az egyik 
Somlyai gyerek, kezében Vergi- 
liusszal s gépiesen kandálja:

„Arma virumque cano“...

vágón rosszul 
csufondáros hahotával 
kérdésre, Az asszony

monoton hangon

uram, amit itt 
szom o ru, csen (les 
sehogyse akarta

Liberális politikai körökben élénk 
figyelmet keltett az Országos Sza
badelvű Klub megalakulása. Az 
alakulás intézői és a klub vezetői 

„nem a napi

Ki akarta irtani a csal W ejy vaioalaM A haléiba akarnak menekülni a vagonlakók a tél elöl 
Vagonlakúk martlrluma

A gőgös. előkelő lipótvárosi bér- 
’paloták tőszomszédságában áll a 
két vágón, mely otthont, lakást 
nyújt idői len idők óla Somlyai 
Sándor menekült törvényszéki fő
tisztnek és családjának. A közelben 
páválkodik a R:i kf árfőnökség pom
pás uj épülete, ahol a szobák vége
in tsa tat lan sorát akták meg iratok 
foglalják el. Somlyai Sándor 48 
éves, menekült, asztmás és csúzos 
beteg ember pedig a második tetet 
ingja mos! kihúzni a papé ízdekli vé
kony ságu. falakkal ellátott vágón
kon. Somlyai Sándorné, izzós- 
szemii, bánatos, lemondó arcú erdé
lyi asszony fakó, 
mondja:

— Nem élet ez
folyt álunk, hanem 
halódás. Az uram .. . .......
annak idején letenni a románoknak 
a hiiségeskiil. mert a vezető megyei 
urak megbélyegzéssé1 fenyegettek, 
meg mindazokat, akik a magyar
sággal szemben hűtlenséget követ
nek el. Az uramnak el kellett hagy
ni az állását. Üveges mesterséget 
tanult s ezzel tartotta .fenn magát hangsúlyozzák, hogy 
egy darabig, míg azután a roma- 'politika" céljai hozták őket össze, 
noknak szemet szűri, lioiry több íz- >n]- is kó(s(-.Ktí.|(.n. hllKV „ klub a 
ben Pestre utazott s különféle ga-l,..., ... , , ;
Iád besugásokra el akarták fogni. ’Vika alakult meg. Itassa y
llgy menekült szegény, egy szál. Károly ügyvezető elnök beszéde, 
ruhában. hajondörel a határig., I amelyet az alakuló közgyűlésen mon-

— És niost itt lakunk a vágón-1(|of^ bizonyság arra, hogv a klub
Hiába leszünk láp,-.sekel. hiába f„( yulóbnn hezUKoi. potol. mert annyi 
kározunk. ágálunk, mindem hiába. ; hiábavaló próbálgatás után és annyi 
Pelricherich Horváth ál la mtil kár f elgáncsoló kísérlet ellenére: mégis
wr, a ZoA'ds»7/weA- Zeíí/őM. sikerüli a szabadelviisÓK harcosait
■ö’"- '
politikai őrszeme Erdélyben, dörge- | Alkalmunk volt ez ügyben beszel- 
delmes kijelentésekben hazaáruló- ni Ugrón Gáborral. aki a követi'' ző- 
?p/7i bélyegezte azokat, akik a román ke*  mondotta az Országos Szabad
kormánynak esküt tesznek. Most r/rü Klubról: 
pedig hiába Inst/inciá’/Auik', folya- j 
módunk hozzá. A nyáron levelet, ir
tunk neki, amire aztán Immáron in 
megjött a válasz, hogy az állam
titkár egészségi ügyben hos'z- 
szabb szabadságra megy s nem ér 
rá ügyünkkel foglalkozni. Azóta 
pedig hiába próbálunk színe elé 
jutni, a titkár urak csak elkülde
nek. hogy sem az államtitkár ur, 
sem a miniszter ur lakásügyben 
nem fogad.

így beszél az asszony. Szomorú, 
megtört fényű szeme riadtan kó
vályog a néhány bútordarab fölött, 
ami a vagonban van.

Megszólal a férfi is. Sovány, be
esett képű, előreúgró ádámcsulkás 
ember. A ruhája úgy lóg rajta, 
akár egy madárijesztőn. Hangja 
olyan, mintha valami feneketlen 
mélységből jönne s a beszéde aka
dozó, mintha csak valamilyen ke
mény kéz fojtogatná beszéd közben 
a gégéjét.
- A legutóbbi szilvesztert a pá

lyaudvar várótermében töltöttük el, 
mert majd hogy meg nem vesz 
bennünket az isten hidege. Erős, 
makkegészséges ember voltam ké
rem világéletemben. Kolozsvárott 
kis házam, kertem volt, amíg csak 
a románok elől el nem menekültem. 
Most pedig a rugón nyomorékja 
vagyok feleségemmel együtt, aki
nek a szivére ment a ragónba való 
élet. Két gimnazista fiamnak is rö
videsen az egészségébe fog kerülni 
az az élet. A múltkor már elővet
tem arcról re remet, hogy végzek az 
egész családommal s magammal. 
Idegen emberek csavarták ki a ké
nemből a fegyvert. 
előbb-utóbb csak az .....................
Azok az urak, akik a románoknak 
letették a hiisegeskiit vagy Erdély
ben kaptak ió állási, vagy pedig 
Pesten ülnek jó meleg pozíciókban. 
Én pedig, aki üveges mesterségét 
tanultam, csakhogy up kelljen a 
Inisógeskiit letenni, s mint üveges 
hordtam az iizonetekN, az ételeket 
a kolozsvári fellegvár töinlöcébc 
dugott szegény erdélyi magyarok 
nnk, most itt didergek betegen, el- 
jKigyo'taii, minden remény né 
ebben a vagonkomtrsóbani Moi 
lÁom. Ml érdemes becsülitek 
hernádi lenni? u —

Közben jön látogatóba egy másik 
vagonlakó. Lázas, piros-foltos arcú 
asszony, összedugják a fejüket s 
lomon dón n pa unszolják:

— Még mindig semmi, semmi. 
A Gergőéknél már végét járja a 
lány. Nem fog annak már hasz
nálni sem a kórház, sem a patika!

1924 novemberét írjuk, hat év 
múlt el a háború befejezése óta s 
vannak még mindig vngonlakók, 
s van még mindig egy népjóléti 
minisztérium, melynek a feje a vi
lágért sem akar beleegyezni abba, 
hogy a házbérek részletekben le
gyenek fizethetők. Azt azonban el
töri, hogy a vagonlakók — részle
tekben váljanak meg az egészsé
güktől.

meri ennek n szervnél. ír
vei olyan központi zvi'IHós.-
sülne, amelynek nn?k .'íí"""’; 
hatnssal lenne n U1,n(il kitűnő, 
mák alakulására. nwal-

OSTEjIDE
£gjÍESTflÜRAHT

CSALÁDOK És VIDÉKIEK 
TALÁLKOZÓHELYE!

Kávé 
dupla 
tejszínhabbal I

Egy régóta nélkülözött és min
den liberális magyar által öröm
mel üdvözlendő alakulás az Or

szágos Szabadelvű Klub.

Füstmentes heiuiso
Elsőrangú konyha Polgári árak

mindnyájan helyet foglaljanak.

TAHCPALOTA
Ezelőtt CERCbF. DE*S ETRMGES

ERZSERET K3RUT 33
Jegyelővétel Telefon: J. 78 23

«■  — • — ■!  —

bon

Ugrón Gábor
az Országos Szabadelvű Klubról
..Minden liberálisan gondolkodó magyar embernek örülnie 

kell, hogy ez a klub megalakult^
amelyről megállapíthatom, hogy 
hiányt pótol. Nem tartozik ez a klub 
a gombamódra létesülő kaszinók és 
egyletek közé.

Mól látjuk és fájdalmasan tapasztal
juk, hogy a főváros szabadelvű pol
gársága mennyire darabokra van 
: tépve. íme most társadalmi utón 
i lehetősége nyílik arra, hogy az egy- 
í formán gondolkodó és csak hajszál- 
inyira, részletkérdésekben eltérő vé
lemények barátságos érintkezés for- 
I májában egymást meggyőzhessék, 
vagy megértsék.

— Remélem, hogy ez a klub alkal
mas Írsz arra, hogy a főváros libe- 

iralis és demokrata polgárságát egy 
I táborban összefűzze, aminek sikere 
a politikában el nem maradhat. 
Szükségesnek tartanám, hogy a li-

A lékuagyobb örömmel értesül
jem arról, hogy llussay Károly ve
zetése alatt Országos Szabadelvű : lanam,

iXZwö alakul. Azonnal csaflnkozáso-1 berniizmus vezetői ebben a klubban 
■ mát jelentettem be a mozgalomhoz, mindnyájan helyet ' f«rri«.i innaV

Madarat toWáról

IMHOF
Ruhaház, Rákóczi-iít 62

csoportárusitást
rendez

42 év óta fönnálló áruházának 
átszervezése alatt alkalmi áron

Úri télikabát plnshé- 
léssel ..............................

3000 darab férfi és női 
gamifetöltő.. .............

2000 drb divafölföny 
és ragián ...............  ..

. 5
Embert ImhokrMháről

Pedig hiába, 
lesz a vége.

Városi kiröfö oppoBum 
.vagy. siUgaNérral
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hírek
_ Albrecht főherceg a Dictrlch és 

. TLíhllg-gyárban. Honi iparunk egyik 
Xagaslo reprezentánsa, a Dictrlch és 
GottM kőbányai gyára n na- 
’kban ismét egy fényes társaság lato- 
...tásánnk volt színhelye. A magyar 
'irsadalmi élet legmagasabb sz<-mélyi- 

. , élükön Ó királyi fensége Albrecht 
^herceg, ftróf Bethlen Istvánná, tta- 
kovszkv Ivánná, Jekelfalussy Zoltán, 
tóró Percnyi Zsigmond, dr. Szigetiig 
narthos Andor nemzetgyűlési képviselő, 
báró Piret-Bihain és neje báró Orczy 
utván stb. jelentek meg a füzérutcai 
^vártelcpen. hogy személyesen nyerje. 
X-k meggyőződést a gyárnak mintás és 
nagyszabású berendezéséről és — egy 
déjeuner keretében — gyártmányai ki
váló minőségéről. A gyár mogtekintóso 
■g több órai fesztelen társalgás ulán 3 
órakor ért. véget- a magas látoga
tás melynek résztvevőt távozásukkor 
egyöntetű meggyőződéssel adtak kifeje- 
rfst legnagyobb elismerésüknek.

_ Elmaradt a fajvédők szegedi gyű
lése. Szegedről jelentik: A jóelőro erő
sen beharangozott fajvédőgyűlés elma
radt. Szoiubuton a város nógyeskocsija 
várta a fajvédő képviselőket a vonat
nál, de csak Kiss Menyhért érkezett 
meg, aki azonnal igénybe votle a dísz
kocsit. Az ifjúság kifogta a lovakat és 
jobb ügyhöz méltó buzgósággal húzták 
befelé a. városba. Gömbös Gyula, 7féj- 
jos Iván, Zsilinszky Endre nem érkez
tek mog és így a gyűlést „elhalasztot
ták".

— Minden áron meg akart halni. 
Hoffmann AntaJné 66 éves háztar
tásbeli nő a Szépvölgyi ut 12. sz. la
kásán elvágta karján az ereket, 
majd a. nyakút átvágta. Mire rá
akadtak. már elvérzett. Tettének 
okát nem tudják. Holttestét a tör
vényszéki orvostani intézetbe vitték.

- A fürdőügyi nagygyűlés. Az or
szágos fürdőügyi nagygyűlésre, amely 
nagybányai Horthy Miklós kormányzó 
ÖfÖméltóságának védőségévol fog uovem- 
her 16-án délelőtt a Gellért-szúlló dísz
termében lefolyni, a rendezőbizottsőg 
jiagyérdekességíi tárgysorozatot állitott 
össze. Az elnöki megnyitót dr. Vámossy 
Zoltán egyetemi tanár mondja, a ma
gyar fürdők problémáját — különös te
kintettél a Balatonra — övtír?/ Ferenc 
dr. és Bánó Dezső Fogja ismertetni. Bu
dapest mint fürdőváros címmel Bávlaky 
Géza tart előadást, ásványvizeinkről pe
dig Felbcr Lipót. beszél. Már kitűnő 
.'•zakemberek egész sora 
hozzászólását: Györy Tibor dr.. Spur 
Irtván, Sümegi József dr.. Skrrlecz 
Iván báró. Dalmady Zoltán dr., Wla- 
'i'irnyk József dr.. Stéger Tibor, Frank 
Miklós dr., Gálos Kálmán, Zilahy Dezső 
•'*  mások. Az etnöki záróbeszédet 
tbitfhyány Lajos gróf fogja mondani.

