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fi kulíuszminiszfer kommunistáknak 
bélyegezte a magyar zsidókat 

hajdúnánási beszédében
A keresztényekké! szemben csak kommunisták állanak

Hajdúnánás, szép. 20.
Klcbclsbcrg Knnó gróf vallás- és 

közoktatásügyi miniszter itt Maday 
Gyula nemzetgyűlési képviselő be
számolójával kapcsolatban nagy be
szédet mondott, melyben fejtegette, 
mily helyzetbe jutott az ország jl 
világháború után, majd így foly
tatta:

— E nehéz helyzetben csak a bé
kesség és a munka segíthet rajtunk, 
még pedig a tanult munka. Aki pe
dig — folytatta a miniszter — a fe- 
lekezetieskedést beledobja a ma ,rar 
közéletbe, az nagyot vét hazája ellen, 
melynek soha nagyobb szüksége 
belső békességre és egyetértésre nem 
volt, mint éppen az újjáépítésnek 
ezekben a napjaiban. Nézzük,, mi az, 
ami minket kathollkusokat és pro-

testűn sokat egymástól elválaszt. | megmagyarázására sok embert kel- 
Ulyan finom megkülönböztetésekről lene igénybe venni. És most nézzük 
van itt szó. hogy a legtöbb kérdés I meg azt. hogy

mi hivő katholikusok és protestánsok állunk az egyik oldalon, 
míg velünk szemben ott látjuk a nemzetköziség hirdetésének, a 
nemzeti gondolat tagadásnak, a hitetlenségnek az elvét, ott lát
juk azoknak táborát, akik néni maguk akarnak dolgozni, hanem 
mások muiikájánúk gyümölcsét akarják elszedui, a kommunisták 

táborát.
znU közöttünk tátongÓHási szakadék vál$m el bcfnWfl- 

ket ettől a tábortól es nekünk Össze 
kell fognunk, hogy erőnk legyen 
megküzdeni a nemzeti eszme taga
dásával. a hitetlenséggel és azokkal 
a tanitAc^Vkal, melyek szerencsét
lenségbe döntik az embereket. Kicsi
nyek azok a dolgok, melyek a katho- 
likusokat és protestánsokat egymás
tól elválasztják, de óriási szakadék,

mely a destruktív erők között és 

és nagy hibát követnénk el, ha egy
más között meghasonlanánk. Ug
ratni bennünket arra, hogy megha
sonul .inuk, erre az ellenségnek van 
esze és képessége,,de mi nem enged
hetjük nekik megérniük azt az Örö
met. hogy mi egymás között megha- 
sonuljunk.

Majd a népoktatásról szólott a mi
niszter, akinek beszédét a városháza 

terén rendkívül nagyszámú közön*,  
ség hallgatta és zajos tapssal fo
gadta.

A miniszter ezután küldöttségeket; 
fogadott.

Minden változtatás nélkül közöl
tük a Magyar. Távirati Iroda fenti 
híradását, mert a M. T. I. a kor-i 
mány félhivatalos közlönye és így 
tudósításainak hitelességét kétségbei 
nem vonhatjuk. Mindenesetté saj
nálatosnak tartjuk, hogy aa állam 
egyik vezetőférfla és felelős miúisz- 
tere ma 1925 szeptember hó 20-án 
egyik vidéki városban tartott be» 
szédében dogmaként merte hirdetni, 
hogy a katholikus és protestáns val
lás hívein kívül csak kommunistá
kat ismer. Minthogy pedig vallás
felekezetről beszélt, nyilvánvaló, 
hogy a magyar zsidókra vonatkoz
tatta a kommunista megbélyegzést.

Bethlen minisztepeinök 
szombaton éjjel titokban 

elutazott a fővárosból
Egy héttel ezelőtt, szeptemb. 12-én 

érkezett haza Inkepusztáról Bethlen 
István gróf miniszterelnök több, 
mint háromhavi távoliét után és 
páij nap múlva máris híre kelt, 
hogy

a miniszterelnök kedvetlen, még 
mindig nincs kipihenve

és éppen ezért újabb szabadságidót 
.vesz igénybe. Illetékes helyeken na
pokon át erélyesen cáfolták a ?ni- 
niszterelnök újabb elutazásának hí
rét. Ezúttal az illetékes cáfolatok 
bizonyultak alaptalanoknak, mert

Bethlen István gróf miniszter
elnök szombaton éjjel elutazott a 

fővárosból.
Szombaton délután a miniszterel
nök még teát adott a bolgár kép
viselők tiszteletére a. miniszterel
nökségi palotában,

szombaton éjjel 11 órakor pedig 
egészen titokban a Keleti pálya

udvarról vidékre utazott
Annak bizonyítására, hogy a mi

niszterelnök mennyire titokban ke 
szült az elutazásra, a legjellemzőbb 

bizonyíték, hogy még szombaton 
este is illetékes helyen úgy infor
málták a vasárnapi reggeli lapo
kat, hogy a miniszterelnöknek nem 
szándéka elutazni. Amikor ez az in
formáció elhangzott, a miniszterel
nök már útban volt. De jellemző a 
titkolózásra az a nyilatkozat is, 
amelyet vasárnap délelőtt Bethlen 
István gróf személyéhez igen közel
álló helyről kapott a Hétfői Napló 
munkatársa, aki a miniszterelnök 
elutazása iránt érdeklődött. Telje
sen beavatott helyen ugyanis a kö
vetkezőket mondották munkatár
sunknak:

— A miniszterelnök elutazásáról 
szóló hírek nem felelnek meg a 
valóságnak.

Bethlen István gróf pár napig 

fluíópneu 
Autófeiszerelés

legfeljebb egy hétig nem fo
gad látogatókat, mert a múlt, 
héten eléje terjesztett anyagot 

dolgozza föl.
A, miniszterelnök teljesen egész
séges és nem szándékozik újabb 
pihenőre menni.
Munkatársunk azonban ellen

őrizte a miniszterelnök elutazásáról 
szóló híreket és a szombat délutáni 
teán rcsztvett előkelő 'politikustól 
azt a kétségtelenül hiteles értesü
lést szerezte, hogy a miniszterelnök 
szombaton este, a teadélután befe
jeztével vonaton elhagyta a fővá
rost. Bethlen elutazásának célja a 
pihenés meghosszabbítása. Termé
szetesen arról sincs pozitív értesü
lés. hogy a miniszterelnök hova uta
zott. Hír. szerint Radványba ment, 

Szilárd Béla
Lázáru. 14. Tel 131-28

ahol Károlyi László gróf vendége 
lesz, aki szarvasbőgésre hívta meg.

A miniszterelnök egyébként szom
baton a délutáni tea során Foss Jó
zsefet kérte meg, hogy távollétében 
őt helyettesítse.

Politikai körökben a miniszter
elnök radványi utazásával kapcsot 
latban a legkülönbözőbb kombiná
ciók egész lavinája indul meg.

Titokzatos 
reuolvermerénylet Budán 

Belőttek dr. Kovács Ernő 
képviselő lakásába

Szombaton este 11 órakor ismeretlen 
tettesek belőttek dr. Kovács-Karap Ernő 
v. országgyűlési képviselőnek Margit- 
rakpart 42. számú ház földszintjén lóvő 
lakásába. A lövés a hálószoba ablakát 
érte és a következő pillanatban csöröm
pölve összetört az ablak üvege. Még föl 
sem ocsúdtak a rémülettől, mikor egy 
újabb lövés következett. A golyók szoren- 
cséro nem hatoltak át a belső ablaküve
gen, hanoin visszapattantak a földre. 
Gyor&an kiszaladtak az utcára, azonban 
ükkor már senkit sem láttak.

Felkerestük dr. Kováé*  Ernő volt kép
viselőt, aki a titokzatos merényletről a 
következőket mondotta:

— Szombat délután leél férfi keresett a 
lakásomon. Durva hangon rátámadtak a 
házbelíekre és kérdezték, hol találhatnak 
meg? Ezen az éjszakán történt a merény
let. Az okút, igazán nem tudom megma
gyarázni, de azt hiszem, hogy nemrég 
megjelent politikai cikkeim miatt több 
ellenségem támadt és ezek akarnak meg
ijeszteni ilyen támadásokkal.
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még ősszel a főváros
Kik pályáznak az állásokra!

ügyosztály fő-

Á. városházán nz utóbbi Időbon nzinte 
sorozatosan történt halálozások folytán 
három főtiszt viselői; egy tanácsnoki és 
két elöljárói álláa üresedett meg.

(Hir szerint agy a főváros vozotöscge, 
mint az összes közgyűlési pártok még az 
ősz folyamán, tehát, a legközelebbi köz
gyűlések egyikén kívánják ezen állásokra 
r választást megejteni, aiuelyot természe
tesen pályázat kiírása előzne meg. A há
rom fötlsztvicelöl állás betöltéséhez a 
szanálási rendelet értelmében a belügy
miniszter engedélyét is ki kell kérnie a 
fővárosnak.

Mindhárom állásra rCDgeteg jelelt 
akad. Városi! Gyula örökére már szom
baton szóbahoztúk a városházán 'l'ill An
tal nyugalmazott tanácsnok nevét. Till 
azonban kijelentette, hogy nincs szándé
kúban a városházára visszatérni, l’urébl 
Győzőnek, a közgazdasági ügyosztály 
volt vezetőjének visszatéréséről is be
szélnek, akit ludvnlevölcg nemrégen a 
közoktatásügyi ügyosztály élére állitot-
tnk. A tanácsnoki állásra legnagyobb kerülni.

Csizmamutogatás — 
a legújabb diplomáciai nyelv

Kun® P. András „társalgása" egy bolgár 
kisgazdával a teaestélyen

Annak a teaestélynek, amelyet a 
főváros adott szombaton este a bol
gár vendégek tiszteletére tamtaí 
epizódja van. A bolgár képviselők 
között Budapestre „érkezett egypa- 
rasztpártl képviselő is. aki "Yteí-e- 
hnn a mag var kisgazdának aireic 
írója. A bolgár „kisgazda is origi
nális típus: nemzeti viseletben jai 
és éppen ezért egészen természetes, 
hogy magára vonta Kwna P- 
kisgazda-képviselő figyelmet. Kw.« 
P. András szombaton este 
evedet! a bolgár kisustos 
és hosszas társalgásba bocsátkozták. 
Minthogy Kuna P- András nem tud 
más nyelven, mint magyarul. a hol- 
gór képviselő pedig csak bolgáiul.

A Kern és Kálmán cég 
főnökeinek kétlaki élete

A gáláns kereskedő, mint piaci árus
A lapok az elmúlt héten több ízben (og- 

lalkoztnk " Kom és Kálmán cóg önbetö
rési ügyével, melynek során Arfim«n 
.Jenő cégtulajdonost ós Molnár László ke
reskedő segédet a rendőrség 
inig a. másik cégtagnuk. Kern 1;ázni nak, 
akt közben Nagyváradra költözött, körö
zését rendelte el. .

Az utolsó években ritka bűneset M a 
L-nztett elkövetésének vakmerő inoiljO 
felhívta a közönség figyelmét az "KS™. 
Érdeklődni kezdtek a cégtulajdonosok ki
léte iránt és a rendőrség 18 bcll.atól’b,“5.?" 
mozást rendelt el a tettesek eddig; rle.te 
nek kiderítése végett.

Az eddigi eljárások során felileiiK.tt 
adatokból érdekes porlraitju alakult ki a 
két cégtulajdonosnak. Megállapítást 
nvert hogy néhány évvel ezelőtt Anhniin 
Jenő, mint /m-csAedőseoéd, Kern Lázár 
pedig, aki eddig ismeretlen okokból ho- 
felezctleniil hegyin a munkucsl rnbhl- 
képzőhon megkezdőit tanulmányait, mint 
borügynök tengette életét. A nyomorból 
azonban megtalálták 
megnősültek. Kálmán és Kern ,.s elvettek 
e.gv gazdag nag' váradi kereskedő két 
leányát és mint sógorok ll múlt w tava
szán az Uránia-épttlolélion üzletet nyitot
tak Ez időtől kezdve mindketten fonj- 
üző. pazar életet éltek. Elcsenj nkást 
rendeztek be. állandóan fogaton jártak es 
szertelenül költekeztek.

