
jrpr S oldal 1OOO

HÉTFŐI NAPLÓ
AZ ELŐFIZETÉS ARAi

Igy évre____ — — — — 100.000 K
HMrr. ----------- 50.000 K

boyes szAm Ara,
dinár. Anastriábanaaoo oartrák korona

XVJ. évfolyam

A ! MEGJELENIK MINDEN HÉTFŐN REGGEL

POLITIKAI HETILAP \jÍfIA^ Smrk...Ua«(«.kl.Ukl.»l.l>B...p..ll
l_______ ___ ___ ____ Vili. k.rülel.RSkk S.iMnl 1.

FELELŐS SZERKESZTŐ: Dr. ELEK HUGÓ —
Tolofóni J. S-95, vasárnap sstoi J.

Budapest, 1925 szeptember 28 39. szám

Kun Béla visszatérni készüli Budapestre
Az elfogott kommunisták vasárnap bevallották, hogy már augusztusban előkészítették 

Kun Béla visszatérését — Szenzációs vallomások a bolsevik! összesküvésről
A leleplezett kommunista össze

esküvés ügyében ma egész napon 
éjt folyt a nyomozás munkája. A 
(főkapitányság politikai osztályá
nak detektivszobáiban sürgés-for
gás, az egyik szobából a másikba 
(vezetik az elfogott kommunistákat. 
Az utolsó detektivkihallgatások 
folytak ma. Holnapra teljesen be
fejezik munkájukat a detektívek, 
Hetényi főkapitányhelyettes intéz
kedésére a bűnügyi osztály összes 
nélkülözhető tisztviselői átjönnek a 
politikai osztályra és sürgősen 
(jegyzőkönyvbe foglalják az elfogot- 
tak vallomását. A jegyzőkönyvek 
(felvételével fél nap alatt elkészül
nek és még ugyanezen a napon el
bocsátják a rendőrségről azokat, 
akikről kiderül, hogy ártatlanok.

Nyolc-tíz embert fognak elbocsá
tani, részint fiatal gyermekeket, 

bkiket csak az agitátorok frázisai 
hajszoltak a kommunisták közé, 
ide semmiféle jelentős szerepet nem 
(játszottak.

V<fno<2f JPaMszta szökött
Ma különben igen fontos és je

lentős adatok birtokába jutott a 
rendőrség a bolseviki összeesküvés 
külföldre és vidékre ágazó szálai
nak nyomozása során. A Vági- 
párt egyik jelentős tagja, Varadi 
Pál vegyészmérnök, még mielőtt 
leleplezték volna a szervezkedést, 
ngy látszik neszét vette a dolognak 
(és megszökött Budapestről. Ma az- 
luián bizalmas úton arról értesült a 
rendőrség, hogy

Várad! mérnök Párizsban tar
tózkodik és a szovjet ottani ke
reskedelmi expozituráján rej
tőzött el Ugyanitt tartózkodik 
a párt két másik tagja, akik 
Vágiékat a marseillesi konferen

cián képviselték.
Mivel Váradi ellen közönséges 
bűncselekmények miatt is eljárás 
folyik, a rendőrség intézkedett, 
hont a párizsi. rendőrség fogja le 
és a kiadási eljárás lefolytatása 
után adják ki.

Ki *«zeir«  a szoiiflltpénit
Ugyancsak
,Ikerfiit megállapítani, hogy aMorz 
kvából Bérsen át érlmzö szovjet
pénzt miként csempészték be az or

szágba és hol helyezték el.
Tudniillik a magyarországi kommu
nista szervezkedés tulajdonképpen nem 
i Vdgi-pártban. hanem a port keretén 
kívül folyt. A radikális szocialista jol- 
logü párt csak fedőszorvozote volt az 
ngynevezett Illegitim pártnak, moly a 
Magyarországi Munkások tártjának 
leple alatt dolgozott. Mivel a V ági-párt- 
nak Gőgös Ignác volt a pénztárosa, azt 
hitték, hogy ő kezelte a kommunista 
pénzeket is, azonban kiderült, hogy a 
uzovjetpénz nem került Gőgöshöz, ha
nem egy másik megbízott kezcito ezt. 
Ez az ember szintén a rendőrség foglya, 
azonban eddig nem árulta el.
volt a tulajdonképpeni pénztáros. Most, 
hogy ezt megáltapWották, sokkal köny-