A Dunába ugrott, mert nincs lakása. 
Vasárnap délben az Ezsébet-híd pesti 
oldalánál a Dunába ugrott Somogyi Er- 
wébet 39 éves varrónő. Kifogták és a 
fiókns-kórliázbn vitték. A varrónő az- 
pTt akart öngyilkos lenni, mert nincsen 
lakása.
. - Minden pénzt megér Guttmann 
h H Társa (Rákóczi ut 14—Ifi) remek 
szabott gyermekruhája.

u banX UgjfésxÉnek nyilatkozata
Egyik ii.ipiiap vasárnapi száma je

lentette, hogy Petényi Armaml vállal
kozó följelentést tett a Magyar Országos 
Központi Takarékpénztár igazgatósága 
és Stengcr Gyula tlókfö iök ellen, hogj 
tőzsdei ügyletből kifolylag .,l,reite” szá
mítással luirom milliárd koronával 
megkáro.-itották. A följel -utcs folytán, 
— a cikk szerint szombaton a remi 
őrség liázkutatóst tartott a bank helyi
ségében és lefoglalta a könyveket és a 
lov élezést‘kel.

A Hétfői Napiéi tudssllója ez, ügyben 
Hangba Gyula dr. hoz, a MOKTÁR 
ügyészéhez foriliilt, aki tnunkatársunk
nak a következő folvilágositást adta:

Slengcr Gyula Hók főnök és rokona 
Petényi Annáiul között tőzsdei iigyle- 
(ekből származó differenciák miatt pol
gári pör folyik. A lipót-t éré/.városi íiók 
egy szabálytalanságok miatt, olbocsátott 
alkalmazottja, miután a banktól már 
kilépett, összcszövet kozott Petényivel, 
ós ebből a szövetkezésből született meg

az a följelentés, hogy az intézetnél 
visszaélés történt volna. A rendőrség az 
. Ibocsátott tisztviselő által megjelölt 
hat üzleti könyv és levelek beszolgál
tatását kérte, ami simán meg is történt.

— Valótlan tehát, hogy akár a bank, 
< kár az igazgatóság ellen büntető eljá
rás folyik. Valótlan, hogy házkutatás 
'Olt és valótlan, hogy a rendőrsé 

I llókot egy órára lezárta volna, i gy- 
.'Zintén valótlan az is, Imgy a MOKTAR 

íakár Polcnyit, akár mást megkárosí
tóit volna.

— A luirom milliárd kárról szóló ineso 
i már annyival is iukűbb valótlan, mert 
I Petényi folyószámlájának egész forgal- 
i ma összesen nyolcszáz millió korona.

— A MOKTAR egyébként jogtalan 
. meghurcoltatása miatt megteszi a szük
séges intézkedéseket.

A főkapitányságon Mikin Sándor <Tr. 
rendőrtanácsos vasárnap délelőtt meg
kezdte a bank állni beszolgáltatott 
Iévelők tanulinányozásáI.

•g te I

Kt. divatkolmu*  
szamában meg- 

hogy ezen 
tekintetében 

. Vidéki ol- 
küldenek, 

után ismét

— Fenyves Dezső 
áruházak lapunk mai 
jelent hirdetése igazolja, 
cég árak és minőségek 1 
minden versenyen felül áll. 
vasóink számára szívesen 
amennyiben azok választás 
vissza lesznek küldve.

— Propaganda Hím-bemutató. Az Or
szágos lpnregye8Ü1ct az ipari újdonsá
gokat ismertető országos akciója kere
tében vasárnap délelőtt a Mozgókép- 
Otthonban bemutatta a Cilin óin Gyógy
szer és Vegyészeti Termékek Gyára Rt, 
„Distol" propaganda-filmjét, 
két képben egyrészt 
rőtében a „Distol" 
másrészt magát a

rövid, kaleidoszkopszerü képek- 
A film, amelynek célja a „DistoL* 4 
állati gyógyszer népszerű propa- 

különöson a laikus, falusi kö- 
tetszést aratott a 

soraiban. A kép 
•n világította meg, hogy a 

„Distol“ a szarvasmarhákat és juhokat 
pusztító mételykor egyetlen Ismert spe
cifikus gyógy szerv
tenyésztő államra 
rendkívül fontos.

ö.szesekii vés

Ogész 
ben. 
nevii 
gálása, 
zönsóg részére, nagy 
meghívott vondégek 
szemlélteidé

A gyár 
kedves mese ke
gy óg y i tó ha tusát, 

gyárat ismertette

és minden állat- 
ucmzetgazdaságilag

r
-
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Stark Imrét ismét letartóztatta a 
a Hétfői. Napló 

•mln- 
tőzs- 

il tanács 
m péu- 
följelen- 
S millió 
St árkot 

és kihall
ott lctartóz- 

• közölt 
mely 

•n vn- 
rződni.

A héten 
Ottó 

ellia- 
. el

rendőrség. .Telente! lo a Hétfői. . 
annakidején, hogy a szalúmikontr 
ügyben letartóztatták Stark Imre 
debizományost, akit azután a vái 
szabadlábra helyezett. Stark elle 
teken egyik üzletfele újabb 
test tett, hogy a bizományos 18 
koronával nem tud elszámolni, t 
beidézték a főkapitányságra 
gatása ulán sikkasztás miai 
látták. Stark és följelent- 
egyezségi tárgyalás indult meg, 
információnk szerint hétfőn mindé 
lósziniíség szerint sikerrel fog vég 

ékszerész gyilkosai, 
a lapok, hogy a bíróság 
gyilkosainak tárgyalását 
Értesülésünk szerint a: 
oka. nem .az»< hogy- az ügy bon

— Ottó 
megírták 
ékszerész 
1 osztotta, 
halasztás 
tanáesváltoztatűs történt. hanem az, 
hogy szükségesnek mutat hozott a két- 
gyilkos elmeállapotának szakértő or
vosokkal -váró ytegvizsgálájl’it.í-ci. A 
két vádlott, Bcdő József és Dala Jó
zsef, mint a Cselekvő Magyarok Eg.v< 
sületénck tagjai ugyanis azzal véde
keztek, hogy azért gyilkoltuk meg és 
rabolták ki Ottó János ékszerészt, hogy

.jtelies.sek az 
előkészületeket Bethlen István gróf 
miniszterelnök és más nekik nem tetsző 
vezető politikusok meggyilkolására. A 
biróság az iratok áttunulmányozás.i 
után aggályosnak találta Bcdő és Dala 
beszninlthatóságát és mert főbenjáró 
esetekben amúgy is kötelező az e ra« - 
orvosi vizsgálat, ezt .most el is rendelte.

— Leégett egy nyaraló a Rezeda
utcában. Vasárnap délután l'ólnégy- 
kor értesítették a tűzoltókat, hogy Bu
dán, a Rezeda ucca .4 számú villaépület 
kigyulladt. A központi tüzőrségről 
ll'underlich és Stnrm i'őti.- ’.tek vezetése 
vei kivonult az őrség n inotorfocskcn- 
dőkkel. azonkívül az I. és IX. kerület*  
őrségek is kivonultak. Mire a tűzoltók

jelentette be j az igy szerzett pénzből uie

Autófelszerelési cikkek

Autótulajdonosok!
Európa legnagyobb és legmodernebb alkotása
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L

............. a madridi kor
mány ellen. Spanyol körökben nagy 
nyugtain iis.ígo; észlelhető amiatt, 
lioky fegyverkereskedelem miatt, 
több spanyolt letartóztattak. Lap
jelentés szét int. a spanyolok közül 
sokan Franciaország belseje felé 
igyekeznek, niáaok pedig u határ 
felé vonulnak. A spanyol kolóniá- 

nydian a madridi kormány 
i összeesküvésről beszélnek

— Megitta a poloskairtót. Ribay Fe
renc 26 óv oh ápoló schwoinfurti zölddol 
irtott poloskát. Munkaközbeu a mérget 
tartalmazó üveget felig kiitta. Bement, 
a mentőkhöz, ahol gyomor mosást al
kalmaztak ős a Rókus-kórházba szállí
tották.

— Halál az utcán. Menczer Ábra- 
hániné 12 - vés asszony n Zsigmond ne
ttóban hirlcl' ii összeesett és meghall. 
Holttestét a törvény’széki orvostani in
téző Lbo vitték.

öngyilkosjelölt — aki nem tud el
jutni a villamos ,aJá, A, ilungiij:ia-köv 
utón álló rendőrőrszem a villamos sijiek 
mentén fekve eszmélet lepj ^llapytban , 
talált egy embert, A kihívót! mentők 

•Vs^mclntro térítették. ElniondotQi, hogy 
Mcllós Gyulának hívják, foglalkozása 
hentossegéd. öngyilkossági szándékból 
morfiumot vett be, de .mivel nőm volt 
biztos a hatásában, ;i viBumos alá akart 
feküdni. Azonban még mielőtt a símé 
feküdt volna, összeesett. A kétszeres ön- 
gyilkos jelöl a Rókus-kórházba szál
lították.

- - Nemzetközi uszóuierkőzés Boroszló- 
automobil | ban. A imnfzeíktizi íiszóinérkőzósck 

cls; napja a magyaroknak több győzői*  
inét hozott. Így megnyerték o négyszer 
tű méteres szeniorstafétát. (1.54.9). A 100 
niétores szí nioruszáshim első lett Bá
rány l.Hfi idővel. Második lett Dahlen. 
G.9.3). A rrmgynrok győztek a vivipóló- 
ban ia, még nődig a. bajorokkal 0:7, a 
nürnbergiekkel 4:2 arányban. A vizipó- 
lóban holnap lesz a döntő (mérkőzés. Az 
50 méteres rövid úszásban 1. Dobion, 2.. 
Ebcrhardt, 3. Poul Androas. A 200 mé- 

alkalmas helyiséget a | toros hátuezásbnn 1. Vornor Albert, 2*  
<zköz< ivei van- | Ernát Thiel, 3. Horváth Ferenc (Egri 

| MOVE).

a. helyszín ro kiérlek, akkor már nem
csak a tető, hanem az emeleti lakószo
bák is lángban állottak. Két órai nehéz 
int'.nka utón sikerült a tüzet, eloltani. A 
kár igen nagy. A. tűz okát a holnapi 
lüzvi/sgálal fogja megállapít a ni.

Hová tették a Britanniások a ki- 
Fiyiti 

Sin orr Tmro 
a Bvittaniá-

fosztott .Steril Dávid ékszereit, 
cim alatt megjelent cikkem 
házasságközvetitővel, mint 
sok fölhajtójával foglalkozott. Nevezett 
ur felkeresett és az ügyészség 43.32Í/1921 
szám nlntt kelt végzésével bizonyít ott a. 
hogy ő maga is sértett ebben az ügyben. 
Kötelességemnek tartom kijelenteni, — j 
hogy mint cikkemből is kitűnik — ez az 
állítás egyáltalában nem fedi egyéni 
meggyőződésemet, hanem csupán miül 
Slern Dávidtól kapott, adatot közöltem. 
,i,nely Singer Imre szerint Slern kohol
mánya. Sápi Pdl. ‘

— A ..C.vklop" Garage Rt. ünnepélyes 
megnyitása. Vasárnap délelőtt adta át 
a forgalounm.k a Gyklopx G uraira. itt*  
Kertész ú. 24-2Ö- -28 hitt levő helyisé
geit. A megnyitás ünnepélyes keretek 
között folyt le. amelyen Auguszta Fő
hercegnő leányával, Zsófiával és József 
Ferenc főherceg is teljes kíséretükkel 
megjelelitek. A nagyszámú közönség so
raiban. ott láttuk Ugrón Gábort, Tol
na y Kornélt, Kőnek al tengernagyot, 
Thicry bárót, a kormány képviselő .ében 
Markot min. tanácsost, az 
klub részéről Haltenbergcr és Krisztin-' 
boríts igazgatókat, a főváros részéről 
Folkuslidzy polgármestert és Bárány 
főtanácsost. A vendégeket Drasche- 
Lázár Alfréd fogadta. l’eiman és Óra
bér igazgatók, valamint Vágó főtitkár 
vezették végig u fénys helyiségeken, 
a melyeket Löfler Béla terve; alapján 

i Székely Jenő építőit meg. A három- 
| emeletes garage hatalmas arányaival 
' páratlanul áll a kontinensen és 250 autó 
| garázsirozüsára 
I modern technika összes 
i nak felszerelve.

ao™"11 . . . . . . . . . . . . . . . . . |

I Olcsó ruhanapok!
' S I Afllinnmnhh minríc^Áciii ké«7Legfinomabb minőségű kész 

férfiruhAk, raglánok, szőrmés 
oukecsek, városi bundák, télikabátok, 

i.uraglán és flutélikabátok, egyes divatnadrágok

250 autó száméra nyitott és zárt (box) férőhelyek »

Teleton > Jóssef 79-M, Mm*  7S.M, Misaf 71-M M
Nyilvános benzintöltő állomás ■■■

,,Cyklop“-Gara$e Részw.Társ

mélyen leszállított áron

Káról! Korul FEHER
Ivi M. MIKSA

zlsörmnou ruhaAruhAz*
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A köztisztviselők létszó mapasztása, 
valamint az ezáltal oiőállott helyzet 
kétségtelenül egyik legsúlyosabb problé
mája napjaink társadalmi és gazdaság 
politikai életének. A B-listúra került 
állami alkalmazottak szabadságolási 
ideje decemberben jár Je s január else
jén végképpen megválnak az államtól. 
A kérdést, hogy: mi lesz azután, lehet 
szociális, egyéni vagy köz< rkölcsj szem
pontból megítélni, sajnos azonban már 
most is durva jelel mutatkoznak annak, 
hogy egy tógkere.tii társadalmi osztály 
kényszerű helyzetét elsősorban politikai 
eszköz gyanánt igyekeznek felhasz
nálni. Mid József erélyes figyelmezte
tésével is legnagyobbrészt arra az agi- 
tációra akart célozni, melyet például a 
fajvédők, az ébredők fejtenek ki, akik 
különösen a vasutasokat szeretnék a 
maguk céljaira megszervezni. A faj
védők tudják, hogy a forradalmi poli
tikusok minden politikai csínynél a 
legeredményesőbben mindig a vasúti 
személyzetnek u szolidaritását használ- 
lmtt'k fel forradalmi céljaik végre
hajt; Hónál s kétségtelenül ez a gondo
lat lebeg a szemeik előtt, amikor min 
dm erővel igyekeznek táborukba haj
tsál a vasutat, a bányákat es a postát. 
Ugyanilyen szempontok vezérlik azon
ban a szociáldemokratákat és kerosz- 
tényszocialisták&t is. A különbség csak 
annyi, hogy mig a fajvédők a közhiva 
tatok fejeit, a vezetőszerepeket betöltő 
tisztviselők szimpátiáit igyekeznek meg
nyerni. addig a másik két párt 
folytatja agitációját.