Az üzlet azonban rosszul ment es rolu*.-  
mosun fogyni kezdett a hozomány és n 
hitelezők pénze. A két élelmes ember ere
deti ötlettel ismét megtalálta az njabb

eséllyel négy kiváló, egyaránt nagytehet- 
ségii és arra érdemes főjegyző reflektál
hat. Ezek Gömöri Albert, a közlekedési, 
Némcthy Béla, a pénzügyi, AtuwiAó Ist
ván, a közélelmezési és Bucsánszky Ber
talan, a városgazdasági f 
jegyzője.

Az elöljárói állásokra 
pályázó s természetesen 
el ől já róságok főtiszt visel ő i

sokkal több a 
legtöbbjük az 

____________közé tartozik.
Jgy biztosra veszik az elöljárói állásokra 
C’sowiw.v Gáspár, Halász Elemér, Kintzky 
Pál, Kálmánczhelyi Béla, Spannberger 
Alajos, Károlyi József, Jankó Béla, Si- 
ráky Ede, Vnger Béla, Vésscy Ede és 
Haldccker János olőljárósúgi főjegyzők 
és Hamvassy István és Tatár Béla vá
rosházi főjegyzők pályázatát.

A főtieztviselői állások küszöbön álló 
betöltését mindenesetre nagy küzdelem 
fogja megelőzni s éppen ezért nagy ér
deklődéssel várja az egész polgárság, 
hogy sorsának intézése kiknek kezébe fog

percek alatt elterjedt a különös be
szélgetés hír® mindenfelé. A kolle
gák nem zavartatták magukat, hol 
Kuna P. András beszélt magyarul, 
hol a bolgár kisgazda bolgárul, hol 
mindketten, egyszerre, ki-ki az anya
nyelvén. Végül is Huszár Karoly, 
odament a két csodatársalgóhoz és’ 
megkérdezte Künn P. Andrást, hogy 
megérti-e őt bolgár képviselőtársa?

— 'Hogyne, -felelte Kttna P. — hi
szen éppen a csizmámat mutogattam 
neki...

Harsogó derültség fogadta a vá
laszt. Igv lett a csizmamutogatas 
diplomáciai nyelvvé... Budapesten 
1925-ben.

pénzszerzés módját.
Batyuzni kezdtek.

Összepakolták a hitelre vásárolt 
ócska, kopottas ruhát öltöttek magukra

\

árul,

■ I ■

Hagyar Ipartermék és kitűnő minőséi!

már 
mog-

és elutaztak vidéki városokba vásárra, 
ahol potom áron elkótyavetyélték porté
kájukat. Aztán hazajöttek, útöltözködtek 
és megint felvették az elegáns, gavallér 
urak alürjoit. Ezt a batyuzást rendsze
resen űzték és amikor üzletükben 
nem akadt vásárra való portéka, 
rendezték az ominózus önbetörést.

Az üzlet még ezután is egyre rosszab
bulment és ez év májusában üzlethelyi
ségüket is eladták Lampel Mór éksze
résznek, akitől lelépcsi díjul azt kérték, 
hogy a Dob-utcában levő Bősen féld-féle 

vendéglőben — ahova étkezni jártak

Nyolcvankétéves anyám 
tőlem várja ebédjét

mond ja Tolnai Turteltaiib Szigfrid
• Élni és becsületesen dolgozni akar

üzleti levelekkel telt íróasztal fölé ha
jolva egy őszbecsavarodott hajú férfi. 
Szeme fürkészőn mozog, jellegzetes haj
lott orr, a szemén csontkeretes monokli, 
sötétkék zakkóban egy komoly kereskedő 
figurája: Tolna i-Turteltaub Szigfried, aki 
miatt valaha a fél világ rendőrsége iz
zadt, dolgozott lázasan.

A Váci ucca 7. számú ház harmadik 
einoletén lakik. Hétszobás, előkelőén be
rendezett lakásán hárman élnek, nyolc
vankétéves özvegy édesanyja, és nővére.

Az egykori kalandok hírhedt hőse 
most három országban bejegyzett export
import cég tulajdonosa. Budapest, Becs 
és Bukarest hatóságai elismerték ezzel, 
hogy Tolnai-Turteltaub Szigfried komoly 
kereskedő. Tökéletesen beszél magyarul, 
németül, olaszul és franciául. Az irat
szekrényében bankok és külföldi cégek 
levelezései, gondosság, pontosság jellem
zi a Tolnai céget.

Meglopődvo kapja le szeméről a mo
noklit,, szája fölött hirtelen két mély ba
rázda keletkezik és szemét kutatón rám- 
szegzi, mikor megkérdezem:’

— Tolnai, emlékszik még, hogyan in
dult el az élothek? Mondja el az életéből, 
amit fontosnak tart.

l’úr pHIanatnyl' WtidF’azutiin halkan, 
lehajtott fejjel, monoton hangon beszélni 
kezd:

— ötvenéves vagyok. Becsben szület
tem. Később Pestre költöztünk, apámnak 
tőzsdeüzlete volt a Papnövelde uccában. 
Életem első stációja: Budapest 1891. Fia
tal gyerek voltam, tizenhét esztendős, 
barátok... — felsóhajt -- azután hosszú 
esztendők a fogházban. Meg volt az első 
bűn. Szenzáció a lapokban; utána nincs 
megállás. Megkezdődik a hajsza. El Ma
gyarországból. Milánó, Bécs, Zürich, Pá
rizs, Berlin, Montecarló, végig egész 
Európán. Azután egy hosszú megpihe- 
nós. Fellélegzettem. Végre' révbe jutot
tam. Megkezdődik a nyugodt élet. De 
fizétfoszlik e reménység. Jön a múlt! Fél
ve, borzongva nézek rá vissza. Ez a ször
nyű sötét valami végiggázol rajtam: volt 
egy asszony. Margarite Esció. Európai 
hirű táncosnő. A feleségem lett., azután 
elváltunk. Most egy tizennyolcezer hol-

9

csak valódi
> 4

kávét vásároljon, mert min
den fél kilogrammos doboz 
sarkában kb. 8000 korona 
értékű szemeskávé van.

— fennálló tartozásukat egyenlítse ki.

A sógorok a Dohány-utcába helyezték át 
üzletüket, de itt sem prosperáltak és rö
videsen kénytelenek voltak csődöt k-rnl 
maguk ellen.

Kern Lázár ezzel be is fejezte esemé
nyekben gazdag budapesti karrierjét, 
ötven. millióért eladta lakását és család
jával együtt Nagyváradra költözött, 
Kálmán Jenő Bécsbe tette át székhelyét 
ós ép innen érkezett meg, amikor a 
rendőrség olőzetes letartóztatásba he
lyezte.

• I BWI

das földbirtokosnak a felesége. Mi vitte 
el tőlem? A múlt. Most ezerkilencszáz- 
huszonöt van, elismertek komoly kereske
dőnek, reggeltől estig dolgozom, hétszobás 
lakásom van, havonta tizennyolc millió 
korona a rezsim, amit becsületes mun
kával keresek meg. Hiába. Néhány nap
pal ezelőtt üzleti elszámolás miatt diffe
renciám támadt egy emberrel, a rendőr
ségre siet. Bevisznek. No itt a híres Tol
nai Turteltaub. Megint a múlt, összeszo- 
ritott ököllel, némán tűröm, amint vé
giggázol rajtam. De újra felkelek. Nem 
hagyom agyonverni magamat. Élni aka
rok és dolgozom becsületesen és tisztessé
gesen, mert egy nyolcvankét éves anyám 
van, aki csak tőlem várhatja az ebédet.

Szárazán, sietve, hangosan beszél Tol
nai-Túrt el laub Szigfried. Egészen kizök
kent abból a nyugodt, csöndes és halk 
modorból, mely annyira jellemzi az egy
kori nagy kalandort. Azután mintha el- 
szégyelné magát e gyöngeségért, hirtelen 
elhallgat. Szivarra gyújt, azután foly
tatja:

—*'■  Az életem csöndet. Semmi szenvedé
lyem nincs. Nem iszom, nem lóversenye- 
zek, nem kártyázok;•'pedig tessék elhinni, 
hogy tudok — teszi hozzá mosolyogva.

ötvenéves vagyok és ősz a hajam, te
hát már megmondhatom, hogy egyetlen 
egy valami volt, amiért áldozni tudtam: 
az asszonyok. Most nem hiányzik az éle
temhez semmi. Jfunfai és munka, minél 
több, hogy eltűnjön, a múlt. Tessék nézni 
a falon: Dudits kének, Shakespeare, 
Goethe, Lenau a könyvszekrényemen. Mit 
kívánhatok még magamnak...?

a WrfŐFitföSAsáGii AIAJ>»A JAVÁRA flDWEH

fŐNYEHEMÉNYB: 
j Szenzációs briliáns 
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£ ' Ö5síisí

^a:u,|»r»:,.inrn.iuai.ur
Briliáns kítkaráto. Pompadour-g,0ra 

Briliáns platina-karkötő 
Briliáns ogykorfctoa SolI tjr-melHO 
Arany cigarettatárca, brllláncgyflrö 

Kótkar&toá brlllánacsokor sta.
Összecen *1.000  Ortákas nyeremény 
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Ara 20.000 korom Mindenütt kapható

A,hl|rOB MATU»arclpOkolc»óánulU‘» | 
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Vass József
az iparcikkekre is kiterjeszti 
a drágaság elleni ankétezést

Jl népjóléti miniszter nyilatkozata a forgalmi és luxusadó 
mérsékléséről

Vass József népjóléti miniszternek 
kezdetben az volt a szándéka, hogy 
csak az élelmiszerek áralakulását 
fogja megvizsgálni. Minthogy azon
ban ^rmánypárti körökben sok pa
nasz hangzott el az iparcikkek drá
gulása miatt, . szükségessé vált a 
drágaság elleni ankétezés kiszélesí
tése. Alkalmunk volt ebben az ügy
ben

Vass József
népjóléti miniszterrel beszélni, aki a 
következőket mondotta a Hétfői 
Napló munkatársának:

— A drágaság ellen megindított 
akciómat folytatni fogom és

zükség esetén a megkezdett 
ankétezést kiszélesítem.

-- Kétségtelen ugyanis, hogy a 
főbb ipari cikkek áralakulásában 
lefelé menő tendencia nem mutat
kozik. amit pedig a közgazdasági 
helyzet javulása indokolna. A drá
gaság ügyében folytatott tanács
kozásaimról jelentést tettem a mi
niszterelnök úrnak, aki intézkedé
seimet helyeselte és a drágaság 
elleni akcióm erélyes folytatására 
buzdított. I

—- Minthogy több élelmi, ruhá
zati és más ipari cikk áralakulásá
nak megvizsgálása van hátra, az 
ankétezés még legalább két hetet 
vesz igénybe. Ila ezeket a tárgya
lásokat befejeztem, akkor kezdő
dik az igazi harca drágaság ellen. 
Arról, hogy az adatok birtokában 
milyen intézkedéseket fogok foga
natosítani, ezidőszerint közlést 
még nem tehetek. Annyi bizonyos, 
hogy

a gazdasági életbe erőszakos 
eszközökkel nem fogok beavat

kozni.
Mindenesetre tárgyalásokra fo
gom felkérni a pénzügyminiszter 
urat abból a célból.

nem lehetne-e bizonyos adó
mérséklésekkel az árak olcsób

bodását elősegíteni?
Ezeken a tárgyalásokon szóba 

kerülhet
a forgalmi és luxusadó mér

séklő revíziója,
természetesen csak olyan mérték
ben, hogy az államháztartás 
egyensúlya meg ne billenjen.