nyébb lesz a rendőrség munká-ja, mert 
ha valtatóra fogják az illetőt

ki fog derülni, hogy pontosan meny
nyi pénz érkezett Moszkvából és hol 
van az elhelyezve, mert egész bizo
nyos, hogy valahol többezer dollár 
áll még ma Is a kommunisták ren

delkezésére.
Ezt. az összeget a rendőrség le akarja 
foglalni még mielőtt sikerülne a szabad
lábon lévő kommunistáknak eltüntetni. 
Éppen ezért, amint Weinberger kihall
gatását befejezik', hozzáfognak a pénz
táros kihallgatásához. Egyébként az 
összes elfogattak részletes beismerésben 
vannak, vallomásukat teljesen egybe
hangzóan teszik meg, úgyhogy, ha a 
monstre összeesküvés ügye átkerül az 
ügyészségre,

az bíróság előtt nem les® módjuk

Kun Béla még augusztusban 
visszaaföavt jönni Budapestre

Weinbcrger Zoltán kihallgatása 
során egy igen érdekes körülményt 
is tisztázni fognak. Több kérdést 
fognak intézni hozzá a Bécsben, a 
Poa Li Zion nemzetközi zsidó mun
kásegylet Glockengasse 6. szám 
alatti könyvtárában tartott kon
gresszusra vonatkozóan, mely kon
gresszuson tudvalevőleg Kun Béla 
elnökölt. Ezen a kongresszuson 
ugyanis jelen voltak a szomorú em
lékű magyar tanácsköztársaság 
volt népbiztosai közül Kun Béla, 
Landler Jenő, Alpár Gyula, Hirosik 
Károly és Rákosi Mátyás. Mikor 
arról került szó, hogy, ki jöjjön 
Magyarországra a szervezkedés ve
zetésére, először

maga Kun Béla akart haza
jönni, mert arra számított, hogy 
jelenléte fel fogja fokozni az 
otthoni kommunisták 

gát
Később azonban úgy 
hogy Rákosi jöjjön 
mert attól tartottak,

bátorsá-

ba tároztak, 
Budapestre, ’ 

mert auui wniuiwtn, hogy Kun n.?, ujuuinui cjiukuh 
-Bélát jellegzetes arca és testalkataikat holnap fogják kihal Iga tn'

71 titokzatos Kámán Kató 
és a többiek

A főkapitányság fogdájában ma het
venhat ember vár további sorsúra. Ki ez 
a hetvenhat emberi Apostolok, csalók, 
gazemberek, börtöntöltelék vagy tévta- 
n ok tói megmérgezett népbolonditók! Ki
csodák ezek hetvonhatan, akik meg akar
ták nyitni a zsilipeket a kloúkúk népe 
előtt, akik valami bódult, beteges álom
ban vtaszaálmodták a bőrkabát, n kézi
gránát és a gerslii uralmát!

71utópne u ssSrSBéíá
Autófeíszerelés—

arra, hogy a régi recipe szerint 
visszavonják vallomásukat azzal az 
ürüggyel, hogy a rendőrség kény- 

szeritette őket a vallomásra.
Egy örült botuesikl

A fogságban lévő vezérek egyike, 
juhász Pál, akit hosszas bujkálás után 
fogtak el a detektívek, úgy látszik az 
utóbbi időkben történt politikai bűncse
lekmények tetteseinek nyomán haladva, 
elmebajt szimulál.

Szótlanul ül cellájában, összekul
csolja két közét, megropogtatja az 
Ízületeket, azután kifejezéstelen arc

cal számolja és nézegeti ujjait
A rendőrorvos meg fogja vizsgálni 

Juhászt, azonban minden bizonnyal 
csak szimulál a hurokrakerült komruu- 
uistavezér. .. r-r ■ ■ ■ .... ,-r. i ■ ■ —

miatt könnyen felismerik, mig Rá
kosi nem volt olyan közismert alak.

Kommunistákat foglak
JMexöíúron

Még mielőtt Weinberger kihall
gatása megkezdődött volna, pont
ban két órakor megérkezett a főka
pitányság épületébe tizenöt újabb 
kommunista, akiket a csendőrök 
hoztak fel vidékről.