Az utóbbi hetekben ugyanis az < 
nél sokkal

fokozottabb mértékben klsérllk 
ezek a pártok a köztisztviselők 
vatalos szervezetének, a '
nak a megközelítését, abból a cél
ból, hogy ebből a nyugalmas, meg
állapodott. céltudatos
▼esetből 
nÍQHanak el a maguk számára, 
maguk politikai céljainak rjr

eddigi -

meg 
hl- 

KANSz.-

Irányú szer- 
nagyobb tömegeket hnrá- . . f n 

politikai céljainak újabb 
eszközei gyanánt.

kísérletek mindenesetre állás- 
késztotlk a KAN8z.-ot, il-

Ezek a 
foglalásra 
letve a tisztviselőket egyénileg is s a 
közalkalmazottak oldalúról, ahová kér
dőét intéztünk, a következő felvilágosí
tást nyertük:

—- Az az agitáció, amely a KANtíz. 
nagy tömeget képviselő szervezetének 
tagjai megnyerése érdekében folyik, 
oem újkeletű. Ma logföl.iebb annyi vál
tozás észlelhető, hogy az agitáxjiót az 
eddiginél nagyobb arányokban folytat
ják. Mert bár igaz, hogy a B-listázó*  
lénye önként kínálkozik politikai cé
lokra, mégis meglehetősen kevés siker
rel jár az ellenzék propagandája, mert

a közalkalmazottak tökéletesen is
merik azokat a célokat, amelyeket 
a fajvédők és szociáldemokraták el 
akarnak érni, de fndják azt Is, 
hogy az a sok szép ígéret, amellyel 
sorainkat meg akarják bontani, meg
valósíthatatlan és csupán üres, polt- 

tfkal frázis.
— Jólétet ígérnek, fényes fizetést, 

gigászi kedvezményeket, ha hozzunk 
csatlakozunk. De hányán Ígérték ezt 
már nekünk! A közalkalmazottak nem 
illnok fel többé som ennek, sem annak 
az Iránynak. Mlndeneaotro jellemző, 
hogy

éppen azok, akik azelőtt oly heve
sen sürgették a létszámnpasztáAt az 
államnál, most, hogy azt kényszere- 
dettm kereszt ül viszik, nagy lármát 
eaapnnk az általuk is zajosan köve

telt helyset bekövetkezése miatt.
Éppen ezért nlig van sikere az 

•Muciénak. Igaz, hogy a közhivalnlok- 
ba» itt-ott nyoma látszik a politizá
lásnak, de ez nem annak uz ugháció- 
nak az eredmény, amelyről most szó 
van, hanem még «hból az Időből való, 

1 M0'K "" Ébreik 
kUnyebben eláraszthatták mozgalmaik
kal az egyes hatóságokat.

,0^al wrtbM'.

uúlúsút polltikui célokra.
— A szociáldemokraták leginkább az 

elbocsátott közalkalmazottakra vei k ma
gukat. Tény uz, hogy nchúuy D-lisfás 
vidéki tunitó be is lépett a pártba. De 
ezeknek nagyrósze csakhamar ismét 
visszatért régi szervezetébe. A szociál
demokraták ugyanis csak a munkás
tagoknak alárendelt tagoknak tekintik 
az intellektuális párttagokat és a szer
vezeti védelem tekintetében is csuk má
sodsorban foglalkoznak velük. Itt rá
mutatunk arra a határozatra, amelyet 
a szociáldemokrata párt még évekkel 
azelőtt hozott s amelyet a köztisztvise
lők és különösen az elbocsátottak figyel
mébe ajánlunk.

— Ez a határozat, bár üdvözli n mun
kások sorában a polgári elemet, mégis 
kimondja, hogy

a szociáldemokrata szakszervezetek
ben a bizalmi emberek állandó meg
figyelés alatt tartsák az Intellektuá
lis tagokat, azoknak sem Irányítási, 
sem a dolgokba való beleszólási jo
got nem biztosit, sőt teljesen alá
rendeli a szakszervezetek j

f'ont munkástagjalnak.

Albérlet és barátság a Nap uccában
— A Hétfői Napló munkatársától. -

Belasils Viktor ügyvédjelölt al- . hó] felkereste 
bérletben lakott özv. Padi Ferencné ' «v«.’i.. 
niagánzónőnél, a József nc.ca 17. 
szánni házban. Az ügyvédjelölt és 
lakásadónője között, barátság fejlő
dött ki, amelyet tícl'islts urra. hasz
nált fel, hogy állandóan pénzt kért 
Paál nétól. Az asszony eleintén 
adott is neki, később azonban meg
unta a folytonos pumpolást és 
nem akart több iwnzl. adni az ügy
védjelöltnek. Kmiatl perpatvarok 
és veszekedések keletkeztek, melyek 
gyakran hangos botrányokká l‘a- 

elyeknek ’ csuk a házheliek
IX I 1 I I « I I' • ■ ■■'■>>■> I I Iimill I

jultak, melyeknek Csak a házhelb 
beavatkozása tudott véget vetni.

Mintegy kél hónapja Betaníts is
mét pénzt kért az asszonytól. Az 
asszony a kérést mcgíagadta. .4^ 
ii UH védjél ölt erre baltát ra.ff adott 
és azzal támadt rá. Paálné sikol
tozva menekült a folyosóra és ijed
tében levetette magát az első eme
letről. Súlyosabb baja, szerencsére 
nem történt és feljelentésére a 
rendőrség Belasit sót zsarolás és 
élei veszélyes fenyegetés miatt le 
lartóztatta. Néhány heti vizsgálati 

i fogság után a vmltanács azonban 
I szabadlábra helyezte.

Betaníts kiszabadulása után uj-

FENYVES
Calvin-tér 7, Koronaheroeg-u. 8 DEZS^ FIT- Károly körút 9. Károly-körut 10

Gyapjuszövet-oszíály:
Öltönykolmék, tartós nv nőség,

140 cm széles---------------------
Tiszta gyapjú öltönykelmék - 
Őszi raglánkelmék, tiszta gyapjú 
KosztUmkelmék. angol zsánor 

144 cm széles----- ---------------
Ja kabátvolur, tiszta gyapjú, 

minden színben----------------
Dlvatcsikos és kockás’ női ruha

kelmék ------------- —----------
Eoliu ruhakelme, tiszta gyapjú, 

minden színben-------------
Gyapjú kasán minden színben 
Kombinált öltönykcllék-csomag 
(tartalmaz egy öltönyhöz szüksége 

bélésanyagokat)

Selyem-osztály:
Nyersselyein minden színárnya

latban --------------------- .-------
Japán selyem minden színben 
Crépe de chlne------— -
Selyem marocain. a legdivato

sabb minták--------------------
Divatbársonyok--------------------

Sima és mintás bélésselyinek 
választékban

K&t6&táru-osztály:
(•sak a Calvin téri áruházunkban]

83.696 Női harisnyák minden színben
112.199 ; Műtőin női harisnyák -----

Selyem női harisnya minden 
| sfcinbon ----------------- —-
Férflzoknlk tartós minőség 
Kötött sélyeninyakkendö —' 
Férfi téli trikóing --------
Gyapjú gyorinekszvettcr — 
NŐI kötött kabát, minden szín

ben --------------------- ----------
l'éríl frlkókesziyii, bélelt--------
Női frlkókcszh ü, béleli---------
Kötöttkabátok, divatinollények, 
függönyök, paplanok. flanclltakarók, 
gyapju-nagykendők és váll kendők, ágy. 

és asztalterítők nagy választékban.

162.700

57.000
nagy

Mosó-osztály:
Fehér kockás fiiggönykelme 
Szintujtó mosókrepp minden 

sulnben
Sportflanell
Flanelt és

mintákban
Solyem fényű 

bátbóléare
Ingzeflrek, színtartó, jó minőség

barchet legszebb

mintás szatén ka-

VAuon-ocztály:
Kcímigyevászon —- — — _______
Fenyves mosott sifón-------------
Batlsztsifón, 90 cm széles____
Ratlsztslfón, 130 cm széles____
Lepedővászon, tartós minőség, 

dnplnszéjes------...
Pnplanlepedővászon. 18tt cm szé 

le*  —— — —-----------------
Bor erős angln-------------- -- -------------
VáasontfirUlköiő------------------------------
Frottlr-törlllkílző _____________
Flanel-por törlő--------- ---
l’ohártörlő -__________
«“*»«  .......  MMhok.

21.856
22.800

38.000

42.750
29.450

18.500
23.000
20.450
45.600

vlsrn a .lukáHbn.
kerasre es a szobái ..na>]*ott  » 
ÍF-""

lek a. pumpolások. Belasi|s 
szépen kérte n nélr/i 7?. á hzív és goromlH, let' é8da"& 

beállított, p,,,;/,,,-. szobájábr é« Íí 
KJ óbb összeget kéri. 
leütötte, hogy nincs pénze és kn l 
sltotta a szobából. Bclanlf, Mta a iseMését. „cS 
^ont/vak rs kétszer mellbe / aalné sikoltozására :1 házheíS 
berohantak és kiszabadították a. 
asszonyt szorongatott lielvzetéh"] 
A>a.|dj-endort hívtak, aki a gar.1Z(Í 
úgy vedjeloltot bekísérte a fökanL 
tanysagra. Paálnét orvos részMi. 
tette első segélyben, miután sériL 
lesei nem súlyosabbak, nem u 
ment kórházba.

Beldsitsaf a főkapitányságon va« 
sarnap délelőtt hallgatták ki M, 
ügyvod.ielölf. mi"-’ ved.' - ■ 
nem akarta komolyan 
az asszonyt, csupán 
hogy pénzt adjon, 
után letartóztatták.

azzal védekezett, l)n«
...... megsebezni 

erőszakolni 
Kihallgatni

80.750
69.350

csipke-

Meinl legfinomabb 
íea keverékei.

HŐI fehérnemű-osztály 
(csuk a Calvin féri áruházunkban) 
nappali ing azsurralNői

NŐI nadrág azsurral —- —
Női hálólng azsurral------
Hímzett nadrág-koinbiné 
Bn tiszt szoknyn-kombiné

azsurral------
Vászon-párnahuzat 
Vúszon-paplanlopcdö 
Színes paplan jóminőségii 

Menyasszony! kelengyék minden 
kivitelben

Férfi fehérnemű-osztály: 
(csak a Calvin téri áruházunkban) 

Színes férfiing két külön gal
lérral — 

Férfiing plké mellel — 
Férfi hosszú hálóing — 
Rövid alsónadrág fehér 
Rövid alsónadrág, színes 
Férflzse.hkendö 
P.vja ma-öltönyök

tők bán —• —

>83.600 
110.200 
106.400

Konfekció-osztály: 
(<•»«!< a l’alyln töri Aruhimnkbnn) 
téllknliAt.Női

Velurkabát, legújabb fazon------
Dlvatcsikos aljuk-----------------
Selyem trlkózsempcr nituden

színben —------—---------------
Valódi szőrmeboák vagy gallér 
Divatos női fllckalap minden 

színben — —-----------------------
Férfi gumiköpeny.--------
Férfi doubleraglán la minőség 
Legújabb női, bakfis-, gyermek- és 
«Mnuéx«tt kabátokba^ nagy választéki

Ismtt kiphalö rlgl idíklíl btvill 
Waldlwlm-iílt 

souányitótea 
Biztos hatású, igen kellemes ízű, telje
sen ártalmatlan. Életmód megváltozta
tása nélkül, állandó súlycsökkenés mel
lett kecses nyúlánk alak érhető el. 
Kapható minden gyógyszertárban és 
drogériában. Magyarországi főraktár 
Szent Péter gyógyszervegyészeti 

laboralúrlm
Budaptst. VI.. FtlsA Brdosor 32. nám

A soványak kövérek 
lesznek,

Ha Szent István 
maláta - kivonatot 
esznek.

508.000 
950.000 
102.600

190.000
173.800

Fradi — Smofting 
liBlciiintii ét ttadés 

Skalla Testvérek IV, Hajó u. 3. Tel.

A testápolás

marvel 
CHYPRE 
COUOGNE \MATER
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RÖVID hírek SZÍNHÁZA AJPA EHNÖ 
darabja követi Fodor 1 zászló vig- 
]á tékát a Rónnittsancc Színház
ban.