Az ellenzék lemond 
a Ház összehívásának 

tervéről
A nemzetgyűlés összehívására meg

indított akció lanyhulóban van. Az alá
írások gyiifltóso ..ugyania nagy nehézsé
gekbe ütközik, mert a blokk tagjainak 
tekintélyes része külföldön, vagy vidé
ken tartózkodik. Az uj házszabályok 
szerint ötven képviselő aláírása szük
séges a Ház összehívásához, ezideig 
azonban

csak 37 aláírást gyűjtöttek össze.
Ilyen körülmények között nem való
színű, hogy a nemzetgyűlés október 
14-ét megelőzően ülést tarthasson. Ha 
sikerül is 8—10 nap alatt megszerezni 
az ötven aláírást., céltalan volna az 
összehívással való próbálkozás, mert

abban az esetben, ha az ivet októ
ber elseje után nyújtják be, az el
nöknek joga van a nemzetgyűlést 
csak kilenc nap múlva összehívni.

is el
ázzál

Minthogy pedig a többség amúgy 
napolná az ülésezést, az ellenzék 
a gondolattal foglalkozik, hogy

lemond a nemzetgyűlés összehívá
sának tervéről.

Ha néhány napon belül ''"•Hitt volna 
az ötven aláírás, október első hetében 
sor kerülhetne az ülésezésre, minthogy 
azonban az aláírások rr^gszerzése még 
legalább tiz napot vesz igénybe, cél
szerűtlen volna október 10-ike körül 
valamelyik napra egyetlen ülésre meg
szakítani a szünetet. A kormány 
ugyanis ragaszkodik az október 14-iki 
terminushoz, azzal az indikolással, hogy 
a még hátralevő háromheti időre szük
sége van azoknak a tör vény ja vasi átok
nak az előkészítése céljából, amelyek
kel a nomzotgyülést foglalkoztatni 
óhajtja.

A bérautosok 
a taxinál olcsóbban akarnak 

fuvarozni 
Megengedi a tanács vagy sem?

Az, autótaxi vállalat igazgatósága, 
mint ismeretes, beadványban kérte a 
főváros tanácsát, hogy engedje meg a 
vitoldijak 25 százalékkal való nüolöbbi 
leszállítását. A bérautósok, akiknek 60 
kocsija áll a város különböző helyein, 
az autótaxi akciója nyomán szintén el
határozták, hogy leszállítják tarifáikat, 
amit annál is könnyebben megtehetnek, 
mert mikor közlekedési engedélyt 
kértek.

előre azt Ígérték, hogy 25 százalék- 
kai olcsóbb vlteldljjal fognak köz
lekedni, mint az autótaxi vállalat. 

A tanács azonban, amelynek örömmel 
kellett volna fogadnia ezt az olcsób
bodást jolentő ajánlkozóéit, érthetetlen,

év óta legjobban bevált

eddig még ki nem derített okból 
kényszerltette a bérautósokat, hogy 
az autótaxi vállalathoz hasonló 

magas vlteldljjal fuvarozzanak 
ezzel olyan haszon elfogadására, kö-s ______ ,_______ _ _ . _

vetélésére kényszerltette őkot, amelyet 
a bérautósok maguk is jogtalannak, in
dokolatlannak tartanak. Most, hogy az 
autótaxi mérsékeli a tarifát, a bér
autósok még nagyobbnrányu árleszál
lításra készülnek és hir szerint, még 
ezen a héten beadványban kérik a fő
várost, hogy

az autótaxi 25 százalékos ármér- 
séklésével szemben engedje meg

Dr. Tanb gyermekkenSci 
Dr. Taub hintőpor
Dr. Taub tápióka

nekik Bajét bérautóik vlteldljaluak
32 százalékkal való leszállítását.

A bérautúeok tehát a nagyautók szorzó
számát -,500-ra, a kisautókét pedig 
4000-re kívánják mérsékelni, \ tanács 
csütörtöki illésén foglalkoznak majd ez
zel a beadvánnyal Is, do kérdés, vájjon

nem fogja-e a tanács ismét megtagadni 
a bérautósokuak a kisebb tarifa engo. 
délyezésót. Mindenesetre furcsa lennem 
hogy a főváros megakadályozzon 
valakit abban, hogy a közönséget ol
csóbban szolgálja ki, mint egy másik 
vállalat.

Véleflenfil a lakásomra került...
Szabados volt népbiztos eltűnt műtárgyaiból egyet 

megtaláltak a Terramare Igazgatójánál
A lapok megírták, hogy a rend

őrség Szabados Sándor volt, népbiz
tos lefoglalt műkincseit a bűnügyi 
zarlat. alól feloldotta, mert bebizo
nyosodott, hogy azok jogos tulajdo
nát képezték. Szabados Sándor híres 
műgyűjtő volt és jelenteq a moszk
vai múzeumok legfőbb igazgatója 
lett.

Szabados ügyvédje dr. Gonda Béla 
a múlt heten megjelent a Terramare 
szállítási vállalat raktárában, ahol 
a műkincseket a rendőrség elhe
lyezte hogy átvegye azokat és ek
kor kiderült, hogy mintegy

cgymilliárd korona értékű antik
vitás hiányzik.

Pr- Gonda Béla ismeretlen tettes 
ellen lopás, sikkasztás és zártörés

miatt a rendőrségen feljelentést tett 
A lerramare szállítási vállalatnál 

vizsgalatot , indítottak, melvnek 
eredmenyekeppen a cég egyik igaz? 

Antalt állásá
tól feli üggeszteí fék, mert az a gyanú 
merült fel, hogy az igazgató gon- 
datlansaga miatt követhették el 
ismeretlen tettesek a lopást.
,^z ügynök ma érdekes fordulata 

támadt. Ugyanis Gonda Béla dr. la
kásán megjelent Eichenbaum Antal 
igazgató és elmondotta, hogy 

véletlen folytán Szadados mű
kincseiből a lakására került egy 
negyven ..........

- ......llt egy
millió korona értékű 

műtárgy.
Gondénak elismervény!amiről dr. 

is adott.

Elfogták a svábhegyi 
villák fosztogatóit

Egy eldugott faházban
A svábhegyi villák lakói hetek óta 

feljelentésekkel árasztják el a rend
őrséget, amelyekben elpanaszolják, 
hogy ismeretlen tettesek az utóbbi 
időkben rendszeresen fosztogatják a 
vidéket, nyaralókat ás a rendszeres 
betörések már. eddig is felbecsülhe
tetlen károkat okoztak a környék 
lakóinak.

A főkapitányság detektivjei szé
leskörű nyomozást indítottak a tet
tesek előkerítése végett, mert .nyil
vánvaló volt, hogy a sorozatos fosz
togatásokat ugyanazon egyének kö
vetik el. A nyomozás azonban mind
eddig eredménytelen volt, a betörő
banda tagjait nem sikerült lelep
lezni. Tegnap este azután

a véletlen segítségére sietett a 
rendőrségnek

s a svábhegyi villák fosztogatói egy
szerre hurokra kerültek.

Az egyik svábhegyi útvonalon 
posztoló rendőr ugyanis tegnap este 
két gyanús egyént látott ólálkodni 
az egyik elhagyottan álló villa kö
rül. Leshelyről figyelni kezdte a két 
alakot, s észrevette, hogy azok rövid 
töprenkedés és szemlélődés után át 
akartak mászni a villa kerítésén. A 
rendőr azonnal előugrott leshelyéről 
fűlönfogta a kétségtelenül görbe 
úton járó két embert, akik

meglepetésükben még ellenállást 
sem tudtak kifejteni.

Beszállította mindkettőjüket a 
közelebbi őr szobára, ahonnan a 
kapitányságra állították őket __
Itt megkezdték kihallgatásukat, 
amelynek során kiderült, hogy a két 
előállított egyén Holub János és Ko
vács József, mindkettő rovottmultu 
betörő.

A két tettenért betörő . töredelme
sen bevallotta, hogy tagjai annak a 
társaságnak, amely az utóbbi idők
ben réme volt a Svábhegy lakóinak. 
Elárulták azt is, hogy a banda többi 
tagjai a Svábhegy

egyik eldugott helyén tanyáznak 
s még több betörést vettek fel közeli 
programjukba.

A főkapitányságról e vallomás 
után autón azonnal több detektívet 
küldtek ki a jelzett helyre, akik éjjel 
2 órakor a Svábhegy egyik mélyedé
sében

egy teljesen eldugott faházra
bukkantak.

A detektívek revolverekkel kezük
ben behatoltak a kunyhóba, ahol rá
akadtak a banda összes tagjaira.

3 férfire és 1 nőre,

rejtőzködtek a betörők
akiket beszállítót lak a főkapitány*  
ságra, még az éj folyamán val la tóra 
fogták a betörőket, akik a bűncse
lekmények egész sorát vallották be. 
Annyi betörést követtek el, hogy 
maguk sem tudják annak pontos 
számát megállapítani. A rendőrség 
'most állítja össze a banda bűnlaj
stromát és hétfőn folytatja az elfő- 
gottak kihallgatását.

.Kiv' exkr., , S^ŰCSbk

megbízható.
Doiüfcaű.5.

Angol, franciaszöuet 
kSIönlegességeink 

tartalmas választékban 
heérKezteK

leg- 
fő- 

elő.

László és FeKete
IV., Petőfi Sándor ucca 14—16. sz.

OPERA
VEZEKLŐ PINCE
Étterem, VI., Andrása? út 25

Esténként
a nápolyi JAMBO művészek 
együttese éneKelés muzsik 1 

Belépődíj nincs50
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Mwi ojMMos lij
Vasárnap a késő esti órákban Csicseri 

Orosz György ezredes Baross u. 45. sz. 
alatti lakásába egy elegáns gyászfátyo
los hölgy csengetett. Az ajtót nyitó 
szobalánynak egy illatos lila borítékot 
adott út, azzal a megbízással, hogy vi
gye be u móltóságos asszonynak, ő az 
előszobában vár a válaszra. A szobalány 
bevitte úrnőjéhez a levelet, melyben ez 
állt;

Méltőságos asszonyom!
Siessen azonnal Lőrincibe, hol az 

édesanyja súlyos beteg, ápoló nincs 
mellette és a beteg egyedül van.

Baross Kálmánné.
Az ezredesné csodálkozva olvasta a le

velet, hiszen tudta, hogy édes anyja nincs 
Lőrinciben. Ijedten az előszobába sietett, 
ahol már nem találta meg a gyászfátyo
los hölgyet és vele együtt eltűnt a férje 
rendkívül értékes ezőrmebundája a fo
gasról. Az ezredesné feljelentést tett a 
gyászfátyolos nő ellen. A rendőrség eré
lyes nyomozást indított. Több helyről ér
kezett azonos feljelentésekből azt követ
keztetik, hogy ezeket ugyanaz a személy 
követte el.

PÁRISI MODELLEK 
megérkeztek

divatházába
Kossuth Lajos u. 9

VBayEtBh 
Mhani Sorsjegyei 

5000 «yo a 
HadirokRanf, tímgy. firua 

Sorsjegy
Össznyeremények:

egymiHiárd Korona
értékben.

Nagyobb ■nyeremények:
1 nagy hatszemélyes túraautó 

200,000.000 K értékben.
1 legújabb típusú szántótraktor 

100,000.000 K értékben.
1 négyüléses városi autó 100,000.000 

K értékben.
1 teljesen fel szőreit motorkerékpár.
1 kereszthuros zongora.
1 160 darabból álló 12 személyes 

ezüst ovőkészlct.
1 hútasló.
1 teljes ebédlő-berondezés.
1 teljes hálószoba-berendezés.
1 nemes szőrméből készült női bunda
1 12-soros vetőgép.
1 féíl városi bunda.
1 fejős tehén.
1 teljes konyhafelszerclés.
1 6 személyes ezüst evőkészlet.
1 rádiófel szőreié s.
1 Manlclier vadászkarabély fegyver, 

5 lövetű.
1 duplacsövű Sauer 16-os sörétes 

fegyver.
1 12-es browning sörétes, 5 lövetű 

fegyver.
1 ezüsttálca.

10 eke.
10 nőlselyemruhára való anyag.
10 férfi ruhám való anyag.
10 női szövetruhára való anyag.
50 pár cipő, mértók szerint.
50 pár férd cipő, mérték szerint, 
és még 1500 drb különféle nyeremény. 

Mindenütt kap tó!