Ez a tizenöt kommunista Mező
túr és környékén igyekezett 
megszervezni a mozgalom szá
mára a földműveseket. A föld
párt vezetője, Szabó József el
fogatass után detektívek utaz
tak vidékre, hogy megállapít
sák, hol folyt kommunista szer- 

.vezkedés. Pécs környékén és
Mezőtúr körül fedezték fel a 
szervezkedés nyomait. Mezőtúr 
környékéről tizenöt embert szed
tek ősze, akiket ma erős csend
őri fedezettel Budapestre hoz

tak.
Az újabban elfogott kommunistá

RÁKOSI MÁTYÁS

a spiritusz rektora az egész társaságnak. 
Az egykori szogedi bnnkhivatalnok szep
tember ötödikén lépte át a magyar ha
tárt., zsebében Uraun Vilmos 86 éves gép
kereskedő nevére szóló hamis útlevéllel. 
A Soroksári ut 8—10. számú házban bé
relt hónapos szobát Betta János szesz
munkás lakásában. A húzbel Leknek fel

sem tiint az uj lakó/ Egyedül a házigaz
dáét tudtak róla. Braun ur szolid éfi 
csendes albérlő volt. Reggel korán ment 
el hazulról, este már kilenc órakor ott
hon volt és soha ügyetlen ember sem lá
togatta meg, könyvei sem voltak, de 
minden újságot megvásárolt, összes bú
tora két barna kofferből állt, egyikben 
ruháit tartotta, összesen két öltönyt és 
egy télikabátot — meglátszik 3. tá’.re is 
be akart rendezkedni. Levelet soha nem 
kapott, lakbérét pontosan megfizette és 
Bettáék nem is tudták elképzelni, ad tör
tént vele, mikor kedden este nem tért 
haza. Este azután detektívek jöttek, húz- 
kutatást tartottak. Csak akkor derült ki 
a Soroksári ut 8—10. számú ‘háa földszint
2. ajtó szenzációja.

Rákosi Mátyás csöndesen, fáradtan fi) 
cellájában, apatiküsan maga elé bámul 
és csak olyankor élénkül fel. mikor 

' -Sbhweinitzer kapitány elé vezetik. Szíj
bilincseket hurkolnak a csuklójára a szíj 
egyik végét egy markos detoktiv fogja 
és szorosan niellette menve kiséri a kapi
tány dó. Ilyenkor azután elemében van 
Rákosi. Szinte élvezet neki Schweinitzer 
kapitánnyal beszélni, aki maga is tudo
mányosan végzett ember a kommunisz- 
tikus tanokban. Egészen a kimerülésig 
érvel a kapitány minden állításával 
szemben, bolcmelegszik, beszél, ágál és 
észre sem veszi, hogy a vita hevében 
mindent elmond, amire tulajdonképpen 
kiváncsi. Schweinitzer kapitány. Külön
ben teljesen beletörődik sorsába:

— Tudom, hogy homokba dugtam 
a fejemet, mikor Magyarországra 
jöttem. Meg vagyok győződve róla, 

hogy kötelet kapok — mondja.
1IÁMAN KATÓ

a legérdekesebb típus valamennyink kö
zött. Hámán Kató, aki most negyvenegy 
éves, vasúti tisztviselőnő volt. A hatvani 
állomásfőnökségen teljesített szolgálatot, 
a kommün alatt, bizalmivá választották, 
a diktatúra bukása után négy hétig fog
ságban volt, de kiderült, hogy ártatlan, 
miro megszüntették ellene az eljárást. A 
fegyelmi bizottság azonban eltávolította 
állásából.

Egy ideig nyomorgotf, végül állás, 
kapott: eg.v kéteshirü éjarakai kocs

mában fellrónő lett.
Az értelmes asszony, aki nyitott szemmel 
látta az életet, látta az éjszakai élet zül- 
lötts-égét, piszkát, nyomorúságát, köny
vet akart Írni az éjszakai élet páriáiról. 
A? irás nehezen ment, hiszen csak átlag 
intelligenciával rendelkezett, megunta, 
otthagyta az állásút,

elment a Flóra gyertyagyárba mii 
késnének.

így került be a vegyészeti munkásuk 
szakszervezetéIm>. ajiol később tisztviselő
nő lett. Buzgó tagja volt az Esperanto 
Egyesületnek, itt megismerkedett egy 
Tóth György nevű szakszervezeti tiszt
viselővel. Az akkor még harmincnyolc 
éves Hámán Kató és Tóth György egy
másba szeretlek.

Tipikus szakszervezeti szerelem vei. 
ez, szociális problémákról való vi
tával. esperantóva! és elvtársikkal, 

végül házasság lett belőle. Egy vaságy
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folt minden vagyonuk, a Mester uccu
ban egy rokonuknál húzódtak meg. Hó
nán Kató havi cgymillióötszáznegyven- 
szer koronát keresett, az ura két milliót. 
Két évig tartott, míg néhány bútordara
bot vásároltak, azaitán hét millió koro
náért lakást veitek. A'z volt minden álma 
tárnán Katónak, mert alapjában véve 
romantikus, polgári gondolkozása nő 
Volt.