ARTURO vigno 
olasz operatársulata lesz az uj 
Városi Színház első vendége.

AZ „ÁRVÁCSKA**-!
tegnap este lekötötték Olaszor
szág számára.

kWLASSITS GYULA
7 lemondása most már befeje

zett tény. Utóda — mint a 
Hétfői Napló elsőnek jelen
létté — Kertész K. Róbert 
államtitkár, a művészet igaz 
barátja lesz.

A PESTI KABARÉ 
december közepén nyílik inog Új
vári Ferenc igazgató vezetéke 
alatt.

Rátkay Márton
A zugó tapsvihar a világ minden szenvedését meggyógyítja 

, Therese Raquin'*tól , Maríea grófnődig

• A Városi Színházban hétfőn „Ba- 
jazzók**  és „Hasis**,  kedden a „Cigány
báró*,  
kisasszony**

I
I

g k felőrlődnek, a kedv elröpül s 
bár én mindig úgynevezett „diva
tos" színész voltam, mégis azt kel
lett látnom, hogy az emberi álmok, 
a színészi ábrándok soha vagy 
csak nagyon ritkán válnak valóra s

ha az ember előre akar 
le .„'d 
val s meg kell alkudni azokkal 
a követelményekkel, amelyeket 

az élet diktál.
— Sok lázas és álmatlan éjszaka 

után én is megalkudtam hát önöu- 
magammal, ami akkor annál is 
inkább könnyebb volt, jnert bele
szerettem egy vidéki

_  _____ _______ „. jutni, 
kell számolnia önönrnagá-

Felkerestem a „Marica 
grófnő előadása közben Rát- 
l,ay Mártont, hogy mond
jon valamit életéről. Rátkay 
ezt felelte:

— Az ember élete nem akkor kez
dődik. amikor megszületik, hanem 
amikor szeuvedni kezd. Ezért sát 
Bohaseni szabadna szerintem az ön
vallomásokat úgy kezdeni, hogy szil
ám ikor szenvedni kezd. Ezért hát 
kezdtem ekkor meg ekkor.

— Igv kezdem hát én is: Szen- 
j ved ni kezdtem. Kezdődött az élet.

— Amikor a színészet akadémiá- 
(l jáí elvégeztem, vidékre kerültem. 

ITele kedvvel, ambícióval, szívvel, 
,, .... . , lélekkel fogtam hozzá pályámhoz,sz.crdan „Malyvácska király- (](! 1)izonv |aRB1|„ |lUnonl kellett, 

_____ van műsoron. Csütörtökön . ...............................  
a Nemzeti Színház, előadásában a Sző-1 
kiitt katona népszinniüvet adják. Pén-! 
leken a „Suba királynője**  kerül színre 
az, Operaluiz kitűnő együttesével.

• A Rcnaissance-Szinház. e hetének 
eseménye: A jószívű asszony. A válta
kozó müsorrul dolgozó /ieaoísíowce- 
S-.iiilidz e hetében nem kevesebb mint 
öt darab szerepel. Fodor László uj vig- 
játékának. a rendkívül nagy érdeklő
déssel várt Jószivü asszoriiy-nvk szerdai 
bomutatójáig a Csókoljon meg! és a 
Halúlldnc, szombaton Földes Imre pom
pás magyar Vigjátéka, a Kis muszkák, 
jövő vasárnap délután a Kísértetek 
ifélhelyárakkal) először kerül színre.

• A Vígszínház, jövő hetének irodalmi
és művészi eseménye az Pin i/eipőnrk,' 
ílolnór rorenc vékának bemutatója;”  ̂ a
ta. amelyet szombaton tartanak meg., ■ , akartak ar.
A premiert a legnagyobb érdeklődés 101 <v • s/ceénv nép-!
előzi meg nemcsak nálunk, de kiiiföl- > ’Vnm/ílv'mt De mint-! 
dön is. A bemutatóig a Fadkan. a Kun- kacagta ot.
hurjj és az Imádom! váltakoznak a mű- i hogy a „ nehezen belc-i gedtunk, végre nag> nehezen oeie

‘ j mentek abba, hogy ha pesti s^i-
' vész leszek, hozzám adják a lányt

— Leendő apósom ezt ------ - .
lentette ki. ráncokba szántott hom
lokkal. vakon bizva abban, hogy 
csak nem fogok én a pesti direkto
roknak kelleni. A szerelmes szív 
azonban elszánt kis gepezet. Dél
után sürgönyt menesztettem Buda
pestre, Beöthy Lászlónak: 

H Eljegyeztem m aga m.
szerződtetésemet, külö n ben 
ják hozzám a lányt." 

Beöthy. a. *? avn,V®r, -

világ- 
.....................

S'fnrwss-operettekben. A Luxemburg 
grófja, Leány vásár. Víg özvegy, 
Cigányszercloin, Mágnás Miska, 
Pillangó főhadnagy. Farsang tün
dére, Cigányprímás mind egy-egy 

I állomása sikereim utjának, amely- 
i fjek középpontjábaú a Sasfiók áll, 
amelyben Metternich kancellár sze- 

Höcicvicii vr? .......... " urilányba. , repél és a K........... ................
Mindketten a házasságról álmod- ben Róth bácsi tragikomikus figu 
tünk, a szülök, már tudniillik a iáját játszót tani.

| — Nem önhittség, csak pusztán
. önbevallás, hogy

Renaissance Színház déiben je- I
• c I

November 12-én kedden, először

A jószívű asszonyFodor háromtölvonásos vigjátéka

• A Nötás kapitány 32—88-ik előadásai 
töltik be a Fővárosi Operettszinliáz jövő 
heti műsorát. Minden este Farkas Imre 
szenzációs sikerű operettjét adják az. is
mert nagyszerű szereposztásban. Vasár
nap délután Lehár mester operettje, a 
Oróto8tót kerül színre mérsékelt hely
árakkal.

Kérem 
nem ad-

direktorneuiiiy. « ► -i
másnap reggel már elküldte valasz- 
aürgönyét.

„Szerződtettem, Gratulál ok"
— így lettem én pesti színész 

igy házasodtam én meg először.
— Felkerültem hát Pestre, az 

mok városába, a művészet szék
helyére. Beöthy rendkívül szívesen 
fogadott. Ezt sohasem felejtem el 
neki (és még sok minden mást, amit 
neki köszönhetek, pályám alatt.) 
Nyájas volt és barátságos és bizta
tott, hogy csak tanuljak és

akf száz könyvből 
A dráma nem 

nagy

Noumann M.
ruhaáruháza, Muzeum körút 1

ÓK

ál

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

cipők

Neumann M.
ruMruháza, Nuzium körút 1

SZAKORVOS! vér- m nemibetegek 
tI%TkőczWB,,i<H,TAeí — Rendelés egén nap 

ivakóczi-üt 32. I. eni. 1. Rókueeal szemben.

Nvóins volt és bn’i'iítsáíros és bízta- 
IVbl, UUgy bna» ••• ,
sak sokat, mert Jó drámai 
csak az lehet, 
százat elolvasott. __ 
operett. Oda komolyság es 
lélek ismeret kell.

Én akkor drámai színész akar
tam lenni és hallani sem szerettem 
az operettről,

amelynek mókáit lenéztem, ma
gamhoz alacsony rangúnak, 

méltatlannak találtam.

A Magyar Színházban léptem fel 
először Zola Emil „Tofese Raguin 
cimii drámájában. Szép sikerem 
volt c komoly drámai műben. A 
Király Színházban akkor a „OS/ 
'Baba" került ssiinre. Már minden 
szereplő megvolt, caak a neger

KiSllit* S| termakt 
Hudapeil Vin, Üllői ut S2/B n. 
Iparititp: vili, Baross o. se 
’f'-kfónhKtl: Jótttf II—il tiám

Egerváry és Társa
mübutopgyár

Különleges mUbuto- 
rok, mllvészl facsil- 
lArok «s interleurok

Ziilfikar szerepére nem akadt 
még szereplő. Beöthy elhivatott us 
irodába. Vállaljam a szere|x*t.  Nem 
én — mondtam kurtán. Kérlelt so
káig. Nem vállaltam. De este a 
színészek annyit beszéltek, hogy 
másnap délben felmentem Beőthy- 
hez és bejelentettem, hogy isten 
neki fakereszt, vállalom a néger 
szolgát. Beöthy megörült bejelen
tésemnek és ,

valósá-adott nekin kétszáz forintot.

Borzasztó sok pénz volt ez akkor. A 
pénzt hazaadtam a háztartáshoz, 
csak annyit tartottam meg magam
nak, amenyiért bársony mellényt 
vehetem. Ez a divat járta akkor.

— A „Gül babádban eltekintve at
tól, hogy minden áldott nap feke
tére kellett mázolnom magamat te
tőtől talpig/1 jól éreztem magam és 
megszerettem a lenézett 
A következő szerepem <• 
asszonyában volt, majd 
rózsá“-ban, azután 
lungok"-ban és igy 
híres Kálmán-,

vér köny-csepp zökkent szemembe,
— Wns fehlt ihnenl kérdezte 

szomszédom.
— Magúmat siralom — mondtam 

neki magyarul. Szomszédom rám 
nézett szelíden és résztvevőén. Az 
emberek legjobban a robogó vona
ton értik meg egymást.

Amerikában sokat szenvedtem- 
Volt sikerem, kaptam sok tapsol, 
de a rohanó események árja, a 
folytonos zakatolás, őrült hajsza a 
dollár után tünk vetettek. Ott kap
tam a hírt arról, hogy feleségem 
válni Ítészül tőlem.
-- Hgy alkalommal New-Yorkban 

.szállodám harmincegyedik emele
téi) negyven fokos lázzal feküdtem. 
Én magam már lemondtam magam
ról, mindenről. Gondoltam számot 
vetek magammal. A velem történ
teket. összeadtam, megszoroztam és 
az eredmény a maga nyers 
gában ott állott előttem: 

I „Minden azért van, azért 
I ténl, mert nem akarok 
[ öregségemben barátaim jóindu

lat a támogatására szorulni.
] .-ízért történt minden, hogy a. 
j magam lábán jussak el az hí alsó 

állomásig."
Na g y iá ‘ h eze 11 fel gy ágyul La m 
„Liliom**  eimszerepének elját- 
után hazajöttem.

Itthon még néhányszor elját
szottam nz Offenbachot aztán jött 
még egy kéi operett, majd elszer
ződtem a Fővárosi Operettszinház/- 
hoz és azután visszakerültem első 
sikereim deszkáira: A Király 
Színházba.

— És amikor most, a Marica 
grófnő előadásán pályámon (vissza
nézek, elfogódotfan mondom, sogy 

HiVatalnök^inta^ szenvédteni is, mindegy.

tör- 
ké.ső

a

igen is gyönyörű 
sikereim voltak 
tengernyi gon 
zott s a sors valóságos tüskeko- 

I szőrűt font homlokom koré,
A „Cigányprímás**  idejére esik 
második házaságom, amikor nőül 
vettem Lábass Jucit.

— Ebben az időben már szörnyen 
megnehezült számomra az élet.

Slyos anyagi gondok kezdtek 
gyötörni,

amelyek jókedvemnek nagyobbik 
felét valósággal elrabolták. Nehéz 
idők és nehéz napok, tengernyi 
gond, rágódús. álmatlan éjszaka. S 
e bús napok közölt köszöntött rám 
pályám egyik legragyogóbb ope
rettje, az „Offenbaeh."

— Újból sok életkedvet éreztem 
magamban. Nagy kedvvel és lelke
sedéssel fogtam hozzá az uj, nekem 
igen kedvemre való szerephez, de 
húsz-harminc előadás után újból 
erőt vett rajtam a usiiggedés és el 
határoztam, hogy ha szerződéssze
gés árán is. kimegyek Amerikába, 
hogy felváltsam a gondtalanságot 
hozó dollárra az én kis világom 
rézkrajcárjait.

— Beöthy lebeszélt a hossza út
ról, de akkor már velem nem lehe
tett tárgyalni. Szaladtam az uj áh 
mok csillogása felé és egy szép na
pon néhány könycaepp és sok kóz- 
szoritás között vonatra ültem.

— „Kifelé nehéz szintéi és kön^ 
nyü zsebbel, befelé könnyű szívvel 
és nehéz zsebbel akarok jönnia — 
mondtam barátaimnak a vasúti 
lyaháznál, ahonnan kiröhögött 
lom a vonat az nj élet felé.

— Éhez a robogó és zakatoló 
nathoz hasonlít életünk — gondol
tam magamban a bársonyos ülésen 
és .amikor Oderberg alatt kiugrott, 
a vonat, a határon, egy nagy, kö

és káprázatos 
mindig. pedig 

és baj iildö-

: egy
zúgó tapsvihar, a világ minden 

szenvedéséi meggyógyítja
, s a sebes szívre még jobban hat, 
mint az egészségesre.

• Huszonöt előre eladott táblás hát 
jelzi a „Marira grófnő**  karrierjét. A 
példátlan sikerű Kálmán Operett
den éri meg első jubileumát a Király- 

! Színházban. ahol állandóan a premier 
i következő fényes együttese játssza: Lá- 
: hass Juci, Vaály Ilona, Pálmay Tlka. 
' Pásztor Ferike, Kiss Ferenc, Rátkai, 
r.ntabár, Boross, Szirmai. Raskő. Va
sárnap délután, mérsékelt helyárakkal a 

í szintén még mindig zsúfolt házakat 
| vonzó „Árvácska**  (Kiss Ferenc, Vaály 
i Ilona, Somogyi Nusi, Boross).