SorslegylníÉzöség, Buüapcit, VI. 
ftndrássy út 8. sz. Teleién 37—34

Klebelsberg megbízást adott 
Dénes Lajosnak

Készítsen tervezetet az elbocsátott tanerőK 
ügyéneK revíziójáról

Szenzációs fordulat a HurzusigazságtalanságoK jóvátételére
Az elbocsátott tanerők ügyében 

szenzációs fordulat állott, be. 01 esz
tendős elkeseredett küzdelem után 
végre megtört a közöny, amellyel 
illetékes helyeken az állásukból ki
tett tanerők igazságos kérésének 
teljesítése elől ridegen elzárkóztak. 
Ebben a sikerben oroszlánrészé van 
Dénes Lajos, tankerületi főigazgató- 
nak, aki öt év óta egyetlen napig 
sem szűnt inog mindazok rehabili
tációját követelni, akiket a kurzus- 
gvülölet fosztott meg kathedrajuk- 
tól. Dénes Lajos ugyanis a leg
utóbbi időkben többízben tárgyúit 
Klebelsberg Kunó gróf kultuszmi
niszterrel, akit egyébként kormány
párti körökben is élénken sürgettek 
a kurzuselbocsátások ügyének reví
ziójára. Éppen ezért

Klcbelsberg Kunó gróf kultusz- 
miniszter megbízást adott penes 
Lajosnak: készítsen kimutatást

Száz milliárd hiány 
várható

a főváros !®26. évi költségvetésében
A városháza pénzügyi Ü8?;osz- 

tálya már megtette az előkészülete
ket az 1926. évi költségvetés össze
állításához. , .....

Az új költségvetés .előkészületei
vel és várható kilátásaival kapcso
latban

SEBŐ BÉLA
adóhivatali igazgató ezeket . mon
dotta a Hétfői Napló tudósítójának:

— Az új költségvetéssel december 
közepéig' okvetlomil szeretnénk el
készülni. A számítás ezúttal

ismét papírkoronában fog tör
ténni. meg pedig a lí.009 szeres 

szorzószám alapjan, 
mert a főváros így ilxirozla a tiszt
viselői fizetéseket s ilyen alapon 
szedi az adókat, illetékeket cs ható
sági díjakat. Nagyjában a multevi 
költségvetés kereteit kívánjuk meg
tartani, de kétségtelen, hogy

a kiadási oldal aranykorona 
értékben nagyobb lesz

az ideinél, hiszen csak a külföldi 
hitelezőknek 140.00(1 fonttal kell 
1926-ban többet fizetnünk, mint az 
idén, ez maga közel 3 es fél millió 
aranykoronával növeli a kiadási te
telek Összegét. A most készülő épí
tési program költség fedezetének

Jlz

OPERA 
KÁVÉHÁZ 

újonnan átalakítva 
folyó hó 22-én 

KEDDEN 
délben megnyílik 

I

HldEg-melegkonyiiai 

azokról a tanerőkről, akiket vé
leménye szerint ártatlanul hur
coltak ineg, s akiket a legsürgő
sebben kell állásukba vissza

helyezni.
Megbízást kapott Dénes Lajos a 
kultuszminisztertől arra is. hogy az 
elbocsátott tanerők ügyének revízió
járól terjedelmes memorandumban 
tegyen előterjesztést, Dénes Lajos 
most minden részletre kiterjedő cla- 
borátumot készít. Minthogy, egye
sek miatt nem akarja az összesúg 
ügyét veszélyeztetni, egyelőre csak 
azoknak az elbocsátott tanerőknek a 
visszahelyezését fogja szorgalmazni. 
akiknek ügye, teljesen tiszta. Mint
egy 40—45 tanár és 310—120 tanító 
ügyének revíziójáról van szó g mint
hogy a legtöbb igazságtalanság a 
fővárosnál történt. Dénes Lajos a 
főváros tanügyi osztályával is tár
gyalásokba b ocsá t k ozot t.

azegy részéről is gondoskodni kell 
ííj'költségvetésben, ami szintén ne- 
liány millió aranykoronát fog igé
nyéin!.

Bevételeink emeléséről nem igen 
lehet szó. sőt egyes tételok, ille
tékek. dijak csökkentésére van 

kilátás.
Mindenesetre azért igyekezni fo
gunk a költségvetés egyensúlyát a 
körülményekhez .képest. biztosítani 
s a nagyobb deficit jelentkezései el
kerülni. . ,

Szakértők számításul szerint a fő
város 1926. évi költségvetése igen 
nagv deficittel fog küzdeni. A kiadá
sok hozzávetőleg 1650—1.00 milliár
dot, a bevételek 1550-1600 milliár
dot tehetnek ki s így előreláthatóan

100 milliárd papírkorona defi
cittel

kell megküzdeniük az új költség
vetés összeállítóinak. Egyedül a 
külföldi hitelezőknek fizetendő több
let és a tervboyett építkezésen meg
kezdéséhez igénylendő összeg 13 mil
lió aranykorona körül mozog. Ez n 
tétel tehát egymaga 221 milliárddal 
növeli az idei költségvetéssel szem
ben az 1926. évi mérleg kiadási ol
dalát.

BUNDÁT,
Átmeneti kabátot, esőkabátot, 

télikabátot, bőrkabátot 
most vásároljon, 

most olcsóbban vásárolhat, 

most a választék nagy, 

most pénzt takarít meg, 

Városi bunda | 
e.soá.ooo K.tói |

1 
1 □

Átmeneti kabát
1,000.000 K-tÖl

Syermekruhák nagy 
választikban

SCHHUR HENRIK
•érflruha-Aruhásában

Rákácsl út II. Telefón J. 120-11

Őszi és téli
szövet- és selyem= 
külön legességein k 
megérkeztek

IV.ker., Váci ucca 36. ssám

Legszebb Legjobb Legolcsóbb

PAP,... PAP ., PAP...»
Kárpitosáru, vas-, 
és rézbutorgyára

Szőnyeg, pokróc, Uggóny, ágy- és 
asztalterítők, gyermekkocsik, nyugszékek, 
loányszoba-, előszoba- és kertibutorok, ernyők 
és sátrak minden kivitelben knph.-tók

GICHNER JÁNOS
BUDAPEST, VII., ERZSÉBET KÖRÚT 20.
Nagy katalógust 4000 K ellenében postán küldök

hogy

árban, 
fazonban, 

minőségben, 
és Kivitelben 

utolérhetetlen!

női felölt! és szőrmeáruhazil

Budapest VII, Rákóczi út 22
Seal elektrik bunda !S'l",rö.n UOO.OOü

la divatkülön-

'ThoSzu6.: 4,500.000
?Sní.sszu „ 3.900.000

Seal ellektrik iiunda 
ufabb kiállításban, 

Maron Kanin bunda
Fekete Manter bunda , 9nn w
Nuíriette sporthuíida. . . . . . . . .  2,600.000
Velour köpeny LTi"n.'.v„é.: 850ÖCO
Velour köpeny 1-100.000
Kockás, csíkos velour köpeny 

dtvatfzinekben, különleges fazón, 1 0n[) pjQ 
végig bélé ve.......................................... I,úuu.vu

Angol kockás átmeneti felöltő 740.000 
Szövetruha —— 480'00tl
Óriási választék eredeti párizsi modálok 
után mindenféle nemes szőrméből ké
szült né! bundákban, loRújabb díváin 
őszi, téli, női ós leányka köppenyokben, 

valamint ruhákban.

Szép fisz! napokat 

töltliot a magyar tengeren 

Balatonfű reden

Napi teljes ellátás:
a szállodában..............  ’ÍS'SS? K
a penziókban...................................R-tól
a szanatóriumban — 170*000  
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hírek
el Krím megsebesült. A pá- 

’1’.1 x inia(h’idi jelentése sze
rint hírlik, hogy Abd el Krím a Bi- 
bane hegytömbért folytatott harc
ban hibán komolyan megsebesült.

~ /•'•MsO'ú-.lnhlleum, Az Otthon 
írók és hírlapirók körében vasárnap este 
lelkes hangulatban lefolyt banketten ün
nepelték 7fe»iéíW Gyula kollégánk ötven
éves hírlapiról jubileumát. Kemény 
Gyula 73 éves korban, de friss szellőm! 
erőben és meg nem fogyatkozott munka
kedvvel jutott cl o szép évfordulóhoz.
~ Az osztrák főbiztos felmondta 

becsi lakasaf. A Reichspost értesü
lése szerint Zinimermann <lr. főbiz
tos Genfbol visszatérve az Augar- 
ten-patotában bírt lakását fel
mondta. A lap ineg.jegyzi, hogy 
Zimmermann a népszövetségneg az 
ellenőrzés megszűnése dolgában ho
zott, határozata után 1926 január 
1 tol kezdve nem köteles tovább 
1 •öcsben lakni.

— Fosztogatják a vasúti kocsik szál- 
G;-Kányáit, A józsefvárosi teherpálya
udvar állomásl'önöko feljelentést tett a 
rendőrségen, hogy az utóbbi időkben az 
állomásra befutó teherszállítmányokat 
ismeretlen lettesek útközben megdézsmál- 
ják. Tegnap is beérkezett egy tehervonat, 
amelynek, vagonjaiból nagy értékű kötél 
es tója;,sző Ili talányok hiányoztak. A rend
őrség széleskörű nyomozást indított meg 
a vonatfosztogatók keézrekcritése érdeké
ben.

— Gázol a motorkerékpár. A Pál ffy 
téri révkapitúnysúg előtt Kiss Miklós 
szigorló mérnök motorkerékpárral elgá
zolta Kincsők Angéla 2 éves kisleányt. 
Az élet veszélyesen sérült kisleányt a Fe
hér Kereszt kórházba szállították .

— A nyomor helyett a halált válasz- 
tóttá. Vasárnap délután a Mester uccá- 
ban közlekedő egyik villamos elé vetette 
magút Molnár János 57 éves cipészmester. 
A villamos vezetőjének sikerült az utolsó 
percben a kocsit lefékezni s igy Molnár 
nem sérült meg. Kihallgatása során el
mondotta. hogy 6 tagú családjával hosz- 
bzu idő óta nyomorgot t s elviselhetetlen 
sorsa miatt akarta eldobni magától az 
életet.

_ — A„drá^a bélyeg. A Tisza Kálmán 
terén egy trafikban Gödé Jenny hivatal
nokod bélyeget vásárolt. A vásárlás után 
azonban ott felejtette kézitáskáját, 
amelyben 60.000 cseh korona, 32 dollár és 
egyéb valuták voltak. A táskáját isme
retlen tettesek ellopták. A nyomozás 
megindult.

— Olvasóink figyelmét felhívjuk a 
Grünbawm-félo áruház párizsi modelek 
után készült olcsó és elegáns készítmé
nyeire.

— A munka áldozata. Kovács András 
62 éves -gyári munkás szombaton este a 
kénuccai kénsávgyárban két tolató vas
úti kocsi közé került, amelyek oldalbor
dáit összetörték és súlyos belső sérülése
ket okoztak. Életveszélyes állapotban szál
lították a Szent István kórházba.

Remek ebéd!

Héjjas Iván 
erkölcsi bizonyítványa 
házmesteréről

Takarékos 
háztartásban

Szocialista, de azért becsületes ember6699

ötvös Bálintnak a VI., Eötvös u. 
26. számú ház első emeletén levő la
kásából Héjjas Iván még 1922-ben 
elrikviráltatott két szobát. Hosszas 
perlekedés dúlt a két fél között míg 
végre Héjjas végleges diadalt ara
tott s kiállították számára a lakás
igazolványt. Mivel pedig Eötvös 
Bálint szépszerével nem akarta át
adni a kiutalt szobákat, Héjjas ki
rakatta a neki ítélt helyiségekből 
Eötrös bútorait s kitétette azokat 
az udvarra.

Eötvös a bútorok mellé őrt állí
tott, de Samecsnik István házfel
ügyelő este kapuzárás után cl akar
ta távolítani a házból az idegen em
bert. Emiatt szóváltás keletkezett 
közte és Eötvös Bálintné között; 
Eötvösiié kommunista csirkcfaljá
nak nevezte Samecsniket, mire az 
Eötvösre kiabált vissza mindenféle 
sértéseket. A perpatvar vége becsü
letsértési per lett, amelynek során 
Eötvöst és a. házmestert a kölcsönös 
becsületsértések megállapítása után 
felmentette a bíróság s csak Eöt
vösiié megsértése miatt ítélte el Sa- 
mecsniket 1000 korona pénzbünte
tésre.