A szociáldemokrata nőbiaottságból 
azért lépett ki, mért nem akart 
együttdolgozni néhány elvtársuőjé- 

vel, akik cigarettáztak.
Férjét n városi választások idején a XXI. 
kerületben jelölték a szocialisták, Hámán 
Kató azonban okkor 
tákkal kacérkodott.

Tóth György idén 
nek tartotta, hogy 
szembekerüljön a 

kább visszalépett
Az asszony győzött: férje abbahagyta 

n politizálást, ő pedig ment a maga ut
ján, mely biztos lépésekkel vezette a ren
dőrség cellája felé a szerelmes szlvü, do 
fanatizált Ilámán Katót, a kommunista 
trojka egyik tagját, akinek minden 
kérése csak az volt, hogy a fésűjét adják 
vissza, mert ő nem akar kócosán járni.

WEINBERGER ZOLTÁN
verseket ir, újságíró akar lenni, bolond
ja a nyomtatott betűnek. Az egyetemen 
meg ismerkedett Andiét Erzsébettel, köny
vet tanulmányoz: két bolsevik! pattan ki 
a semmiből. Fantasztikus terveket sző
nek a társadalmi rend felforgatására. 
Végül is tizenötesztendei fegyház szakad 
az éretlen, könnyelmű gyerekember nya
kába, aki elég vakmerő, hogy visszatér 
Magyarországba. Azóta már alábbha
gyott a bátorsága. Azonban még mindig 
Binikus. Mikor klhalígatára vezették, a 
néptelen folyosón csöndesen megkérdezte 
a kísérő détektivtől:

— Kérem, még mindig Báli Mihály a 
hóhér 7

már a kommunis-

összeférhetetlen*  
a választásokon 
feleségével, in- 

a jelöltségtől.

Gőgős Ignác és Őri László

a trojka másik két tagja is jelentéktelen 
emberek. Gőgös, aki éveken át orosz fog
ságban volt, már hosszú Idő óta munka 
nélkül állt. Közös háztartásban élt egy 
Fischer Janka nevű tanítónővel, a. Dam- 
Jaförh uccu 3i. számú házban laktak, 
ahol Fischer Janka, takarításéit kapott 
egy szűk cselédszobát. Őri László aszta
lossegéd. Egy fiatal leány, Gergulich 
Manci varrónő a mennyasszonya. Mióta 
fogságban van, éjszaka is dolgozik a 
leány és igy szerzi meg a pénzt, hogy 
t,kosztot" vihessen vőlegényének, akiről 
csak azt tudta, hogy asztaloslegény és 
akkor sem lett rá büszke, mikor kiderült, 
hogy őri László affélo fiók-népbiztos 
nkarf, lenni.

Ságl Pál

Leányát Ismerte fel 

a kiásott holttestben

Zdpon?/-Szem Gyula afiztaloemoster 
hegy héttel ezelőtt bejelentette a fő
kapitányságon, hogy 17 éves Emma 
nevű leánya Jázmin ucca 7. szám alatti 
lakásáról eltűnt. A megindult rendőri 
vizsgálat megállapította, hogy a fel
tűnő szépségű leányt legutoljára egy 
Toncsi nevű állásnélküli -
nyel látták együtt, aki 
idő óta udvarolt neki.

A múlt hót keddjén
Gyula levelet kapott egy mohácsi sír
ásótól, melyben az állt, hogy Mohácson 
két héttel ezelőtt a Duna kivetette egy 
fiatal leány holttestét, akit azóta el is 
tóméi tok. A sírásó a lovélbon megírta, 
hogy ő olvasta az újságokban a leány 
eltűnését és személyiülrását és azt hiszi, 
hogy

n; ismeretlen hulla az eltűnt Emma 
lesz.

lakatoslegény- 
már hosszabb

Záí/oo-Szem

Zúgony-Szem a feleségével együtt le
utazott Mohácsra. A hatóság közbon- 
Jöttével

felnyitották a sirt, kiemelték a holt
testet és a rettenetesen eltorzult 
arcú leány ruháiból a szülök bor
zadva ismerték fel eltűnt leányukat.

Zúgony-Szeni bejelentette az esetet a 
rendőrségnek, amelynek alapján újabb 
nyomozás indult meg, mert az a gyanú, 
hogy

" szerencsétlen leány bűntény áldo
zata lett.