• Az elcserélt gyermek, vagy: V gróf- 
l nő titka, Georg Kajser romökiniivéf. 
i amely a .színházi é« mozi produkció min
den szenzációjával kecsegtet, pénteken

i játssza először a Magyar Színház. Pécsi 
Blanka, Gombaszögi Ella, . “*

■ ronyi, Abonyi. A. rendkívüli érdeklődés 
lsei várt premierig hétfőn, 
csütörtökön Holtai bűbájos „Masamód" 
ja. kedden Shaw ,.Johanná“-.1a kerül 
színre Bajor (lizivoj. Vasárnap dél
után mérsékelt helyárakkal: „Sasfiók'*.

Stella, To

szerdán év:

pá-
ve-

vo-

Egész Amerikát feje tutajéra állí
totta u „Vúudorló fóka* ’. Megállt a 
Zeppelin New-York fölött, mikor 
meghallotta a nevelő vihart, a „VAn- 
dvrló fóka" előadásán. Novwlő vi
harba került az a hajó, amelyiken 
Európába számították a „Vándorló 
fókát**.  Tízszeres páneólszckrénybe 
kellőit zárni n „Vándorló fókát**,  
hogy a kirakod átutal a nevetés a Ke

leti pályaudvart meg ne iagueoa.
Átnlnkltjúk n Mozgókén Otthont, 
a nevető vihaiuk lecsa pólósára, hogy 
a „Vándorló fóka**  előadásán bajt 

 ne okozzon.
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A jószívű asszony
Elmondja Fodor László

Szerdán este a Bcnaissance 
Színházban jrjból a függöny elé 
állok majd. Úgy érzem monda
nom kellene valamit, köszöne
tét, talán Bárdos igazgatónak, 
vagy Simon yi Máriának, Forruy 
Rózsinak, Makláry-nak, Bérczy- 
nok, nem is tudom kinek, akik 
a „Jószlvii ass/ony“-í>un saját 
jósziviikeí adják majd oda a 
közönségnek. Úgy érzem, meg 
kellene köszönni nekik, kedves
ségüket, hogy darabomban ját
szanak. amely a jó szívről szól, 
darabomban, amely itt Pesten, 
a Józsefvárosban játszódik ile, 
itt Pontén, a zengő, dalos vá- 
iroblMHk aho,l ugyanannyit sír
nak, mint nevetnek. A jószívű 
asszony pesti asszony, drága 
pesti asszony, amilyenből ma 
már kevés van egy zajló és sza- 
datlannul háborgó városban, 
cfe van, arról meg kell em
lékezni, azt meg kell örökíteni, 
ha mindjárt színdarabban is.

Fogadják szívesen. Hiszen nem 
as én figurám ő, hanem a ked
ves. pesti Józsefvárosé, amely
hez hasonló nincsen a világon.

• Ax olasz asszony, a Belvárosi Szín
ház azesónBlkere, hétfőn, szerdán, pénte
ken ég jövő vasárnap szerepel a műso
ron. Kodd, csütörtök, szombat: „A nagy
hercegnő és a pincér14. Mindkét siker 
főszerepeiben Titkos Ilona, Kertész 
Dezső, Z. Molnár, Rubiuyi. Vasárnap 
délután „A nagyhercegnö és a pincér44.

• Festői felvonulások, pazar láncok 
Ütranss, a keringőkirály csodás zenéjé
re Egy éj Velencében cimü nagy ope
rettben szombaton, nov. 15-én a károst 
SzMtózban. Jegyeket,- már árusítja a 
Hztnház pénztára fe valamennyi jegy
iroda.

• Fügefalevél — a Blaha LuJza»Mlnház 
uj nagy operettje, szombaton kerül 
ssiftre először. A francia operett-iroda
lom bűbájos remekművét, amely a pa- 
radicMonibun játszik, llonthy Hamm, 
somogyi Nusi, Harmath Hilda, Borona 
tíőza, Matány, Hallal, Sárosy fényes 
.•Kyiittese mutatja he. A nagyszerűnek 
ígérkező operett-estét kiegészíti Török 
Itezső kaágtató parasztvigjátéka: „A 
gyerek Istentől van“ (Berky Lili, Gó- 
7/MU Matány) és a pazar Kökény Ilona 
és Boross-szólók. A bemutató előadás 
8 órakor kezdődik. Pénteken esto a 
..Fügefalevél44 előkészületei miatt nincs 
előadás. Csütörtökig a régi műsor Kiss 
ForettoceL Csortossal, Rátkaival.

• Budapest közönségének megható és 
lélekemelő érdeklődése előzi meg n Vá
rosi Színház uj rezrimjének bemutat
kozását, amely szombaton, 15-én lesz az 
operottírás ékesen csillogó gyöngysze
mével, Johann Strauss Egy éj V clen- 
cében cimü nagy operettel. Az uj veze
tőség lázas ambícióval és minden ere
jével arra törekszik, hogy a nagyközön
ség kitüntető bizalmának méltó letéte
ményese legyen.

TABARIN
Jackieet Marté

3 toros 3
Vltnly & Orl«e
Muray Duó

Olty et Fred
♦

BTBIKKR SIMI karmrsler
BHáMá kezdető 1/rtO. Telofon J. 31-16

I Januárrafelemelik | 
a tlsztvtseloflzetéseket \ 

Búd János pénzügyminiszter szerdán konkrét 
választ ad a tisztvlseíb-tnterpelidcidkva — Egy 
havi fizetési előleget kapnak a tisztviselők a féli 

beszerzés célfaira

15.500 lesz az uj szorzószám?
Az utóbbi időben egyre elkeseredet

tebb hangok hallatszanak a köztisztvi
selők körében. A kormány ugyanis ju- 

llius 1-én aranykoronában 17.000-68 
Rzoreószám alapján állapította meg a 

I köztisztviselők fizetését Az aranyparitá- 
jhos megállapítás alkalmával a kormány 
rendkívül alacsonyan állapította mog az 
illetmények összegét fe akkoriban azzal 
vigasztalta a köztisztviselőket, hogy rö
videsen felemeli az aranyalapot. A be
avatottak tudni vélték, hogy már októ- 

I bőrben felemelt illetményeket kapnak a 
tisztviselők, a Hétfői Napló azonban 
már annak úlején illetéke*  helyről fiaer- 

I zott információ alapján megírta, hogy 
újévig szó sem lehet a t isztviselö fizető- 

\selc emeléséről. A kormány előbb azért 
jnem gondolhatott fizetésemelésre, mert 
a szarui Iáéi akció folyamán meg van 

‘kötve a keze óh csak az egyes félévek 
{befejeztével lehet unó kedvező fejlődés 
| esetén az eredeti költségvetés kereteit 
, meghaladó kiadási tételek beállításáról. 
■Minthogy' az úllampóuaügyi helyzet 
rendkívül kedvezően alakul és az egyes 

. havi költségvetések deficitje nemcsak, 
hogy nem haladja meg a konteinplált 

i a külföldi kölcsönből fedezendő defl- 
! citet, hanem jóval alatta is marad an

Miért nem oálaszolt Gömbös 
Beniczky éles nyilatkozatára?
Nyílt lóvéi közzétételér. készült, de «gy keresztény kontcen- 
trácló lehetősége érdekében elállóit a válaszadás tervétül

Beniczky Ödön volt belfigy min kotor, 
a I égi tini isták egyik vezére, ludvatevőéu 
éleshangú nyilatkozatban kelt ki Göm
bös Gyula ellen fe viaszon tanította a 
fajvédőknek a legitimtaták telő való 
közeledését. Mindenki várta, hogy Göm
bös Gyula válaszolni fog. Pénteken a 
no-.nzetgyülfe folyosóján a legbatáro- 
zottab formában el te terjedt az a Mr 
hogy

Gömbös Gyula nyill levélben fog 
válaszolni Beniczky Ödön vddjnira 
és leleplezi a legitimisták titokban 
maradt szerepét a Mrálypwccs körül.

Azóta napok teltek el fe a válasz el
maradt Munkatársunk érdeklődött ez 
ügyben olyan helyeken, ahol eteket a 
rfezlelkérdfeeket alaposan ismerik. A 
következő információt kaptuk:

— Gömbös Gyulának valóban az volt 
a szándéka, hogy kimerítően fog vála
szolni Beniczky Ödön vádjaira. Ettől a 
tervtől azonban — lehet ngyan, hogy 
csak egyelőre — olállott, a minek oka 
— hir szerint — az, hogy keresztény
párti politikumok interveniáltak Göm
bösnél a kiráJykérdfe telje® elejtése ér
dekében abból a célból, nehogy a Be- 
niczky-ügy pertraktálása miatt újra ki
éleződjenek az ellentétek a keresztény 
politika legitimista fe saabadkirályvá-

A távirat Pónitári 
osztálya szám

Olasz Asszony 
Belvárosi Szinhá*

Ragyogó sikeréhez szívből gratulál 
szerető társnője

Marloa grófnő 
Király Színház

nak, mód nyílik arra, hogy az állami ( 
kiadások tótele emclkedhosaók.

Búd János pénzügy min roztor ezen az 
alapon fog szerdán válaszolni a tiszt- 
viselőkérdésben olhangzó ég elhangzott 
interpellációkra,, amelyeket Szabó Jó
zsef és Homonnay Tivadar terjesztettek 
elő. Búd János lm fogja szerdán jelen
teni, hogy a tisztviselőflzetfeeket január 
elsejével felemelik, amit annál inkább 
is meg kell tenniük, mert

1 a közgazdasági élet alakulásának 
hatása alatt lényegesen le kdl szál

lítani a szorzószámot.
A kormány hir szerint a közgazdasági 
tényezők nyomásának engedve,

15. MG-ban fogja az uj szorzószámot . 
megállapítani.

Búd miniszter szerdán — hir szerint 
válaszolni fog a köztisztviselőknek 

arra a kérésére is, hogy a téli bevásár
lások oéljaira fizetési előleget kapjanak.

Ez a fizetési előleg ae egy havi fize
tés összegével lesz egyenlő.

' A fizetési előleget december 1-én folyó
sítják ó« az erről szóló rendelet novem- 

i bér közepe táján fog a hivatalos lap- 
I ban megjelenni.

taoztó vezetői között. Egy kercvutény 
koncentráció lehetősége kínálkozik 
ugyanis fe Gömbös Gyula —- úgy lát- ■ 
szik — nem tartotta oébserünek, hogy 
személyen ügyel miatt a kereentóny kon- 
oentráctó eshetőségeit gyöngítse.

MOZI ÉS FILM

de d M idvfre Ml |
Ha egy szép nő férjhez akar menni, 

hiába minden. Hiába mondta, magya
rázta negéay Dodd Austin, hogy Csak ■ 
nővel ne/, amikor megtetszett Helénnok, 
a gyönyörű fe ötletes fllmezinfeanőnek, 
akkor már betelt a sorsa fe ráfonódott 
szép laeaan, gyöngéden, de elezakitha- 
tatlanul a házasság rózaalánea. Helén 
megjátszotta a rablónő, a bátor mentő, 
a szegény nevelőnő szerepét fe mindezt 
miért! Csak azért, hogy a Csak nővel nőt 
fanatikus hirdetője elbukjék a szerelmi ; 
harcban. Mert mindig a nő kivánja a ; 
házasságot. A férfi Moerelmet akar, mig I 
a nő okosan a jövőre is gondol fe odáig 
viasi a dolgot, hogy a szegény férfi azt

bélyeg 
helye

kó te 
| n«P

óra. 
percTÁVIRAT

htal, hogy ő aki.rje roloséBü, V0Un( a

Molu Tamás UJ Mmj. 
.ágnak . jegyében ktemt c_, 
lan Mnllouiowiággei bizonyító, ,, íe mnlateágo, JclennK-k X ) 
mog Holta a ndgyHWM Dodi Állattal*

Tárán Ferenc óa Szofcotay Oly' 
wato mlndv.Sgla vonzóvá, tadSí 
‘T*  " ! r"lvo"áTOs namtllii „,,^í 
Illmjakkot, amely „ S/«r-/!lmTOdr 7' 
letcB műhelyéből k, r,ilt ki

dezett A darabot az ti,-dala é, a zl 
mra hozza ki november 14-ón.

URÁNIA
Csókos Velence
Mogtörtént legenda Velence fénykorától

6 felvonásban

Apapa vőlegény
Amerikai vígjáték 6 tolvonásban

Mozgófénykép színházak 
műsora

Cár mén-mozgó: .4 hetedik menyorstiff, 
A főszerepben Gábriel de Gravonc. — A 
floridai kaland.

Corvin-szinház: Magyar és Angol Hír
adó. — Dick', az cvezőbajnok. — Ast- 
szony a neved. (Ramon Novarro és Bar- 
bora La Marr).

Kamara (TeL Jóm. 140—27); Az asz- 
szonyok ellensége (amerikai*  !nxw- 
film). — Ámor inkognitóban.

Mozgókép-Otthon (TeL 182—82): As
szonyok ellensége. (Honol Barrymore.) 
— A notredamei toronyör. (6 felv.)