Erre Eötvös Bálint újra feljelen
tette a házmestert, most már izga
tás bűntette címén, azzal, hogy Sa
mecsnik nyíltan kommunistának 
vallotta magát, sőt egy ízben kije
lentette:

— Titokzatos merénylet a pilisi 
halárban. A ma délben Pilis felől 
'encezŐ 'Vártai taL egy súlyosan sérült 
embert szállítottak Budapestre. A 
Rókus-kórháiban megállapították, 
hogy az illető Bálik Mihály .38 évos 
naps&éhiös. akinek életveszélyes 
lőtt sebe van a mellén. Bálik Mi
hályt a vonat utasai a pilisi határ
ban találták eszméletlen állapot
ban, de hogy súlyos sérülése mi
ként keletkezett, nem sikerült meg
állapítani, mert a kórházban eddig 
még nem nyerte vissza eszméletét. 
Valószínű, hogy a szerencsétlen 
ember merénylet áldozata.

— Az Astoria Taverna, újra megnyílt
— Kommunistákat tartóztattak le 

Rómában. A római rondőrség az elmúlt 
napokban több olasz városban szigorú 
intézkedéseket tett, melyeknek nyomán 
Rómában kommunisták tömeges letar
tóztatását rendelték el. A rendőrség 234 
kommunistánál rendelt el házkutatást 
és körülbelül 86-ot letartóztatott. A ház
kutatás során okmányokat, lőfegyvere
ket és bombákat foglaltak le. Ennek az 
akciónak során' a rendőrség tudomást 
szerzett a kommunisták titkos hírszol
gálati működéséről is.

—• Egy impozáns hathengeres Fiat
autó szaladgál napok óta Budapest 
uccáin magára vonva a járókelők figyel
mét. A gyönyörű autó a Nyukosz Bors
játék főnyereménye.

Már kaphat minden hölgy 

PÁRIZSI MODELEK 
FELÖLTŐKETNÖL

Backfisch-
Leányka

átmeneti kabátokat, szőrmobundákat |

BÁMULATOS OLCSÓN
a közismert nagykereskedésben, ahol 
ogyos darabonként és kiszolgáltatnak

Grünbaumh&l00 Király u.?3í’.7ix

NŐI

Megálljotok, csütörtökön majd 
megszólalnak a gépfegyverek s 
meglakolnak a bürzsujok bű

neikért!
Az eljárás megindult Samecsnik el
len s noha a törvényszéki főtárgya
lás folyamán a vád koronatanúi kö
zül többen visszavontak a rendőr
ség előtt tett terhelő vallomásukat, 
a bíróság mégis bizonyítottnak ta-. 
láíta Samecsnik bűnösségét s cl-' 
ítélte öt egy hónapi fogházbünte
tésre. Xv, ügyész megnyugodott az 
ítéletben, ellenben a házmester vé
dője, Lengyel Ernő dr. megfelleb
bezte az ítéletet s a fellebbezés tár
gyalását most tűzte ki a budapesti 
királyi Tábla.

A táblai főtárgyaláson a védelem 
érdekes bizonyítékot szándékozik 
produkálni annak bizonyításár.a, 
hogy Samecsnik sohasem volt kom
munista Mint értesülünk, a védő 
egy levelet csatolt felebbezéséhez, 
amelyet Héjjas Ivqn írt házmestere 
kérelmére s amelyben Héjjas, mint 
megbízhatósági kérdésekben elis
mert szaktekintély készségesen, bi
zonyítja, hogy Samecsnik sohasem 
volt kommunista, hanem csak szo
cialista, de azért becsületes ember.

Tempóra mfitantur! Volt idő, mi
kor Héjjas még nem volt hajlandó 
ilyen finoman díszt ing válni szocia
listák és kommunisták között. Amíg 
egy Héjjas eljut odáig...

— Halálra forrázta magát egy 
kislány. Vasárnap délben megdöb
bentő tragédia történt Kőbányán, a 
Párna ucca 4. szám alatt. Butkovics 
Lászlóné ebédfőzés közben a nagy 
fazék levest letette, a földre s amíg 
egyet fordult, 18 hónapos László üu 
beleesett a nagy fazék forró levesbe,, 
amely olyan súlyos . égési sebeket 
ejtett a szerencsétlen gyermeke^, 
hogy mire a mentők a Szent István 
kórházba szállították, sebeibe bele
halt.

— A Hadirokkantuk sorsJAtóka. 
A világháború szerencsétlen áldozatai 
javára a Hadirokkantak, Hadiözvegyek 
ós Hadiárvák Nemzeti Szövotsógo egy 

akciót 
mindc-

nagyaranyu nyerőmeny-sorsjáték 
indított meg, mely széles körben 
nőtt nagy rokonszenvvcl Találkozott.

'Fodormenta LVSOrOFin öblögeti..
F«r|gflenlt. ~

I

számító háziasszonyok már 
rég belátták, hogy a régóta 
bevált „Franck“ a kávé
darálóval hálás, megbíz
ható kávépótlék

amellett 
zamatos 
kávépót
lék kivá
lasztása 
nagy 
szerepet 
j’átszik. 
©kosán

Megvan a bolgár kertész 5,1)0 
dollárja. Péntek este furfangos mó
don lopta el Paunoff Demete.r Ame
rikából érkező bolgár kertész bő
röndjét Horváth Zoltán pincér*  aki 
sikerűit a rendőrségnek niéís tegnap 
este elfognia. A bőröndöt a ruhane
műt megtalálták a pincér lakásán 
azutéfn 500 dollárról, moly állítólag a 
bőröndben volt, nem akart tudni 
semmit. Ma egész.nap vallatták a 
detektívek Hörvátliot, aki nem 
akarta az 5.00 dollárt előadni. A késő 
esti órákban Lukács József dr. de
tektív előtt bevallotta; Horváth,hogy 
100 dollárt Zuglóban, elásotk 400 dol
lárt pedig Szlovafik Lujza nevűi 
ismerősének adott, út, aki azzal Szob 
Sokra, utazott. é főkapitányság meg- 
eresésere a szolnoki , rendőrség el

fogta Szlovarik Lujzát és a kor# 
hajnali vonattal Pestre kísértette.

— A Jókai sorsjáték gyönyörű nye- 
reményei általános feltűnést keltenek." 
Sorsjegy mindenütt kapható 20,000 ko
ronáért. .

—. Öt nő unta meg az.életét vasárnap. 
Hévízi Piroska 18 éves háztartásbeli aszpi
rinnál, Schwarz Magda 22 éves háztar
tásbeli arzénnel, Bölcső Valéria és IJans 
Bélanő pedig ismeretlen méreggól kísé
reltek meg öngyilkosságot Mindegyikü
ket a mentők a Rókusba szállították. 
Horváth Jánosnó 26 éves háztartásbeli 
pedig Krisztina-körut 97. szánj alatti la
kásáréi tűnt él

Prémmodelek 1

Kutneivskynél
Kristóf, tér 6. Telefon: 6—16

Üu takarít— 
vagy mi íakarííunk ?

Ön takarít — 
ha mi takarítunk!

KERTÉSZ UCCA 27 ditrichstein
'gyvédi vizsgákba, jogi szi

gorlatokba. alapvizsgákra. 
Aij. amszAm vitelre, kéttos- 
KÖNYVELÉSRE. valamint a KÖZ- 
GAZDASÁGI egyetem colloquimalrn 
és alapvizsgáira ELŐKÉSZÍTÜNK. 
Jegyzetbérict, díjtalan felvilágosítás 
szóban és levélben.
SZONTAG H-SZEM IN AR1CM. Budr.-

pest. IV., Váci ucca 51. 



KERESKEDŐ ÉS IPAROS ÚJSÁG
Közgazdaság

U1 adó a főváros 
külföldi tartozdsaM 

törlesztésére
SipöCí Jenő polgármester hosszas tár

gyalások utón szombaton aláírta az 
ismeretes ostendei egyezményt s ezzel 
befejezett ténnyé vált, hogy a főváros 
közönségo 260.000-tői egészen 450.000 
fontig emelkedő adósságtörlesztés ter
heit lesz kénytelen viselni a visszafize
tés tartama alatt.

A főváros pénzügyi osztálya egyelőre 
még tervezetet sem készített arra vo
natkozólag, hogy honnan kívánja elő
teremteni ennek a horribilis kiadásnak 
fedezetét, annyi azonban bizonyos, hogy 
az üzemek további igénybevételéről 
aligha lehet szó. Amint beavatott for
rásból értesülünk, a külön kölcsönadó 
kivetése teljesen elkerülhetetlen, s 
szociális szempontból is ez a progresz- 
sziv alapon kivetett adó látszik a vi
szonylag legkedvezőbb megoldásnak.

Itt említjük meg, hogy a Kereskedő 
'és Iparos Újság múlt számában Dréhr 
Imre nemzetgyűlési képviselő nyilatko
zata kapcsán a kölcsön ügyi bizottsággal 
szemben felvetettük azt a kérdést, hogy 
a német tartozások valorizálása nem 
lett volna-e elkerülhető, h financiális 
szempontból ezt a törhet hogyan re- 
kompénzálja az ostendei egyezmény. 
Erre vonatkozólag Iireky Károly az 
egyik vasárnap reggeli lapban úgy nyi
latkozik. hogy a német kötvényeken a 
„nemzetközi adósság" jelzés szerepel, s 
előnyös volt az előreláthatólag 20%-kal 
csökkenő három és félmillió angol 
fontot kitevő német kölcsön 35 éves 
törlesztésének vállalása, mert egyesség 
hiányában azonnali hatállyal kétmillió 
hatszázezer angol font fizetése vált 
volna esedékessé.

Ki kell mélyíteni a kapcsolatot 
az ipar és kereskedelem között 

Szterényi József báró nyilatkozata
Miután sok kérdésben az ipar és a 

kereskedelem érdekei, látszólag el
lentétesek, fokozottabb érdeklődésre 
tarthat számot a magyar gazdasági 
élet egyik legkiválóbb vezér férfié
nak,

SZTERÉNYI JÓZSEF BÁRÓ 
következő nyilatkozata, amely az 
ipar és a kereskedelem együttműkö
désének szükségességét hirdeti:

A gazdasági közvéleményt foglal
koztató egyik legfontosabbik kér
dés: az ipar viszonya a kereskede
lemhez, amely azonban sajnos a leg
több esetben nem úgy lesz pertrak- 
tálva ahogy kellene.

Az iparnak nem az ellentéteket 
kell keresnie a kereskedelemmel 
szemben, hanem ellenkezőleg ki 

kell mélyítenie a kapcsolatot.
A túlzások mindig ártalmasak és 

károsak és az ipari termelésnek 
elsősorban pedig a gyáripar terme; 
lésének nincs hatalmasabb lendítő 
kereke, mint az agilis kereskedelem. 
Nincs nagyobb veszedelem közgaz
dasági életünk normális fejlődésére,

A magas vámtarifa miatt késnek 
a kereskedelmi szerződések

Gratz Gusztáv nyilatkozata
A jövő héten kezdődik a washing

toni interparlamentáris konferen
cia, melyen magyár résztől a gaz
dasági szakértők sorából Gratz 
Gusztáv dr. fog résztvenni. Eluta
zása előtt felkerestük a volt külügy
minisztert, mely alkalommal

GRATZ GUSZTÁV
az alábbi nyilatkozatot tette:,

— A kereskedelmi szerződések 
hiányának, miként azt már többíz
ben kifejtettem, a túlzott vámvéde- j 
lem a főoka. Hogy hány százalékos 
vámvédelem jogosult, ezt nehéz 
meghatározni, hiszen ezzel az ér
tékvámrendszert fogadnánk el és 
minden kifogás, amely ezen primi
tív vámrendszer ellen felhozható, 
helytállhat az ilyen fix százalék 
megái la pításáva l szemben.