Bethlen vasárnap reggel
visszaérkezett a fővárosba
Hétfőn a szakminiszterekkel tanácskozik a parlament 

őszi programjáról
Bethlen István gróf miniszterel

nök, aki egy héttel ezelőtt Rad
ványba utazott, ahol Károlyi László 
gróf vendége volt,

vasárnap reggel visszaérkezett 
a fővárosba.

A miniszterelnök elutazásáról a 
legkülönbözőbb hírek voltak elter
jedve, aminek oka az volt, hogy kör
nyezete titokban igyekezett tartani 
távollétét. A titkolódzásra nem volt 
semmi ok: a miniszterelnök egész
sége teljesen helyreállott s azért uta-

zott Radványba, mert vadászszenve- 
délyének akart áldozni.

Jól informált helyről szerzett ér
tesülésünk szerint a miniszterelnök 
most már végleg átveszi hivatala 
vezetését. Hétfőn a szakminiszterek
kel fog tanácskozni, akikkel a tör
vényjavaslatokat tárgyalja meg és

megbeszéli a nemzetgyűlés őszi 
munkaprogramját.

Hir szerint Scitovszky Béla ház
elnök is résztvesz a tanácskozáson.

Meghalt Hegedűs György 
nemzetgyűlési képviselő 

Huszár Károly sárvári beszámolóján hirtelen 
összeesett és meghalt

SzömbMely, szeptember 27.
Hegedűs György nemzetgyűlési 

képviselő, aki Huszár Károly, a 
nemzetgyűlés aleluökénck beszámo
lójára Sárvárra érkezett, a beszá
moló előtt hirtelen rosszul lett és 
rövid idő múlva meghalt Hegedűs 
a világháborúban mint a nagyka
nizsai honvédezred tartalékos had-

nagya szolgált és résztvett a 1 ima
novai ütközetben is.. A Keresztény 
Gazdasági Párt tagja volt, ugyan, 
de mindenkor a legszélsőbb jobb
oldali politikáért exponálta magát 
és élénken résztvett az ébredők moz
galmaiban. Az első nemzetgyűlésnek 
is tagja volt.

Nyugdíjas tábornoKoK, ezredesek 
kérnek bérautó engedélyt 

HaldoKliK a Konflis
Múlt' heti számunkban jelentet

tük, hogy az autótaxi 25 százalék
kal mérsékli viteldijait s a tanács 
határozata értelmében az uj, 4500 
és 6000-szeres tarifák október 1-én, 
csütörtökön életbe is lépnek. A 
bérautó olcsóbbodása pagykonster- 
nációt keltett a bérkocsisok köré
ben, akiknek amúgy is haldokló 
iparágát a taxi viteldij leszállítása 
mintegy kegyelemdöfésként érte. A 
bérkocsisok, akik eddig is panasz
kodtak, hogy a 7000-szeres tarifa 
mellett sem találják meg számítá
sukat, most mégis kénytelenek kö
vetni az autótaxi példáját és ma
guk is, fájdalommal bár, de foglal
koznak már a tarifamérséklés gon
dolatával. A 7000-szcres tarifát 
5000-re kívánják leszállítani s ezt 
be is jelentették a városházán. Mi
után a bérkocsitarifa mindennemű 
változtatása a tanács, a közleke
dési bizottság, a közgyűlés és ke
reskedelmi miniszter jóváhagyásá
tól függ, legalább két hét fog el
telni, amíg az olcsóbb bérkocsita
rifa életbeléphet s addig rossz nap-

jaik lesznek a konflistutajdönösok- 
nak, mert

elsejétől drágábbak lesznek, 
mint az autótaxik.

A bérkocsisok ’nVzdl kapcsolatban 
kijelentették a városházán, hogy 
rövid időn belül

teljesen ki akarják vonni a for
galomból a bérkocsikat 

s kérték az ügyosztályt, hogy en
gedélyezze végül részükre az autó
üzemre való áttérést. A városhá
zán azonban kitérő választ adtak 
a bérkocsisoknak.

A közlekedési ügyosztályon kije
lentették a Hétfői Napló munka
társának, hogy a főváros azért gör
dít akadályokat a bérkocsisoknak 
az autóüzemre való áttérése elé, 
mert

több nyugdíjas magasállásu 
katonatiszt, őrnagy, ezredes, tá
bornok nyújtott be kérvényt 
bérautórendszámok engedélye

zésére
s a főváros ezeknek a katonatisz-

Legbiztosabb nyeremény 
annak*  

cégemnél fedezi!

töknek kívánja a még engedélyez- 
hető rendszámokat kiadni.