Olympfa (Tel. J. 129—47): Kvittek va
gyunk (6 felv.). — Bubi kirúg a hőm
ből (8 felv.). — Tyhü, de jó itjwaM 
(3 felvonás).

Boyal-Apolló: Az utolsó tánc (BotiJ 
Compson).

Tivoli (TeL 30—49): Emberek... átóp- 
cok (Harry Piol kalandoraim).

Uránia: Csókos Velence. (Olasz «• 
naissance-dráma.) — A papa vőlegény. 
Amerikai vígjáték. (Thamas McnhanJ

Két pompás amerikai attrakció:

Ámor inkognitóban
a legjobb amerikai vigtáték

Főszerepben ConatMnce Talmedse 

Asszonyok ellensége 
■■. ■...   ■■ _Goldwin-luxnsfílni.
A Oeserepben: Lyonéi anrrymoro

*• Alma Babena

Covered Vagon 
mllllús pályázatának 
oredményót, tekintettel a beéi-keae**  
pályamunkák rendkívül nagy számán 

a n»PilaPok 

november 12-ikji 
szerdal számában tesszük közzé.

PAriius filmipari rt.
Előre kell n> Átváltani > JegyM;

Mozgókép Otthonban
Hamlsfotat 12.OOO^’W®

Ara.i'a’.eeüsK’t. brUlllnlt, ík««n. kR* 1’1'’6
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KÖZGAZDASÁG
A külföldi töke

és a magfar politikai esemény ok
Politikai kiítíngések meghitmtják a magvas EWűzetniie- 

rek küiföídi propapatsiőSlát - Alajr; Béla nrjüalkszrk
A magyar ga/xkisági életben egyre .'agyarányunak jgérkc-ö tranzakció, 

a külföldi tőkéknek a tört derékben kelta a. v óra Ilon ni fellé >-

.A zavarok . előidézői., akarva 
nóuipkavva a. felénk acsarkodó kisántáut 

’ rizavetsúgesei Joltpk ezdltaj. .Tagadhatat
lan, ugyanis, hogy ■( kisántánJ. nem igen 

' szívesen. Játja.. )l,agjf<jrgrúzán lalpraállá- 
\,sd.t.s a niaga..részéről igen szeretné ezt 
• a folyamaitól űrinél későbbi időre M- 
i tol'.ii.. A belföldi rendzavarók mintha 
, vsak t. a kisálltán! szekerét kívánnák 

íolnii ugyancsak .eJkovctoek mindent, 
arra .nézve, hogy a. Icljqs konszolidáció 
minél később, álljon, be. A. külön ?él< nt- 
roeitások s, ki lengések nemcsak, .hogy a 
már-jTpár tetté váló- külföldi, érdBkjödóí-t 
riasztják. vissza, híineju

a .ial a ves-élli/el is _f< (iyeqetik az 
; ország ga-dn.sági életét, hogy a kiil-. 
j föh'fi tőkések, a ivür ideinyesziáll 
I' tőkéiket' i.s egy. ngpgn sorra, ki fog

ják. vonni.

i Ennek pedig csakis <r. lehet -majd a kö
vetkezménye, hogy a kh-on/ valuták hc-

I ’ycf magyar bankjegyeknek kell be.töl- 
\.téui.ök, tehát ismét (-s.jk rissza kell .fér- 

n.ihik a kár karátos htfldciős-poW 'kára. 
I -■ A szanálási folyama tank egyik igen 
s-'iiksóges velejárója, hogy megfelelő 
külföldi tőkék áramoljanak-' he. n< ?r’ 
szúgba termelési ‘e’-ök’ szolgálatára- 
^chogyse, remélhető q^onhani e::, ha. az 
.ország- nem mutat egységes, józan s -szí
vós munkálkodó' !. ’Már-már, ifren szép 

/p'erfjpektivók ’álMalt 'előttünk' •legntóbb
■ . finnkor aj-uh' . hirtelen megjöttek a:;: 

' ....................... x soproni

.. ■ . l iiliip wemclyesen vásárol- 
)<eli Budapesti Gőzmalmot. A bc- 

avatott"k ,cs/írrfí.;.„„- Bank ve- 
"l'bS Íh nt'í-' tételeket rabról 
lc,l>sí!l„ Bulari'-x'! Oűimidom rési- 
ö.swr « I,elvről nyert lntor;

szerint nemcsak külföldi 
niBcionl- ■(;ir..-.,>rick e vásárlások, 
számiara to ”czríő sscméfl/ísdű^ 
WK11’ ■„„lójukra is kisM-nuaijobb 
''".éíó.r i'ásrirolfak össze ujubbdi 
letl^ í!,"ÍMl. így egjedül !! «■« 
<' Óó</ nvillan 300 darab rész-

v&oltatott. magának a 1 ‘g- J 
'Síbi tőzsdei napok egyiken, 
“'^víbb emelkednek a i sző esik

tiilibi tőzsdei ncipokoii nagy . : 1>«vaí t«k„i»n»i.-.
“'í a Mrapukiroá oMjes <lrfol.yuM- , 
tC , L “ormészetoson mindjárt kész 
'“u ez iblikW indokolás: InWöK't sióm- 

helrrffl űrért információnk szo-J „ iénpní.irok Javulása egyszerűen 
r‘.™ a tényre vezethető vissza, hogy « 
’ n.er.x-íós őiroitsdff most’ a srenpain- 

fcerMztái i>rób<Ht« a tötsile iranu- 
:S l esben beWÓ,oW - viszont 
nsnvLoljn . SIÓI,.00. Hit. k. Legek a- 

nLabban volt ez- tapasztalható n pön- 
.'ki (őzsdeimpou, amikor n Salgo ar- 
Mv.ma csaknem 30 szalukkal hnladla 

„ Maaiiar Hitelt, holott rondmerint 
o két. papír egy nivón szokott mozogni. 
. kiiltiildi tőke érdoklődésc egyelőre — 
*jnos _ még sokkal szórványosabb, 
somhegy egy megszilárdulást tudna 
maira után vonni.

Kiilfiildi protekció a Sza'.áin'-rész- 
vénvek újbóli jegyzése érdekékén. 
\z«liózus Szalámf-részvenyekjegy- . 
zését tudvalevőleg e hónap ele.teiol 
fogva beszüntette a tőzsde vezető
sége. A Szalámi-részvények mögött 
meghúzódó érdekelt ségek azonban 
sehogyse tudnak belenyugodni a 
történtekbe. Ez némiképen „érthető 
is, ha elgondoljuk, hogy a tőzsdeta
nács rendelkezése folytán a Sza
lámi-szindikátus nem igen értékesít
heti az cdigi könnyű máidon, a ne
héz harcok és trükkök árán meg
szerzett részvényeket. Mint ismere
tes, a Szalámi-szindikátus*  újabban 
azzal a kérelemmel fordult a tanács
hoz, hogy' engedélyezze részvé
nyek jegyzését, azonban a tAnató^ezt 

ba^a^aiámi-ügy egy njabb feje- , 
zethez ért el. A Szalámi-részfenyők 
mögött álló érdekeltség most' egy 
csapásra előkelő külföldi pénzcso- 
portokat mozdít meg a jegyzés érde- 
Kében, amelyek egyenesen a magyar ( 
gazdasági ólét reputációja neveben »e„rvv, .  .................. ....... ,

* sürgetik a Szalámi-részvények jegy- j estek, az említett fontos külföldi tdrgya- 
zését. Mielőtt, a tanács ezekkel az , Msok időpontjával 
niahb sürgetésekkel foglalkoznék, | — Bizonyára rirni-VII bőAnbbeii h.A.g 'or/y ' f/n « .'GW
nem ártana, ha. egv kissé alaposabb , súlyoznunk, hogy er.<’k a szomorú bel- s vájjon .vem .fenn ge. 
betekintést végezné arra nézve, hogy ■ földi Mom<nyok milyen' riasztá ha^sf >

’ " mképen hány darab részvény \ gyakoroltak mindenkor a. mar-mar fe- . ... —. ; .... .
Mlfö  ̂ külföldi tökére. Hány egy előkelő-londoni bnnkl^ból.

. íz , ,1,/eu’ íitmson the Gömbös-^ild affnir 
uc. . perspecHue and. thr inHuencc 11 is

I hazai termelésbe, való hel< káposplódó^á-.., //ofó belföldi.. in'-;ffciis<-k.
azonban az. általános hiedolem ' képpun, 
tár- és fonlgarmaddkr'ól tud, ' nömóktr 

■f I I I 
I i

ván. utalva, ennél pedig a legfőbb dolog 
a bizalom,- az adós iránt. Ezt az olyany- 
nyiia fontos és életbevágó bizalmi kér
dést vészéit eztotik minduntalan az ugy- 
nevezett felelőtlen elemek, nz. ország ki
mondhatatlan kárára. Valóban elérkezett 
inár an iák a legfőbb ideje, hogy ezeket 
a rendbontó elemeket, melyek a gazda
sági szenuilóddsunk útját minduntalan 
bizonytalanná fcs-ik, végre az általános 
felháborodás egyszer s mindenkorra le
hetetlenné tegye.

ról. Mi.-*  ;
egész dollár- ... ..............  ........ ...... .
uddig a valósügbay, korántsem áll egé
szen így a dolog. Tény hogy olykor 
igeit tekintélyes külföldi tőkecsoportok 
nulláinak érdeklődéit a magyar gazda
sági lehetőségek iránt, azonban ezekből 
a. jelenségekből még tulkorai volna -- 
agy-két kivételtől eltekintve • — i 
külföldi ktilosCM-re köv~tl.e;leH,i. 
halmunk volt e kérdésekről

alapi Bóldvat-
a Belvárosi- Takarék pénz tár iigyvfztő- 
igazgatójával hosszabb bes/Ádgctést foly
tatni s ennek során a következő jdlomzö 
kijelentéseket, hallottuk:

— Tagad hatatlan, hogy' a külföldi 
tőke érdeklődése meglehetősen föl van 
keltve a magyar gazdasági viszonyok 
iránt, de — sajnos “ a speciális körül
mények közre, játszása igen sokszor 
.meghiúsítja azt, hogy az,., érdeklődésből 
komolyabb ügyletek származl-.assanák. 
A magyar pénzvilág vezető exponensei 
régi becses nexusaik teljes latbavctésé- 
vel folyton azon vannak, hogy a kiilöldi 
tőke érdeklődését irányunkban állan
dóan ébrentartsák. azonban a magyar 
pnlitihai viszonyok, sajátságos alakulása. 
nem egyszer gáncsot vet a legjobb 
igyekezetnek is.

IIa végigtekintünk a legutóbbi évek*  
eseményein, ugy lehetetlen észre nein )((1 
vanntak azt. a 'sáJMAigos' Jrafnxmnt. I 1 ;raBi,r hirtelen nregj.
M«y -valaMnj-szor a WltUKMel valatln-I ilrl-..ck s „ .....  .
lyen fontán cardasátrt, y.apy politikai,i.(ii;-1jí(..i,lv. T3kát.: tó,át’b tart a linznílns 
Wt-gy«W'teattt«k, ?l^ftzCrih0«. botin..|WH*»-/Ódówtónlfi.«öj< : 
07. orszarlran l,,rtrlen tol.,0,17. rdloll o );árhnTn,os irvókrnys.^r.-' ■ - ■

vagy 
. Al 17.900

24.000

v a -r.igfzáii f'-h- • nemó 
vászon méterje .. K

„yras»us“
vékonyszálu chitton 

m,étvrjB ..................K
legfinomabb fehérnemű 

baUszt méterje — K

,Hars“

TEXTIL
BEHOZATAL

26ooo

35ooo

__ 34.000

reijegyzései, azonuuu a vauavo
kéreüw*t  élűtasit&tóa. Most .azon • jiagyneheze.n hciyr^áiir,^ ^inS_ioly’aciö,t

,*.••• _________ - Z.1.L fnör,. TI« Avc1AV-,!v,V1,a r vri<3ÁT7.íilr •> S*O-
ZU<l!/!/liei<i cf.ii. . Iiiggi ','"7. Ver- P"‘“'ÖAW,
Ha emlókiinkbo * visszaidézzük a l , 

‘fcnrfytíBitlSsó;? igyilkoá^í>f?Tf‘;
puncsot., az ‘Erzsébetvárosi Kór bomba
robbanásátA s ‘a’közel’muítak * erfy-e.gy 
vészes emlékét., ugy lehetetlen-észre nem 
vennünk, ’Hogjr ezek.-az' események Whi 

.denkor matematikai pontossággal egyb''

■ •X'*w ’ —r Wfiffg-ioB ■ twH*  jolout pMöözel-obbröl.'
praktikus gajidáJtági életben, > ime.-itt . 

■i’.rgy-’M'íbnygá^ ;r -stíl? koztriT.-'A' '■FJéMtohi 
Takarék; ■ v'olv 'szoros •ösiá'zoköHetést 
tart.-fcün előkelő evőiéi és nngdl*  pénz
csoport ok*  kai, á’-napokban -isitiét -csak

'• sorra kapja a külföldiektől az ijedt j 
kér-dez''Lsl. ndés"kel. •. ■!