A vámvédelemnek esetenként 
különbözőnek kell lennie asze
rint, mily különbség áll fenn sa
ját termelési viszonyaink és a 
külföldi állanok termelési viszo

nyai között.
— Vannak esetek, amikor a 10%- 

os vámvédelem indokolt, de indo
kolt lehet a 25—<30%-os vámvédelem 
is, ezen a határon túl azonban sem
miesetre sem szabad menni. Az 
olyan iparnak, amely csak ennyivel 
drágábban lúd termelni a külföldi 
iparoknál, nem is volna lét jogosult
sága. Az ilyen túlzott vámvédelem
nek csak két következménye lehet. 
Az egyik, hogy a gyáripar nem 
igyekszik majd a termelést fejlesz

KépviseieteKet vilim LorÉnt Pál Paric 
francia képviseleteket export-import rOila 
KŐZVetlt ipari munkásokat élbolyé, R“e C1Ít,IS 61

Vételi megbízásokat nagybani árban lebonyolít

Fogászat-dentist 
■mHSaíeaaSaaBMaaaaaaaaSaSaaaaaaBaaaaaaí 
MARFAI ARTÚR

mint az ékverés a magyar ipar es a 
magyar kereskedelem közé.

— Amilyen nagy mértékben hasz
nálhat egy teljesen hivatása magas
latán álló modern szellemű keres
kedelem az ipari termelésnek, éppen 
úgy árthat is annak a két hivatási 
ág szembekerülése.

Kicsinyes eszközökkel, kicsinyes 
célokért, melyeket a szomszédból 
plántáltak át hozzánk, ne kockáztas
suk két a nemzeti életben nélkülöz
hetetlenül fontos tényezőnek az ipar
nak és a kereskedelemnek mindkét 
fél érdekében egyenlően szükséges 
harmóniáját, barátságát, egymásra
utaltságának érvényesülését!

Ha » magyar ipar és a magyar 
kereskedelem összefog és egye
sült erővel lép fel a gazdasági 
élet harcmezején, akkor ott 

olyan hatalmas tényezővé 
válik, amely szembe szállhat a siker 
reményével minden vésszel és min
den viharral és amely megalapoz
hatja*  és biztosíthatja munkájával a 
magyar gazdasági élet jobb jövőjét. 

teni, mért biztonsággal érzi magát 
a magas vámvédelem következté
ben. A másik'lehetőség 'pedlgj'högy 
a gyáripar olyan haszonhoz jut, 
ami a fogyasztóközönség túlságos 
megterhelését jelenti.

Hogy a nemzetgyűlés a washing
toni konferencia után önként 
leszállítsa a vámokai, erre kevés 

a kilátás,
a nemzetgyűlés tagjai, akik nem 
szakemberek, nem is tudják meg
ítélni, hogy valamely vámtétel he
lyes vaár.v pedig abnormisan ma
gas, ezt csak az tudja helyesen meg
ítélni, aki benne él az ipari terme
lésben.-

Az OKISz vílgaimi bizottsága. Az Or
szágos Kereskedő és Iparos Szövetség el
nöki tanácsa legutóbbi ülésén elhatá
rozta, hogy a Szövetség kulturális és tár
sadalmi tevékenységének fokozására vi
galmi bizottságot szervez. A bizottság 
elnökéül K omlós Sándor főtanácsosi ta
got kérték fel, aki ezen a téren sok évi 
eredményekben gazdag működései révén 
kiváló tapasztalatokkal rendelkezik. A 
vigalmi bizottság Komlós Sándor vezeté
sével a legközelobbi napokban megkezdi 
működését.

Az Iparjogvédelmi Szövetség holnap 
tesz jelentést a zürichi kongresszusról. 
A Nemzetközi Iparjogvédelmi Szövetség 
magyarországi csoportja szeptember hó 
22-én, (kedden) délután 5 órakor a Keres
kedelmi és Iparkamarában ülést tart, 
melynek tárgya a zürichi kongresszusról 
szóló jelentés előterjesztése.

ftrvizstntó hizottsosot 
követelnek aszocíaitsíűk

A Magyarországi Szociáldemokrata 
Párt hivatalos napisajtója a múlt héten 
cikksorozatban foglalkozott a drágaság 
kérdésével, s ezzel kapcsolatban több Íz
ben, a leghatározottab formában adott 
kifejezést annak a követelésnek, hogy 
az „árszabályozás" érdekében a kor
mány létesítsen úrvizsgáló bizottságot. 
Ismeretes, hogy az árvizBgáló bizottság 
működése a magyar gazdasági élet tör
ténetének legszomorubb lapjaira tarto
zik, s hogy ez a működés a kereskede
lem és ipar vexaturáján kiviil semmi
féle pozitív eredményt sem tudott fel
mutatni. s legfeljebb a kisemberek 
igazságtalan üldözésére, volt alkalmas. 
Éppen ezért nagy visszatetszést és meg
ütközést keltett a kereskedelem és ipar 
körében a szociáldemokratáknak ez a 
legújabb követelése, annál is inkább, 
mert a választások folyamán, a kispol
gári. cxisztenciák megdolgozásakor, 
egyetlen szó sem esett az ár vizsgáló 
bizottságról. Amint értesülünk, az ér
dekképviseletek nem fogják válasz nél
kül hagyni ezt a teljesen váratlan ol
dalról érkezett támadást, s az Országos 
Kereskedő és Iparos Szövetség legköze
lebbi ülésén Feleky László dr. titkár fog 
a visszautasításra vonatkozólag érdem
leges javaslatot előterjeszteni.

Személyi hir. Ledermann Mór, az 
OKISZ elnöke töbheti tartózkodásra. 
Olaszországba utazott. Távollétében az 
elnöki teendőket az elnökség tagjai és 
Baum Mór klubigazgató látják el.

Frankfurti Ősei Pisör
Általános vasár

1925 október 4-7-ig
Technikai vásár: 1925 október 2—7-lg
Németország logrégibb, legjobban szervezett

nagyvására
Folvilágosít&st nyújt a tisztelotbeli képviselő : Ácséi Gyula, Éudanest, VII, Rákóczi üt 82. 
Tel.: József 118-10. Nagy utazási kedvezmény 
az összes vonalakon. ; 5°/o vhumkedvezmény

WEISZ SÁNDOR ÉS RÓNA
Posztó- és bélésárunagykereskedes Budapest,V. korPIct, Arany János ucca 22. saAm
uRl SZÜLÖK FIGYELMÉBE

Jt Kossuth Lajos uccai 
NouelB.Otthon (II. s*.  I. cm.)

6 t körüli, de míg iskolába ocm járó gyermekeket 
is felvesz reggeltől estig tartó foglalkoztatásra, neve- 
ésre, sétára, étkezésre. Német társalgás. Szigorú 
nevelői és orvosi felügyelet Behatások már csak 

néhány napig

Nincs többé gond a posta- 
csomagokkal, mert a

FRIEDRICH ÉS KORMOS 
postacBomagszAllltási vállal at 
Szcrecsen ucoa 21. Tel. 33-26 

naponként aMkMtktuUlUfa 
el a csomagokat súlyra való te

kintet nélkül drbon ként 1003 koronáért

Güohler Zsigmond és Társa, Budapest 
Gyors-, teher- és gyüjtöfor0alm«k 

TELEPEK:
Wien, I., Biberstrasso 8 — Brlln, Da 
vadéin! 6. - Warnsdorf, Cári Wagner- 

strasso
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ez nem lenne telje 
... ■ , , sen megfelelő és olyan
jó, mint a bécsi, _ de sokkal többet 

avilófíhiríl magyar művé- 
szettől. Kissé szegényes is volt a 
díszlet, és a kórus. Ezért kellett el
halasztóéi a bemutatót. A szereplők 
közül két pompás nő tetszett a. leg
jobban: Lábass Juci, a kitűnő 
Nadja és Szokolay Olly. Az utóbbi
ban van valami különös sarmöz, 
valami francia pikantéria. Ilyen 
színésznőt már régen kerestem.

NINCS MÉG CÍME 
annak a kitűnő ope
rettnek, melyet két 
fiatal író: Vadnai 
László és ifj. Békeffy 
írt és Komjáthy Ká
roly szerzett hozzá 
zenét. Premier de-

... 1 cember második fe
leben lesz a Városi Színházban. Ha 
a \ arosi Színházról beszélünk, ak
kor nem lehet elhallgatni azt a fé
nyes történetet, mely Zerkovitz Bé
lával, az új művészeti igazgatóval 
esett meg:

Egy zeneszerző benyújtotta művét 
a Városi Színházhoz. A lelkiismere-I 
les művészeti direktor beviszi azI 
ifjút a zongoraszobába és lejátszatja I 
az első felvonás fináléját. Zerkovitz 
hallgat, hallgat, de azután felkiált:

— De hiszen ez, egészen a Paraszt
becsület.

-- Hát azt nem szabad? — kérdezi 
naivan az ifjú.

Zerkovitz meglepődik, de azután 
kivágja:

— Nekem igen, de önnQk nem!
«

SOHA ILYEN STARTRA NEM EM- 
[.ÉREZNEK a színházi világban. Szom- 
iát este négy szinház, négy 'bemutatóval 
Indul meghódítani a közönséget. Az ötö
dik. a fővárosi Operettszínházi „Orion" 
már a startnál lemaradt. A kétségen 
kívül Bárdos színházai: a Belvárosi és 
Renaissance vitték el a pálmái. A Nem
zeti a „Gyuri urfi“-a kissé fiatalkorúnak 
bizonyult.

A VIDÉKI SZÍNHA
ZAK IS STARTOL
NAK a Dolly permiér- 
jén. Debrecenben Tí
már Ila primadonna, a 
Nóta végón bemutató
ján Nagykanizsán Men- 
de Klári, Régi jó Buda

pest bemutatóján Veszprémben Nagy 
Mici kapott sok tapsot.

AZ APOLLÓ SZÍNHÁZ régi művész
gárdája. addig mig az állandó helyisé
get. kap a Tabarlnban, körútra indul. 
Legközelebb október 8—15-ig az Oninia 
mozgóban fog a teljes társulat Fritz 
Ödön vezetésével vendégszerepelni. Eze
ken a napokon nem lesz moziolöadás az 
Omuiában.

RENAISSANCE SZÍNHÁZ 
UJ modern rendezésben 

HAMLET
Somlaival 

belvárosi színház 
minden este

UJ aeraldy.viBiMék
HA AKARNÁM...

Slmonyl M., Táray, Bérczy

SZÍNHÁZ
Nekem nincs titkolni valóm!

— mondja Fedák Sári
aki nyílt tárgyalást kér és a becsületét keresi

Hónapok óta nagy izgalommal 
várja Budapest, Magyarország és 
talán a fél Európa közönsége az 
idei szezon legérdekesebb premier
jét: a Molnár-Fedők válópör. fő
tárgyalását. Izgalommal találgat
nak, kulisszatitkokat teregetnek. 
Újhelyi, Bettauer és Margueritte 
novellákat mesélnek egymásnak és 
nagy összeggel fogadják le: Fedák 
Sári vagy Molnár Ferenc hibájából 
bontja-e fel a bíróság a házasságot. 
A nagy író és a nagy primadonna 
pedig minden fantáziát meghaladó 
energiával, leleményességgel, a víg
játék, operett és tragédia határait 
érintő ötletekkel, fordulatokkal és 
elszántsággal igyekeznek hadsere
get szervezni egymás ellen. Ez a két 
hadsereg irgalmatlanul szórja rá- 
galom-srapneleit, gyalázat-bűzbom- 
báit és igazság-dum-dumjait. A 
nagy harc kereszttüzében pedig 
szinte

erkölcsileg vérezve ott áll a két 
vezér: az író és a primadonna.

A sajtó, a képes és heti lapok 
pletyka-rovatai, a korzó, az öltözők, 
a színházi nézőtér és végül a bíró
sági tárgyalószoba lett a harc szín
tere;

az egyik fél a vagyonát, a másik 
fél a becsületét védi körömsza- 

k adtáig.
hétfőn délelőtt az Alkotmány uccá- 
ban.

A mindig hullámzó harcban, mely 
hol erősödött, hol gyengült, szom
baton délelőtt az a hír terjedt el, 
hogy

a hétfői zárt tárgyaláson fegy
verszünetet sőt békét köt a két 
párt és a válópert békés úton 
intézik el. Nem lesz tehát semmi 
pikantéria .azon a zárt tárgya
láson, melyre ezren és ezren kér

tek és nem kaptak jegyet.
Erre n hírre azután a mindenben 

szenzációt keresők abbahagyták a 
tárgyalási jegyért folytatott har
cukat.