A konfliskocsisok tehát a város 
urainak jóvoltából a lovaikkal 
együtt éhen halhatnak.

hogy

árban,
fazonban, 

minőségben 
éS Kivitelben*  

utolérhetetlen! 
nini 

női felöltő éi szőrmeáruháza

Budapest VII, Rákóczi út 22
Sesl elekírik hitnda 8,200.000
Sea! ellektrik hwnda „
Maron Kanta hnnOa 3.900.000
Fekete Crahanlei’ huiula

legdivatosabb fazón ....

Nutrietíe sporílinnáa . 
Yeloar köpeny ^",K±zin'v's- 
lelonrköponjSíSs&J? 
Kockás, csíkos velour köpeny 

divatszinekben, különleges fazón, 
végig bélé ve™............ .. .......................

....2,900.000
. 2,600.000 

850.000
1,100.000

1,200.000 
740.000 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 480.000 
Óriási választék orodeti párizsi modelek 
után mindenféle nemes szőrméből ké- 
spilM nöl bundákban, legújabb- divatú 
őszi, téli, nöl és leányka köppenyokbon, 

valamint ruhákban.A nagy fortgaEonmi való ickíhtrttel, szíveskedtek bevásárlásait le!««sttfieg a délelőtti órákban esikBaSlni

Angol kockás átmeneti felöltő
Szövetruha J teón'liS21a

tartós, jó minőség, reklámár...

......

Nöl tóiselaeni ernyők legnagyobb vá- 
lasztékbffli 8, M), 12 ágú cüvátnyél legolcsóbban 

fcos-oeal

kizárólag Károly körút 24.

Araim versenyen felOl állanak I

Mailandl
ffélselyemkUlönlegességak 
250, 295, 350 koronaFlelsclimann Áruház

Az összes őszi újdonságok dús 
választékban Koreskedéknek külön nagybani osztály!
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Friedrich István
Bárczyt akarja polgármesternek
Ugrón, Ereky, BresztowszKy a polgármester Kérdésről

A várospolitikai aktualitások 
előterében inár napok óta a pol- 
gármesterkérdés áll s a jelek sze
rint ez a kényes, sokat zaklatott 
probléma rövidesen kedvező meg
oldást nyer. A Hétfői Napló mun
katársa kérdést intézett ebben az 
ügyben néhány vezető várospoli
tikushoz, akik a következőkben 
ismertették a maguk, illetve párt
csoportjaik álláspontját:
FRIEDRICH ISTVÁN:

— A polgármesterkérdésben azon 
a nézeten vagyok, hogy jog és tör
vény szernt Sipőcz Jenő mindad
dig helyén maradhat, amíg man
dátuma le nem jár. Jelenleg azon
ban

Sipőcz helyzete olyan tartha
tatlan,

hogy minden jog és törvény elle
nére sem állhat meg tovább állá
sában. Én, ha az ő helyén lennék, 
nem ragaszkodnék olyan görcsö
sen ehez a pozícióhoz, hanem hala
déktalanul levonnám a bekövet
kezett helyzet konzekvenciáját s

lemondanék arról az állásról, 
amelyben megmaradásomat a válto
zott körülmények és a közgyűlés 
magatartása lehetetlenné teszi. 
Hogy ki lesz a jövő polgármestere, 
az ma nagy kérdés. Én úgy látom, 
hogy

a többség Bárczy István mel
lett foglul állást és magam is 
az ő személyét tartom ezidősze

rint a legalkalmasabbnak
e felelősségteljes állás betöltésére. 
Egyesek igyekeznek olyan híreket 
kolportálni, hogy a kormány nem 
látja szívesen, sőt hadakozik 

. Bárczy polgármestersége ellen. A 
I kormány berkeiből nyert informá
cióim szerint ázonban

a kormány egyáltalán nem
szándékozik beleavatkozni a
polgárinestcrkérdés miként való 

megoldásába.
Ripka magaviseletét egyáltalán 
nem tudom megérteni. Ripkának 
meg kell elégednie, hogy a díszes 
főpolgármesteri álléist sikerült el
nyernie. Kétségtelen, hogy nehez 
küzdelmek fognak felviharozni a 
polgármester kérdés körül s egyes 
oldalról még a közgyűlés. munka
képtelenné tevése árán is igyekezni 
fognak a személyi kérdések ked
vező megoldását megakadályozni. 
Én ebben a kérdésben is csak egy 
szempontot tartok szem előtt, a 
közgyűlés munkaképességét s azt a 
csoportot, azt a jelöltet fogom a 
polgármesterkérdesben támogatni, 
amely és aki a munkaképességre 
vonatkozóan garanciát nyújt.