• ... . bclpolitiká-ban
_____ .fcunegp.ti-e az országot 

valami felfordulás. Tessék elolvasni, 
épp roost-jött megint egy ilyen levél ,netPKinwst végezné aiTit iuzui r^r-..v .......

tulajdonképen, hány darabrészvény j gyakoroltak mindenkorba ^mar-mar^ re
van a küilöuit V«UUOI j
mindent elnj/elö Mohr-Péri-tele szín- |

A belföldiv 'fitáliaiatok sérelme. A ;
MÁV legutóbb hirdetett áHejtóái fel
hívásával kapcsolatban a belföldi fa
vállalatok— hív szerint - igen suU/ns . 
sérelmeknek vannak kitéve. Az árlojtésl | 
feltételek szerint ugyanis a cégek „ab (Fordításban: Szheskedjenek legköze-- 
helyt**  vagy „ab határ“-t kénytelenek | néháhy 'sorban ismertetni a Oö'ni- 
nz árajánlataikban feltüntetni,- ami a bös-Wild affért, ennek-való jelentőségét, 
gyakorlatban azt jelenti, hogy a kül- valamint várható politikai és gazdásági 
földi cégek látszólag jóval olcsóbb nján- ' fejleményéit). .
1-4.,. ., Mog kell jegyeinom, hogy a lóvéiét 'kedvező holvzetbon. iniht

dikátuson kívül.
„Dear Sir .............

Kindly include, in. yournexlissue 
explainiug the move.ment in its. ftruc. 
likelu tf) hava on .the Political and.

® I 
■.. S1L - 
y v< lioti.vízalu ingvaszon 
•r! méterje .............. - K

> „j}Jpíter“ 
■ ja rnmburgt a?.' acmu 
í szón méterje......... K

^„Föl«1“ ó 4
| ravó köp r aisónan- 
$ rásra méterje — K 
| la cérna

Kanavász
I n: i rje — — •
| Zafír
I szén ruinfákban jó! 
I mosható meterje 

| FtaneSü, 
‘ la. minőség méterje 

! Earcihifmd, 
, pyomott szép minták- 
j lián méterje ... _ K 
; . 150 cm széles pamut

lepedővászon mtrje K 
1 165 cm széles tiszta-len.

lepedővászon mtrje K 
’/ léik'cm ‘ széles pdpian- 

lepedó vászon r.itr K 

TíSrLIlkteEö 
' méterje . ............. K'
' ’PMtós ' 

tdrtílközö c-yönyőrii 
mintákban darabja K

©amasiifi 
a brosz-d arabja ...

szalvéta da:rbja_ K
13 jmzsxi
abrosz leni" i őarat Ja K

' Béke minőség. Gyári árak-
i j. '

ÉS TÁRSa 
ajöíSai Ráhócai • ui 14.

(érien »éÍS™árjegyzéket!

K

K

K

30-OTO
66.009
88.000
75.«i

■ííim'
• o-.,i <úw<4 h

4’l.öooL-
140.000

28-coo
200.ooo

latokat tehetnek a MdV-nak, mert ár-1

EconOmical siluation,
, . .7 am Jours druly'*

. (aláírás)

ilyen levélváltások . a legtöbbször el
odázzák á kölc-örök folyósításának idŐ- 

‘■rontját; a hitel’ után’ sóvárjró gazdasági 
életünk kimondhatatlan kárara. Nőm 
mindegyik vállalatunk van ugyanis oly 

■- ’ ‘ a nagyinál-

Jl'J.etiiepö áradat fizetek
ViseHí férfivukúképt
Weríheiraer Gy. Zichy leni? u. 23. Tclefón 16&-2'

■ lenrintK U MOg Kell jegyvznmn, IIVKJ « ..... . . ..
'ijiinlabiikban nincsenek felvéve a tele- küldő angol pénzcsoporttal már hősi:-' ínok, melyek a külföldre, exporia)mno- 
»?es szállítási költségein illőivé az nján- (j/rt tárgyalást folytatunk' egy lisztjük révén éppen a napokban Imi j

. . ............................... . *•  ’ _ • _ i ... . ___ * ’ í.. t 1- .... .-..„LL i'nri ! I; n I <'.(!.latok elbírálásánál nem a tarifa szerint 
felmerülő fuvarköltséget számítják hoz
zá a külföldi vállalatók a hfttárállo- 
•nfisrá vonatkozóan .tnegadótt. áraikhoz, 
hanem csak a tulajdon rezsiköltségeket. 
l>ek természetesen jóval kisebbek a.ya- 

■ súgos tar fa-költségeknél. Amennyiben 
''•’’ót az árlejtés! feltételek idevágó ren- 
’Llkezései rövidesen meg nem változ
nak, a belföldi, súlyosan adózó favállft- 
Mokkal szemben a külföldi cégek igen 
j'lontŐR előnyökhöz fognak jutni.

iu... • .-. , • • ..1

',*3^™™::;™.*;-2  “ ---. lekötni lilájuknak nagyobb fontkölcsö-
éíct rmdeikeié^rc. bocsálám , nökot. A vállalataink túlnyomó rószo 

hogy az , hosszabb lejáratú, invesztíciós kölcsönre

nagyobb font kölcsönnek a magyar gaz
dasági- . „..J-’’-...-- '■ -
érdekében. Csak ternjes^etes,

Gyenge a magánfopíwfom
A favorit-papírok kurzusa esett nia a részvénypiacon. A lanyhulást 

az osztrák vasutassztrájk és a Se.pél-kqrmany lemondása Idézte elő. 
Tájékoztató árfolyamok: Magyar Hitel 428, Kereskedelmi Bank 106a, 
Osztrák Hitel 1S5, Kőszén 338Ő, Sal0 515, Ktotjraj.ru. Kim,,121 Novat.iaógüöük -ie.eíonuieniése ’

'Sr.U t^e™S*±XÍ" m tenbwk k Őstermelő 795. Altelános Bank 10.3, Bőripari 92 w korona.

Felhívás!
Felhívunk mindönkit, akinek jó ötlete volna

PoplQnplMauiftvszövm
BfkFAU RÉSZLETFIZETÉSRE!ptö gMK |„e|y a természetes fogakat teljesen uúlolja. ami
rl M M MM flMfi Hfk (ai.iny.1t pótló .Ran<io'f“-Í6ninol ia). fofifömés fo 
■ WfWIbBII*  nilésscl, (aratással is), műtétek ese'én is fordt

l Fogsorok száj-
1 padlás nélkül, 
lanvkoronók. hidak 

.. foghúzás érzéstcle- 
__ __________ _______ ________ forduljon bizalommá’ HnMwm • ftivftre>*t»nri  40 óv Atn faitnAlló lanmeabi that^tob 

és Fogászati rendelőbe »r. kov*< ( s.
■pc(t"vii, «rn*bet  kSrut 40-48 I. am. he"'m’

adklvttl mérsékelt árak! 10 évi jótéllia! Dentl,!. Barna h-peCU.!.
• d e 9-12-lg, d. u. 2-3-lg. V««4r- és Ünnepnap re.nclS-12-ls

E,ellen címre t Vldtklcl. aoronklvM togadiatnak Üpeljen n címre I

küldje be hozzánk, ha felhasználjuk,meg
vesszük

Wndor ,Ideftl*' paplangyár
lapost, IV, K.nuncrruaver Károly u. 1

ílíaffi ezer korona. PddJófiloek, swnye- IJIJji aek és .1/ 088288 káipitoákellhkex 
ílllíl VÁGÓ és TÁRSÁNÁ*  
UU ív., Kannnci inaver Karoly-utca 3. 

hmm '■■'■r Telefon! 202— P3.

foegiobb

svájci őpáb
óriási választékján, béke minőségbeli. Javítások 

saját műhelyemben legjobban Készíttetnek

Scfiönwald Imre
IV. kér., ■ ácsi ucca 5., Deák Ferenc ucca sarok

B^SLLmNSOMAT
1 gyöngyöket, régiségeket mindenkinél drágábba 
| veitek S«Í*«<V  Emil. Klnary-U.ea J, 

'Teréztemplommal szemben)

iatalof'üde 
kristálytiszta arcbőrt varázsolt dr. Kafser- 
llnjj HYVARJON szépitöszere, adagja 
K ».(XX). Hőraktár: Tör ők-Gyógyszertár. 
Király tlcca 12. szám. „Opera--gyógy

szertár, Andrássy út 26. szám

Ktotjraj.ru
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LÓSPORT SPORT
Káposztásmeayepi

Ohtóber-noi/ mberl nt«áfkng 
Ntgyedih nc<t»

Az ezóvi sze/.onzún» vasárnap nagy 
közönséget vonzott ki a megyeri pályá
ra a Pestvidéki V-crsenyegycsiilet sze
rencsés kézzel állította összo a búcsú
nap programúját h látványos, szép ke 
íetek között zárta >o az idei galoppsvpr- 
tot A legszebb s lógóid ékesebb ixmt 
kétségen khiil a Daru hun: steppl cba- 
set volt s a közönség igen é!Ank figyc-! 
lemmel kisérto a festői látványosságot. I 

Atöbbi futamok a várakozói szerint 
folytak lo s a közönség megfázva bár, | 
de megelégedetten távozott a pályáról. | 

Részletes eredmények: 
/. Gál verseny, 2400 m. 1. Ferrarioj 

(7:10 r. Csaló). 2. Se) ahes <1 és egyue- ; 
gyed, Iluftlcsz). ’. Jenő (3, Lipták). 3 h. t 
Tót..: 1050:130(1. ’

II. Kétévesek hand'cnpja. 900 in. 1., 
Delita (3, Kovács L.). 2. Útmutató (8,| 
Opaciti). 3. Borura-derü 11, Singer). f.' 
m. Sllena, Ballada II., Csupor, Fene
gyerek II.. Rozgonyi, En garde, Fór-: 
mint, Kockatoo, Fodros, h.'A h.

Tót: 1000:4100, 3400:3000.
I7Z. Drog hun' slcepleckase, <5000 iu. 

1. Figurás (1)4, Sétineczy). 2. Jajno (2, 
Adria szds). 3. Doriau Gray II. (6, Illesy 
alozr.) f. .n. Gilice, Mniborno, Beszter
ce, Lina, Ártalmas, l’iritós. Holló, Ven- 
gekra, Sári. Vándormadár, Flórián.

IV. Háromévesek, 
capje, 2400 m. 1. 
Puszi a legén y (5, 
(1J4, Selmeczy). 
MagKzeni és Mornida, 8. li. 8 h. 
1000:2100 1100:1200 1100.

V. Bar Licí p. 1R50 in. 1. My Pct (3.
Steerák).- 2. Győztes (2, Steiul). 3. Mada
me Merő íS.’-j. .
tegritas, Facetté, (bilcago. 1!j h„ % h. 
ToL: 1000:4000. 1500:1600. IG00.

VI. Akudályverseny-handicai), 4000 m.
l. Nosza (8:10 r, Huwtlesz). 2. Ferrarin 
(l>j, Csató). 3. Jenő (6, Lipták). F. m. 
Hűség 111. — Volgtlander, h. Tót.: 
1000:17000, 1100.1400.

VII. Wellet ■liandicap, 100(1 m. 1. Pici
kém 1 és egynegyed, Stonzl). 2. Peleaa a 
(4. Balázs). 3, Beau Fox (4, Kovács). küzdelmét mutatta,
m. TarKány, Dclmartino, 1 - - -
Planétr, Jnmper, Szívtelen, Makra. Tót: 
1000:2400, 1100:1400, 1500. ________

Hz MIK 
vereséget szenvedett 

a Vtonnát őt
meglepetésen a bafnuki mérkőzéseken — Jlz UTE I 
veresége a Zuglói VII. kér. HC-tói — M BEHC 
gól nélkül végződött félidő után StO arányban 

szenvedett vereséget
A magyar futball megtépázott hírne

vének helyreállítását várta mindenki az 
MTK-nak a First Vienna ellen vasár
napra Ír kötött méérkőrésétől. Az esé
lyek megvoltak ehhez,, sajnos azonban, 
hogy

súlyos bírói tévedés folytán ez nem 
volt lehetséges. A mérkőzést vezető 
Nagy László hlró az osztrák csatár
sort 
tette

off-sldc-bö! elengedve, lehetővé 
azt, hegy az osztrákok vezetés

hez jussanak.

| Igaz 
reségéhez nagyban hozzájárult a 
lemnek, főképpen a halfsortak gyatra 
játéka. A bajnokcsapat egyetlen góljá
hoz a középiskolás Demkó révén jutott. 

A bajnoki kü.delinek meglepetéseket 
hoztak. Az UTE-nek a Zuglótól elszen
vedett veresége katasztrofális helyzetbe 
hozta Újpest reprezentatív egyesületét 
és a csapat rossz formája kilátást .cm 
nyújt arra, hogy a nagy muftii egyesü
let szorongatott helyzetéből kivezető 
utat találjon.

A VÁC tartalékokkal apókéit csapata 
nehéz küzdelmet folytatott a III. kér. 

Balázs) f. in. Golem, in-. fpvE-ve), ainoly durva játék után dön- 
*' ’ teflon eredménnyel végzdödfitt.

A BEAC az első félidőt gól nélkül 
úszta meg az FTC ellen, végeredmény
ben azonban az egyetemiek súlyos ve
reséggel hagyták el a pályát.

A .KAP uiegaemmmitő fölény után 
3:1 arányban győzte lő a Törekvés csa
patát.