Fedák Sári azonban vasárnap 
délelőtt váratlanul megjelent 
Malonyai dr. bírónál és tőle ha
tározott formában kérte, hogy 
a válópert nyilttárgyaláson 

tartsák meg.
Az ügy ezzel a bejelentéssel termé

szetesen új fordulatot vett. Vasár
nap az esti órákban alkalmam volt 
beszélni Fedák Sárival, aki ingerült 
hangon cáfolta meg a békés meg
egyezés hírét.

— Igen — mondta Fedák — én 
nyílt tárgyalást követeltem Malo
nyai bírótól,

mert nekem semmi titkolni va
lóm nincs. Én a becsületemet ke
resem, a becsületemet nem en
gedem eg.v zárt, szobában elsik
kadni. Mindenki legyen ott, aki 
kiváncsi arra, hogy mivel mer en
gem egy ember gyanúsítani. Én 
pedig állok elébe. Ott leszek hét
főn délelőtt fél tízkor a törvény

széken.
Malonyai dr. bíró még nem dön

tött a nyílt vagy zárt tárgyalás 
kérdésben. Tehát újra , reményked
hetnek a nagy pör, statisztái . 1.

Stób Zoltán

ZIRJON
FOGKRÉM. FOGPOR

fehérít, üdít, konzervál

A VÍGSZÍNHÁZBAN 
új bemutatóra készül
nek. Az új darab ér
dekessége, hogy Var
sányi Irén ez alka
lommal nagymamát 
fog alakítani. A két 
másik szereplő : Ber-

czy Géza és Gaal Franci férj és fe
leségek lesznek. Ezeknek a kislá
nyuk Lantos Ica lesz. Egészen szép 
család.

MONDJAK CSAK MÉG EGYSZER, 
hogy rosszul megy a színészeknek. A 
derék kis Halmay Tibor, úgylátszik, 
nem fért el a nagy hatszemélyes Buic 
autóján, mert e héten még egyet vett 
hozzá. Egy három személyes Lanciát. 
Nyolcvankilenc millióért. A heti autó
vásárlások. sora még nem teljes. Csorlos 
Gyula a konflisok felesküdött híve is 
szakított a tradíciókkal. Ö is autót vett. 
Százhatvan millióért. Ezt a pénzt a fil
mezéssel kereste Csorlos. Adjuk csak 
össze a két számot. Kettöszáznegyvenki- 
lonc millió. Annak idején ennyi pénzzel 
szanálni lehetett volna az Uniót. Vagy 
nemi

EGY PESTI MULATÓ így hirdoti 
magát a plakátokon: „Stop, itt megáll
ni!0 És ez a plakát nagyított példány
ban lóg a műintézet bejáratánál is. Meg
ható figyelem. A mulató műsora olyan

rossz, hogy valóban igy kell hirdetni az 
ajtóban: Stop itt megállni! A világért 
se beljebb menni.

TÁLÁN EGY VICCET: A Belvá
rosi Színház társalgójában történt, j 
Egyik művésznő meséli a másiknak.

•— Te! olvasom Papimtól a Krisz
tus történetét.

— Igazán? És hol tartsz? — kér
dezi a másik.

— Már a századik oldalon.
— Az semmi, akkor niég tartsz a 

kcresztrefeszitésnél... ott, ahol Pon- 
lius Pilátus jön...

— Ne mond el a végét — vág közbe 
a művésznő. — Ha tudom, hogy mi 
lesz a végén, akkor, nem érdekel a 
könyv.

* Az Orlov premierjét szerdán tart
ják meg a Fővárosi Operettszínházban. 
A premierre a szeptember 19-iki kelettel 
ellátott jegyek, a csütörtöki második elő
adásra pedig a szeptember ‘20-ru kelte
zett jegyek érvényesek. A többi előadá
sokra előreváltott jegyeket a pénztár 
visszaváltja, vagy becseréli. A szerdai 
premier után minden este az Orlov kerül 
színre a bemutató nagyszerű szorcposztú- 
sábán.

* Titkos Ilona Masája — művészi 
mény, Csortos Gyula Varigny grófja A 
legnagyobb művészet. „Masa pénzt ke- 
res ‘, a Magyar Szinház szenzációs sikero 
minden este a premier-együttessel kerül 
színre.

* Fergeteges tapsok, folytonos ujrá- 
zások között vonult bo a Nóta vége uj 
otthonába, a Városi Színházba. A zsúfolt 
nézőtér együtt énekelte a szereplőkkel a 
népszerű melódiákat ós számtalanszor 
szólította a függöny eló Honthy Hannát, 
Vjglí Mancit, Sziklay Józsefet, Cselényit 
és Simon Maresát.

* BaklanolT vendégjátéka eseménye a 
jövő napoknak. Kedden: Faust. Csütör
tökön: Iligolotto. Szombaton: Tosca a 
v árosi Színházban.

* Faust keddi előadásán Margit sze
repet Aquila Adler Adelina énekli.

* A Király Színház első újdonsága, 
„Anna-bál“ iránt olyan nagy érdeklődés 
nyilvánul, hogy a szombati bemutató 
napjára az árusítás-első napján úgyszól
ván elkapkodták a jegyek túlnyomó ré
szét. A gyönyörű zené jő. romantikus, 
mulatságos szövegű operett kiállítása is 
eseményszámba megy. A Király-színház 
uj vezetősége meglett mindent, hogy a 
közönség igényeit minden tekintetben ki
elégítse. Az „Auna-bál“ bemutatójáig 
minden este a népszerű „Régi jó Buda 
pest“ kerül színre, amelynek a bemutató 
előtt egy nappal lesz a 100 ik ünnepi elő
adása. Most vasárnap délután a ..Marira 
grófnő,, és jövő vasárnap előszói" kerül 
délután szinro a „Régi jó Budapest'*  
ugyanabban a szereposztásban, mint 
ahogyan a 100-ik előadáson szinrekerűlt. 
Mind a két délutáni előadás mérsékelt 
helyáru.

* A Vígszínház ,iövö hetének ese
ménye az Úriemberek (Loyalties) pén
teki bemutatója). Egyetlenegy komoly 
angol drámát nem adtak annyiszor, mint 
az emöercW,- amely a londoni St. 
Martinszinházban egymaga töltött be há
rom szezont. Péntekig minden este Picrru 
Vcber pompás zenés vigjátéka, a Hár-

,macskám! kerül szilire. Jövő vasárnap 
délután a Tolvaj szerepel a műsoron.

a „Óceán kisasszony44
csütörtöktől izárólag a

CORVIN SZÍNHÁZBAN
Projcctograph

Mindén less elkelt

Casanova Londonban | 
eddigi előadásaira 

URÁNIA 
4, 6, 8, 10

MOZGÓKÉP-OTTHON C A P 1 T 0 L
í/íő, ’/iS, v*io  5» 110

JÖN MARXON DAVIES VILÁG FI I-MJE

A francia filmgyártás remeke: 
SzWrtetft g szerilMl 
>UMIW.UJW l—ll WimMMMiaWMSKraM&BBMM 

Kizárólag a Royal-Apollóban '
Lloyd-attrakció I löadósok 7 és 9órakpjr

Csütörtökön először a

Royal-Mpollóban 

J} párisi baba 
Rendezte . Kortósz Mihály 
Főszereplő: H’li Darnlta 

Sacta -attrakció RADIUS-FILM

* A Corvin Színházban ma Az el- 
sülyedt világ és a gazdag kísérő műsor 
*46, 148 és 1410 ómkor.

§ No kényeztesd el gyermekeidet! és 
a fényes kísérő műsor a Kamarában ma 
5, %7, ki9 és 10 órakor.________________

Ne csalja meg masát, 
liaszn íja dr. Eiró-félo 

Havasi gystfárkrémet, 
szappant, púderíj mosdávlzat 
Kapható h inden gyógysz rüiban és drogériában
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Az exvilágbajnok 
Rüít SPORT

nlndon versenyszdmban 
győzött

dgyöpdsnemzetközi motor* - 
wezetdses Versenyt Bdniczky 

nyerte rekord alatt
Vasárnap délután olég nagyszámú kö- 

«bnség jelenlétében bonyolították le az 
WTE motorstadionjában az egyórás 'nem- 
hétközi motorvezetéses versenyt, amelyet 
Bámczky nyert meg, 71 kilométert és 995 
métert abszolválva egy óra alatt, felál
lítva egyben uj rekordot.

A világrekorder Thomas csúfos vere
séget szenvedett, amennyiben még 

Pirid (FTC) is legyőzte. I
A többi versenyszámokban győzedel- I

Döntetlenül vé^zööötí az 
öívenheíediü magyar- 

osztrák mérkőzés
B. gyatrán összeállított magyar válogatott csapat 

silány teljesítménye — Csak Zsák és Molnár 
nyújtottak kiválót

Magyarország-Ausztria 1:1 (1:0) 
Bíró : Herites (Prága) 35.000 néző

Rekordközönség részvétele mellett, 
.gyönyörű őszi időben zajlott le Ausztria 

meskedett a vendég exvilágbajnok: Wal- ós Magyarország válogatott csapatainak 
tói*  -Rütt, aki győzött a 3X1350 méteres | ötvenhetedik találkozója, 
versenyen Grimm és Eigner ellen, a tér-' 
elővorsonyben Velwarttal együtt győ
zött holtversenyben, míg a 10 kilométe- 
teres párosversenyben az Eigner-Grlmm- 
púr előtt győzött.

azért marad 
volt a 

közönség lovagiasságának és 
Az osztrákok le- 
meghiusult azon,

X Bécsi eredmények. A bajnoki küz
delem során WAC nyert Herta ellen 2 :1 
arányban.

X A Vasasok veresége. A budapesti 
Vasas-csapat és a bukaresti Juventus csa
pat labdarugó mérkőzésében Bukarest
ben a Juventus 5 : 2 arányban győzött.

X Kelet-Magyarország válogatott 
csapata legyőzte Budapest csapatát. A 
budapesti I. B. válogatott csapat debre
ceni vendégszereplése a debreceniek 3 : 2 
arányú m'eglepetésszerü győzelmével vég
ződött.

X Az MLSz ifjúsági csapatának győ
zelme az ILSz felett. MLSz ifjúsági 
válogatott — ILSz válogatott 1:0 (1:1). 
A két tartalékos csapat mérsékelt ní
vójú küzdelemben mérte össze erejét 
a Herendi-vándordíjért. A küzdelemből 
az MLSz ifjúsági csapata szerencsével 
került ki győztesként; az ILSz sokkal 
többet és veszélyesebben támadott. A 
mérkőzés egyetlen gólját Lyka I. érte el.

X A MÁV jubileumi ünnepsége. A 
MÁV tegnap tartotta 15 éves fennállása 
alkalmából jubileumi ünnepségét, szép- , 
számú, előkelő közönség előtt: Az (lnne- I 
pély d. e. díszközgyűléssel kezdődött, 
ldéutná a MÁV és a BTC csapatai 
futballmérkőzést játszottak. A mérkő
zést 1:0 (1:0) arányban a MÁV csapata 
nyerte meg.
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Nvereménytúrgyak: 

egy hathengeres, csukott 
új Fia! autd, egy negyülíses 

ilj Flat-sportautű 
egy kétszobás föbérleli lakás 

a főváros belterületén t Ilesen 
berendezve új búforBkkal 

3 női bunda nomesszőrméből 
állandóan megtekinthető <: * 

Morvái szűcsnél, IV, Kigyó u. 4-6 
2 új zongora 

5 teljes női kelengye 
5 új motorkerékpár 

5 komplett rádió-felszerelés 
10 komplett férfiöltözet 

(kalap, télikabát, egy ölt ny 
és cipő mérték szerint) 

1U új ksrékpár 
Ezer különf. kisebb nyeremény 

| sorjaiopy árB 10.000 kor.
Húzás 1925 október 31

Sorsjegyek 
mindenütt kaphatók

Viszontdárusitóknak
V, ZrHyluooa 14, félem, 
ic efon I32-5S, 185-9.
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liaszuAlattal)| 

pénteken egész uap csak férfiaknak 11

Edi mellett megszerzi a magyarok 
vezető-gólját.