BRESZTOVSZKY EDE
— A szociáldemokratapárt álláspontja 

teljesen tisztázott s azt legutóbbi ülé
sünkön le is szögeztük. Változatlanul 
ragaszkodunk ahhoz, hogy azok a tór- 
fiak, akik

a Wolff-rezslm ténykedéseiért kifelé 
felelősek — Sipőcz és Folkusházy — 
haladéktalanul távozzanak a fórum- 

ról.
Ila szépszerivel, önszántukból nőm haj
landók levonni a polgárság döntésének 
konzekvenciáit, úgy

■ közgyűlésnek kell elsöpörni ókét 
helyeikről.

A polgármesteri állásra — mint leg
utóbbi ülésünkön leszögeztük —

egyedül Bárczy Istvánt tartjuk al
kalmasnak.

Bárczy mellott döntöttünk annak elle
nére. hogy politikai szempontból nem a

É keit, után é. nyomorégéínél

>SHIP< bíkBarbúnAta
Két- és aicbör finom i ásá a

>SHIP< használjon*!*"  

ml eniborünk ,sőt polgármestersége ide
jén élénk kritikával is kisértük műkö
dését Ezidőszerint azonban nem talál
ható megfelelőbb férfiú a főváros veze
tésére s egyedül Bárczy az, aki tud és 
akar dolgozni Budapest felvirágoztatá
sáért. Ami a Rlpkáról szóló híreket il
leti, azokra felesleges sok szót fecsé
relni. Mi visszautasítunk. minden olyan 
kísérletet, amely a polgármesteri szék 
betöltésénél is a kormány akaratát 
igyekszik érvényesíteni. A főváros au
tonómiájának szuverén joga a polgár
mesteri szék betöltése s nőm fogjuk

Beniczky érdekében 
új orvosi vizsgálatot kérnek

M volt belügyminiszter egészségi állapota 
rosszabbodik
a fogoly Beniczky testi és lelki be
tegségének megállapítására, mert 
szerintük ez az uj orvosi vizsgálat 
most már messzebbmenő következ
tetésekre fog jutni, mint az első. 
Szerintük ez az uj orvosi vizsgálat 
azt fogja megállapítani, hogy a 
vábbi fogvatartás Beniczkynek 
már nem az egészségét, hanem

az életét veszélyezteti.
Ettől az akciótól függetlenül biza

kodik a védelelm a szabadlábra he
lyezési kérelmet elutasító táblai 
végzés ellen beadott felfolyamodás 
kedvező, kúriai elintézésében. Az 
iratok már fel is mentek a Kúriá
hoz, ahol hir szerint ugyanolyan 
gyorsan fogják elintézni az ügyet, 
mint az első két fórumon. A felfo
lyamodást e szerint

két héten belül tárgyalni fog
ják.

mig a semmiségi panaszok elintézé
sét november elejére várják. Az 
ügyet alkalmasint fíáth Zsigmond 
kúriai biró tanácsának fogják ki
osztani.

_ „___ . ame-
kormányzó sértésért 
fogházra elitéit volt

ki e három évet.

napróbnapra
Beniczky cellájából napról-napra 

olyan hírek szivárognak ki, 
lyek szerint a 
háromesztendei 
belügyminiszter

aligha bírja
Amit Min ich Károly dr., a tör

vényszéki orvostan egyetemi ta
nára, a védők által a szabadlábra- 
helyezési kérelemhez csatolt szakvé
leményében megjósolt, hogy t. i. 
Beniczky Ödön egészségi állapotát

a további fogvatartás erősen 
veszélyezteti, pontosan igaznak 

bizonyult.
Beniczky bélbaja, amelyet már a 

fogházban kapott, nem akar javulni, 
idegállapota pedig • annyira rossz, 
hogy hozzátartozói már

teljes testi és lelki összeomlás
tól féltik.