A Vasas—NSC-mérkűzés agyonlő erők 
, ............ a rutiuirozottabb

í^.alad,p^t’' Játékosokkal rendelkező Vasasok mini- 
■’1—" , mális gólaránnyal győztek.
______ I Részletes tudósításunk:

ugyan, hogy a bajnokcsapat v< 
'éde-

gát verseny-kandi- 
Finálé (p. Csató). 2. 
Huflíesz). 3. Fruzsi 

F. m. Vőfély, Fáma, 
Tol •

I

korona
jóminöségü Himataya

női kabát
Gerő Márton, 

Király ucca 23. (zarokUzlal)

emésztik a szervezel erejét.

A legjobb ápolás és Mezeié; mellett

X

| First Vienna -MTK 2:1 (1:6)
I (Hungária-út. Biró: Nagy László.)

Vienna: Ostricek—Gráf, Seiffert—
Kurz, Chrenka, Ludwlg—SeidJ, Goch- 
woidl, Jiezda, Höss. Fischer.

| MTK: Kropacsek—-Mandl, Seukey— 
Weisz Luiu, Nyúl II.. Nyúl I.—Opata,

■ Molnár, Orth, Demkó, Jeny.
| A Vienna kezd és rövid időig tartó 
' mezőnyjáték után szép támadási, vezet 
az MTK kapu ellen .amelyet Nyúl I. 
szerel le. A 15. percben a magyar esa^ 

i patnak sikerrel kecsegtető támadását 
Opata rontja el. Az első komor a 17. 
percben esik, még pedig a Vienna ja
vára. A 18. percben az MTK csatársor
unk pompán gólhelyzete támad, a gólt 
a szerencse hárítja el. A Viennának a 
20. percben eredménytelenül végrehaj
tott. komere után a 24. percben Opata 
éles lövését. Ostricek rávetéssol védi. 
Kót eredménytelen magyar komer után

a 36. percben a szeniniell áthatóan 
lesbenálló Fisokért Nagy László bíró 
elengedi, akit Mandl leszerel és 
abban a kiesemben, hogy1 a bíró az 
offszájd-akciót lefújja, Soidlnek 
passzol, aki azt a tétlenül álló Kro

pacsek mellett a hálóba jnttatja.
A közönség viharosan tüntet a bíró 

ellen, aki az osztrák csapat elleni ítéle
teivel akarja reparálni hibáját. A baj
nokcsapat — b ir a kapott gól igon le
hangolja — fölényb'*  kerül, balszeren
cséje és csatársorénak hibái miatt nem 
tud eredményt elérni. (Félidő 0:1.)

Vienna-támadással kezdődik a máso
dik f álidő.

tzüHség van arra, hngj a betegség és 
lábbadozás tartalma alatta bate^.szer
vezetébe olyan Koncentrált táplálékot 
juttassunh, amely visizaabja elvesz*  
tett erőiét, fok izza ellenállóképessé- 

gét és újraépítse a leromlott testet.
n>cucröiitó tlpuer az Ovonuűtiirei a icggeli és uuon- 
natelhex t—3 kftvák»n4ll»1 rövidesen talpraállít. Ata 
dobozonké"’ Ti 400 és 04.000 K forgalmi adóval er vilit 
Minit*  •. Um-rte« st ingyen küld aDr. Wander giégy- 
gw tip$z<rg)-r gt.^Bu<,at,ot 100. postahivatal 

Fradii és szőiöiöng 
öltönyök kök sonzcse, keveset használt 
tfrtiruhák í»Qotca-SMt*an  kaphatók. 
Rárvn Ilyen ?4r1«rwh«ket allan- 
lőan ve «k. rr >•*  a. tájon, 
tuMcirmiu. <7. Telefon 203-w

i

A 6. percben Fischer Mandl mel
lett elhúz. Hőmnek passzol, aki azt 

a hálóba luttatja. (0:2).
Ezután Opata balösszekötőnek megy, 

míg Demkó előbbinek helyét foglalja el. 
A helycsere sikerrel kecsegtet. A 30. 
porobon

a 1 ibda Beink óhoz kerül. aki A hl-
HyoaiaUU az .U.SAfcUZEH"könyvkiadóéi(ijvmda rX. körlorgógMin, Rikk Sailird uwa t,

A másodosztály bajnoki va.áril,
33 FC—KAOE 5:].
TTC—Postás 3:0
ETC-UMTE M
EMTK-KTE 2:ó.
Ékszerész—Főv. TKör i i
Húsiparos—UTSE 3-2
MAC- BAK 2 0

búsan helyezkedő védelmet kicselezi 
és megszerzi a bajnokcsapat egyet

len gólját (1:2).

Atlétika
B MTE cross- 

countery versenye 
Az MTE jó! sikerült morei tutóve. 

senyt rendezett vesíreap a Néplig01h" 
(ügy u szen et, mlllt u.,
■sonyre azonban n rendczíi.e„yPsii|„,' kívül csak az MTK és EBO aevSX 

eredmények:
I Junior ifjúsági verseny. Táv: 4600 -né 
ler. 35 induló.

Fménilen. I. Huszár (MTL) IS loa tMTIí'X __ « ~ ®
Röviddel ezután Fischor megsérül, ki

áll és helyét tartalék foglalja el. Az 
MTK bolcefkszik, Jeny, Opata, i_ ,
Orth- próbálkoznak lövésekkel, balsze
rencséjük folytán azonban kiegyenlíte
ni nem tadnak. A mérkőzés hátralevő 
része mezőnyjátékkal telik el.

majd ,™»- .3- Koilor (MTE) 16:07 mp. 3. SehJ
ler (MTK).' ' u85‘

Csapatversenyben: 1. MTE a) 1+2+R4- 
7+8 = 24 p^t. 6T

2. MTK 3+1+5+11+18 — 41 pont,
3. MTK b) 5+M+12+13+14 - 58 pont 
A kendők versenyót. Kel’.,: (MTE)Zuglói VII. kér. AC—UTE 2:6 (1:0) |

A Zuglóiaknak az ÜTE ellen c__
győzelme az UTE-nek közismert gyen go 
tormája ellenére is, meglepett*!.  A zug
lóiak már az első félidőben szorozták 
meg a vezetést azzal, hogy Fogl 11. ön- 1 
gólt vétett. A második félidő az UTE 
fölényének jogyébon telik el. A félidő 
közope táján Séfesik lövését Auquszti- 
novics a kapuvona’on belül fogja, miro 
a bíró gólt ítél.

, . . ----- ...
elért 1,yerto’ csapatveri:onybon győztes MTEol 2. MTF h).2. MTE b). '

Szenior-verseny. (II. osztályú.) Táv 
6500 in. 31 induló.

Egyénileg: 1. Steiner Púi (MTE) 34 462 
mp. 2. llesz (MTE) 24.59 mp. 3. Rózsa 
(MTE). 4. Farkas (MTK). 5. Csapkovtta 
(MTE).

Csapatversenyben.*  1. MTE a) 14-2+3-;- 
5+-7 = 18 pont.

2. MTK 59 pont.
3. MTE b) 65 pont.
4. ESC.

Vasas—NSC 2:1 (1:6)
(Huvgária-iit. Biró: Schiller Gyula.)

Az első félidőben egyenlő erejű ellen
felek küzdelme. A vezető gólt Takács 
rúgta feltűnő offgzájd-helyzetből a 15. M Bankszövetség

I

iviiuuu ’h i sz^5jii-ut'i.vz.ei.i)ui a __ — - _ ---------
percben. Az NSC csak a második félidő TttCZgt fUtOVtiT9Sellye 
10. percében egyenlít ki Spilz révén. Ez- ■ 
ut '.n a Vasasok döntő fölénybe kerül
nek és a fekete-fehérek halteorának . 
gyenge játéka folytan percben Ta-‘
kacs lövésével megszerzi a győztes gólt.

FTC—BEAC S:6 (•:•)
(Üll^i-út. Biró: Vertes ‘Imre.)

Az egyetemi csapat lelkes játékával 
az első félidőben méltó ellenfele volt a 
zöld-fohéreknek. Csatársora szép össz- 
Játékkal igyekezett mocközelíteni Am
seit kapuját A gyors tempónak volt a 
következménye azután a;:, hogy a BEAC 
az első félidőben kiadta minden erejét; _ 
és az FTC latinja a második félidőben 2. Hóra (FTC) 1 óra 35 
feliEkerckedett és a BEAC öt góllal tér- Mladonicaky (FTC). 4. 
helten vonult le a pályáról. Gól nélkül (FTC). 5. Pintér (FTC), 
végződött félidő után, a második félidő! 
10. percében Steiner beadásából Tóth ’ 
lőtte a vezető gólt. Ugyancsak ő juttat-' X A bajnokság állása, 
ta a második gólhoz is a zöld-fehéreket pont, 2. Vasas 11 pont, 3.

A Pénzintézeti Sportszövetség mezei 
futóversenyének eredményei:

Egyénileg: 1. Rádai (MOKTÁR),
Csapafveráen?/feew.- 1. Angol-Magyar 

Bank 27 p. 2. MOKTÁR. 3. Kercskedetat 
Bank.

Mx FTC 1O Mlőméte- 
rés országúti gya- 

! logló versenye
A NépLigetbon • lefolyt verseny ered

ménye:
1. Szabi ár (FTC) 1 óra 14 p. 22.8 mp.

p. 30 mp. 3.
Lautcnbuig

1. MTK H 
•» awiuvo m> «*  .viu-icuviohii púm, tű. V H*HI8  11 pulit, O. VÁC 11 P'i 4*

a 19. percben. Röviddel ezután Kohut 2, KAC 9 p., 5. TíiTVE 9 p., 6. FTC 8 m 
végül Síeczovifs 1 góllal javította az,“ ---- ‘ - —- • - «
eredményt.

I

7. NSC 8 p„ 8. Törekvés 7 p., 9. Zugié 
5 p„ 10. BTC 3 p., 11. UTE 3 P- B. 
BEAC 3 pont.

X’ Szerencsétlenség egy másodosstá*  
lyu mérkőzésen. A vasárnap lefolyt Ék
szerész— Főv. TKör másodosztályú mér
kőzésen egy összefutás követ kezté bei

VÁC—IIITVE. 6:0
(Határ ucca. Biró: Szciff Aladár.)

A III. kerületiek otthonában lefolyt
mérkőzésre a VÁC négy tartalékkal ál- —— -------- — .. ....
lőtt fel a komplett III. kerületiek ellen. Prasxkó, a l’őy. TKör válojatotí 
Szünetig a III. kerületiek nagy fölény- ö-.. - '
ben voltak, a VAC-védolmn jó játéka rázkódást saenvodott. A inonlók 
folytán azonban csak két kornert tud
tak elérni. A mérkőzés második részé- I 
ben, a bíró crélytelansóge folytán, el
durvul a mérkőzés, amelynek eredmé
nye volt az, hogy a bírt) Grilnbluit 
(VÁC) és Keck (III. kér. TVE) játéko
sokat kiállította. Befejezés előtt a kiál
lítás sorsára jutott még Schnitzer (III. 
kcr. TVE) is, aki a bírót megsértette.

KAC—Törekvés 3:1 (2:0)
(Üllői-út. Biró: Orova Henrik.)

A KAC mindkét félidőben nyomasztó zontánsalnak találkozása, 
fölnnyol játszik, könnyem nyerte meg a 
mérkőzést. A vezető gólt Gulyás révén 
érte cl a KAC a 20. percben, amelyot a 
28. percben követett ölvedy szép gólja, 
tí/ünet után Kispest intenzivebben tá
mad és a félidő közepén döntő fölénybe. __ _______________________
jut. A kispesti csatársor ömzjáféka egyenrahákit
folytán jut a csapat Fürstner révén vISBlt főnirUhan3l ”‘,wfl*r,-l£8nlaogrtrt«ki 
b.y.-:sik kóljib™ Mkil a TSrcívís A™ yj/ünj; *> H.lm.
lrerül frontba, do a kispeatiok közvetlen " >8, Népszínház u. se ■ —.
védelme, különösen Dudás, kitűnő já- _ __ ■_**  thucdniMt,
téka folytán, minden lámadó akció ha- UftfiZfill íÉrflHIIlM «»*««  
rtök^ii.Srcredt 'l'8rokv6s m'otlcn BlumBnfelii

oly szerencsétlenül esett el, hogy <'>87'

állapotban a kórházba szállitottúk.
X Meleg Ilonka rekordot javított. A 

magyar és osztrák hölgy üssék bécsi ta
lálkozása szenzációval végződött. ■‘eJ^ 
Ilonka, a 18 éves hölgy úszó a mérkőzé
sen nj magyar rekordot állított j 
Molnár Ella vercBÓget, szenvedett. Ut- 
punk-'zártáig telefonon bővebb ered- 

‘ mónyek még nem érkeztek.
X Svédország—Ausztria 1:1. Biró Ma- 

vifc (Franciaország). Miutogy l-)-000 Déz0 
Ijelelétébnn folyt le a két nomzet repre
zentánsainak találkozása, amely 
iramú mérkőzés után eldöntetlenül ' 6

Kiadja:
A „Hétffil Napló" lapkladéváliaia^

I *ru<«arn©M  «
k. Teleién: Jórcf 13*̂hnrmadik góljához. Majd a Törekvés áron ve

OtMmwtf i owm«k toW.