Az első félidő további folyama 
mezőnyjáték.

A második félidő
ostzrák támadással kezdődik, a mérkő
zés irányítását azonban csakhamar is
mét a magyar csapat veszi át és az 
első percekben Leitner hibáz.

Az 5. percben bekövetkezett az

Ez a mérkőzés főként 
emlékezetes, mert erőpróbája 

• magyar .............._
■ fegyelmezettségének.

jövetele csaknem 
hogy az ismeretes Taudler-eset miatt 
egyéni akcióktól féltették az osztrák vá
logatott legénységet. És a sportszerűen 
gondolkodó magyar közönség kiállotta 
a tüzpróbát. A pályára lépő team-et lel
kes tapssal köszöntötte és tetszéssel ki
sérte még az ellenfél sikerült akcióit is.

Magáréi a mérkőzésről csak a legna
gyobb fájdalom hangján emlékezhetünk 
meg. Válogatott csapatunk oly sokszor 
engedte ki kezéből a győzelmet, oly 
gyönyörű helyzeteket hagyott kiakná
zatlanul, hogy nem is csodálható a kö
zönség idegensége, amely a második fél
időben tetőpontra hágott.

Herites prágai biró sípjelére a két 
nemzet reprezentatív csapat a követ
kező összeállításban vette fel a kíL, I «, -uutmunaa. zx uajuu
delmet: I miting két új rekorddal gazdagította

Magyarország: Zsák (33 FC) — Takács magyar sportot. Az egyik 
(FTC). Hungler II (FTC) — Pesovnik 
(BEAC), Búza (UTE), Kiéber (MTK), 1 
— Leitner (UTE), Molnár (MTK), Priboj ' 
(UTE), JíolzWuer (Szombathelyi AK), ' 
Jeny (MTK).

Ausztria: Kanuhauser (WSC) — Raj- 
. ncr (Vienna), Musil (Simmering) — 
| Kurz (Simmering), Resch (Wacker), 
Nietsch (Rapid) — Viertl (Simmering), 
Horváth (Simmering), Haftl (Wacker), 
Wieser (Amateur), Wessely (Rapid).

A sorsolásnál a szerencse az osztrá
koknak kedvez és a következő percben 
már egy eredménytele nmagyar táma
dás! Jenynek két egymásután történt 
lefutása sem hoz az izgalmakon kívül 
egyéb változást. A 4. percben Molnár 
harcolta ki az első 
Állandó magyar 
az izgalmat, mig 
8. percben jutnak 
hez. A 12. percben 
szálnyira megy a 
koző percbon érik _ _  _______ _
első komest. amelyet Klébcr tisztáz. 
Ezután hullámzó mezőnyjáték. Mindkét 
részről adódik bőségesen, gólhelyzet, a 
melyet azonban kihasználni egyik fél 
sem tud.

osztrákok kiegyenlítő gólja. Haftl 
lövését Zsák estében fogja és a 
visszapattanó labda az odarohanó 

Búza lábáról a gólba "nn.
Nyomasztó osztrák fölény következik 

ezután, ennek ellenére a magyarok ér
nek el két komest. A magyar fedezot- 
sor úgyszólván toljoson összeomlott, de 
a három fedezetjátékos közül a leg
rosszabb a Pesovnik helyéro a második 
félidőben beállított szombathelyi Vámos 
A 20. percben Priboj lövését Musií 
kornero védi. A 22. percben a magyar 
csapat részéro egymásután három gól- 
helyzet adódik, a csatársor szánalmas 
vergődése folytán ezek is kárbavesznek.

Az ezután történtekről már szomorú 
hangon emlékezhetünk meg. A csatár
sor tehetetlensége már kirívó lett. Egyik 
magyar gólhelyzet a másik után ment 
veszendőbe. A győzelem úgyszólván 
hajszálon függött és a hibát hibára hal
mozó csatársor a közönséget türelmet
lenné és idegessé teszi. Már csak percek 
vannak hátra és a folyton támadásban 
levő magyar csapat reménytelenül csap- 

kedvét 
ott a

kod. A közönség ezután már 
vesztetten, csapatokban hagyta 
mérkőzést.

A mérkőzést Karéi Herites (Prága) 
erélyesen és nagy szakértelemmel ve
zette.

Gáspár uj magasugrő 
rekordja: 193 cm!

Barsi László 400 méteren 49’1 mp.-es rekorddal 
legyőzte Gerő 11-öt és Kurunczyt — 

Fonyó ISOO-on legyőzte Grosz Istvánt
A magyar atlétikai bajnokságok má

sodik napja örvendetes meglepetéseket 
kiiz- j hozott a magyar atlétikának. A bajnoki 

| miting két új rekorddal gazdagította a

magyar komért, 
támadások fokozzák 
az osztrákok csak a , 
az első távoli lövés- ■ 

Priboj lövése haj- 
kapu fölé. A követ
el az osztrákok az

A 32. percben a tétovázó magyar 
védőim mellett Haiti tisztára játssza 
magát és csak Zsák, majd Huns- 
ler hidegvére ment; ki a magyaro

kat a veszélyből.

A következő percben ismét osztrák gól
helyzet, amelyet Molnár tisztáz.

A 36. pereben Holzbauor és 
összjátékából a labda 
kerül, akt áttörve a 
rosszul helyezkedő

Jeny 
Pribojhoz 

védelmet, a 
Kanr.hauser

Bikán Gyula

Szőrme
Bandii

versenyen kívül
Károly körút 18.

Gáspár Jenőnek a magasugrásban 
felállított szenzációs 193 cm-es ugrása, 
mig a. másik Barsi Lászlónak 400 
méteren elért 49.1 mp-es ideje. Mind
két rekord szabályszerűen éretett el 

és így hitelesíthető.
A bajnoki miting második . napjának 

eredményei:
Sulydobás. Bajnok: Bedő (BEAC) 1354 

cm. 2. Egry (MAC) 1332 cm. 3. 
(BBTE) 1269 cm. 6 induló.

100 méteres síkfutás. Bajnok: 
! (BBTE) 11.1 mp. 2. Rózsahegyi

11.3 mp. 3. hajdú (FTC) 11.5 mp.
110 méteres gátfutás. Bajnok: Püspöki 

(MAC) 16 mp. 2. Muskát (MTK) 16.4 mp. 
3. Ujfaluczky (FTC) 17.5 mp.

Magasugrás. Bajnok: Gáspár (MAC) 
I 193 cm. (Országos rekord!) 2. Orbán 
I (SzAK) 178 cm. 3. Magyar (MTK) 178 cm. 
Kitűnő eredmények!

Diszkoszvetés. Bajnok: Molnár (MESE) 
4084 cm. 2. Egry (MAC) 4040 cm. 3. Csej-

Nonn

Fluck 
(MAC)

thoy dr. (BEAC) 3982 cm. 12 induló.
400 méteres síkfutás. Bajnok Barsy 

(BBTE) 49.1 mp. (Országos rekord!) 2. 
Gerő Mór (KAOE) 49.8 mp. 3. Juhász 
(MAC) 50.1 mp. 4. Kurunczy (MTK),

200 méteres gátfutás. Bajnok: Magyar 
(KAOE) 27.1 mp. 2. Plavenszky (BBTE) 
27.2 mp. 3. Braun (MTK) 27.4 mp.

1500 méteres síkfutás. Bajnok: Fonyó 
(MTK) 4:10.2 mp. 2 .Grosz (MTK) 4:11.8 
mp. 3. Csekey (CsFC) 4:14.2 mp.

Hármasugrás. Bajnok: Farkas (MAC) 
1361 cm. 2. Kovács (BEAC) 1339 cm. 3. 
Molnár (MAO 1319 cm.

A bajnoki miting statisztikája.
MAC 50 pont 
FTC 22 pont. 
BBTE 19 pont. 
MTK 18 pont.
KAOE és a BEAC 9—9 pont

6. MESE 5 pont.
7. MAFC 4 pont.
8. SzAK, MTE, DEAC és a Dorogi AC 

3—3 pont.
9. CsFC 1 pont.
Bajnokságot 

FTC és MTK 
KAOE 1—1-et.

1.
2.
3.
4.
5.

SPO
Budapesti 

lóversenyek
I. 1. LiHtle Pét

(2) . 3. Priel (2).
10 : 14.

II. 1. Mutatós
(8). 3. Honfitárs 
Helicon, Kérdőjel, 
Fruzsi. Nyak h., A h. 10 : 78, 26, 33, 23.

III. 1. Naplopó (Gutái 8/10 reá). 2. Lá
zadó (10). 3. Andorás (1 egynegyed). Fm: 
Beduin (4). h., ötnegyed h. 10 :18.

IV. 1. Musette (Szente 16). 2. Krikri P.
(3) . Ecarté II (4). Frft: Bocskay, Küzdő, 
Marika II., Siess, Katang, Jenkő. Felpe
res. ötnegyed h„ fej tí. 10 :171, 40, 19, 27.

V. 1. Donna Sol (Schejbal 4). 2. Silver- 
brook (2). 3. Mucsai (3). Fm: Palermo, 
Parisienne, Memonto, Sabaria, Szélkiál
tó. ötnegyed h., 1 h. 10 : 42, 13, 13, 17.

VI. L Felkelő (Gutái 4). 2. Alpendrü- 
cken (5). 3. Kikerül (1%). Fm: Planéta, 
Siléna, Utmutaó, Tamara, Damokle®.

(Szabó 1# reá). 2. Pong 
Háromnegyed h., 1% h.

(Schejbal 4). 2. Alperes 
(4). Fm: Oszkár Anton, 

Elopement, Rival,

Budapesti 
ügetöversenyeb

Kis közönség előtt folytak lo a vaHár- 
nnp délelőtti ügetőversenyek. A nap fő
száma a Hurby-Burly díj volt, amelyet 
a nagy favorit Rendetlen nyert mog. 
Ebben a futamban az igazgatóság Job-

nyert:
2—2,

hajtás

MAC 7. BBTE 3, 
BEAC, MESE és

miatt két millióhajtót gyanús
koronára büntette, szerintünk Deák úrtól 
már régen meg kellett volna vonni a 
hajtási engedélyt, mert a mit ez az ur 
Jobban nevű lovával az idén művel, az 
már igazán több a soknál. A nap részle
tes eredménye a következő:

I. 1. Aranka (Zwillinger 3). 2. Alt 
Wien (1%). 3. Lavinia 6). Fm: Jani, Tú
rán, Miss Edith II., Nosza, Arabella, 
Satyr. 10 : 40, 15, 12, 19.

II. 1. Werndorf (Kovács 4). 2. Samu (p) 
3. Useful (10). Fm: Árvalegény, Judás, 
Shimmy, Angelica, Gyöngyvirág, Pali, 
Mangap, Jovan, Isti. 10 :156, 17, 14, 60.

III. 1. Brokát (Novák 1% reá). 2. Obsi
tos (2). 3. Infláció (1^). " 
10 :15.

IV. 1. Zora (Maszár 1% reá). 2. Banya 
(2%). 3. Zsandár (6). Fm: Jovan, Augyo, 
Keszkenő, Tily. 10 :15, 22, 16, 19.

V. 1. Rendetlen (Kallinka 1% reá). 2. 
Jobban (1%). 3. Peczkád (8). Fm: Réz
angyal, Pazar. 10 : 20, 13, 13.

VI. 1. Fiú (Zwillinger (1% reá). 2. Em
lék A. (3). 3. Amice 4). Fm: Patyolat, 
Reserl, Korcsmárosné, Mutyi, Ella. 10:22, 
17, 17, 28. •

A Jubileumi dijai, a bécsi versenyek 
tegnapi föfutamát A.canio (Takáos) nyer
te, Bukovina éa M. Pompadonr előtt.

Fm: Jessy.

Kiadja:
A „Héttől Napló" lapkladóvállalnt.

bán hajtóját, Deák Sándor ur amateurKMly ucca >1. száma Teréz-templomául “****?