Hir szerint a volt belügyminisz
ter családja és barátai most uj lé
pésre készülnek. Kérni fogják, hogy 
rendeljenek el

újabb orvosi vizsgálatot

Elfogták aBristol-szálló tolvaját
A szembesítéskor a személyzet felismerte a betörőt

Megírták a lapok, hogy szombat 
délben ismeretlen tettes behatolt 
báró Podmaniczfcf/ Endre kelebiar 
nagybirtokos Brístoí-szállóbeli la
kásába és onnan két és fél milliárd 
korona értékű ékszert és 26 millió 
koronát elrabolt. A tettes a primitív 
szerkezetű ajtózárt könnyen kinyi
totta. majd valami yésóformaju 
eszközzel felfeszitette a borondoket, 
a nihaszokrényt és az összes fióko
kat, aztán a talált értékeket össze
szedve, eltűnt.

Podmaniczki/ báré feljelentésére 
azonnal detektívek szálltak ki a 
helyszínre, akiknek Simon Margit 
szobaleány és Takács Józoefné szo
baasszony elmondották, hogy

a kérdéses időpontban láttak a 
folyóson egy harminc év körüli 
középtermetű, beretváltarcu, ke- 
ménykalapu, gújmiköpönyeges 

férfit,

akiről azonban azt hittek, hogy. a 
szálloda egyik uj vendége. Köszön
tek is neki és ő

rekedtes hangon viszonozta azt.
A detektívek előmutatták az is

mert szállodatolvajok fényképeit es 
az egyikben a szobalány és a szoba-

év óta legjobban bevált

40 Dr. Taub gyermekkenőcs 
Dr. Taub hintőpor
Dr. Taub típióKa

Most

engedni, hogy a kormány ismét néhány 
jelöltet dobjon elénk, hogy kizárólag 
azok közül válasszuk ki Budapest uj 
vezetőjét.

UGRÓN GÁBOR:
— Eddig még nem volt időm 

posabban foglalkozni ezzel a 
déssel s így

határozott véleményt sem 
kothattam magamnak

erről az aktuális problémáról. ____
azonban, miután a polgármester
kérdés a jelek,szerint a várospoli
tika napirendjére került, rövidesen 
magam is leszögezem ezzel kapcso
latos véleményemet.

EREKY KAROLY
— Remélem, hogy gyorsan és közmeg

elégedésre sikerül ezt a kényes ügyet 
mogoldani. Én a jövő polgármesterét 
fíipka Ferencbcn látom.

al-

tó
im-

asszony felismerték azt a férfit, akit 
a betörés elkövetésével gyaviusitot- 
tak.

A detektiveknek vasárnap éjszaka 
sikerült az illetőt, aki különben jól
ismert notórius szállodatolvaj, elő
állítani a főkapitányságra, az azon
ban tagadta a bűnösséget és min
denáron alibit akart bizonyítani. 
Vasárnap délelőtt a detektívek a 
gyanúsítottal együtt megjelentek a 
szállodában és

szembesítették a két szobaasz- 
szonnyal, akik kijelentették, 
hogy ez az a férfi, akit szombat 
délben Podmaniczky báró szo

bája előtt láttak.

A detektívek különben vasárnap 
délelőtt újabb helyszíni szemlét tar
tottak és a ruhaszekrény ajtaján

sikerült néhány Ujjlenyomatot 
találni, 

amiről felvételt készítettek. Ez______________ ___ ,______ ____ a 
körülmény lényegesen megkönnyí
tette a rendőrség munkáját és most 
már a daktiloszkópiai vizsgálat 
alapján fogják megállapítani, hog^ 
a gyanúsított azonos-e a betörővel

1GYVÉDI VIZSGÁKRA, JOGI SZÍ- 
GQRLATOKRA, ALAPVIZSGÁKRA, 
ALLAMSZAMVITELRE, KETTŐS
KÖNYVELÉSRE, valamint a KÖZ- 
GAZDASÁGI egyetem colloqul maira 
és alapvizsgáira ELŐKÉSZÍTÜNK. 
Jegyzetbér let, díjtalan felvilágosítás 
szóban és levélben. 
SZONTAGH-SZEMINARIUM. Buda.

Az Emke föpirá! 
perük □ kóvéhűz új tulajdonosűl 
Jáy-a a föpincérnek felmondás?

Az, egész budapesti sajtó foglalkozott 
nemrégiben az Emke-kávéház uj tulaj
donosának, Horti Károlynak, azzal ai 
eljárásával, hogy a kávéház régi pincé
reit, köztük a negyedszázad óta ott dol
gozó főpincéreket is, egyik napról a má
sikra az uccára tette. Akkoriban az uj 
kávés, állítólagos antiszemita hajlamai
val magyarázgatták ezt az erélyes intéz
kedést, ami ellen azonban ö energikusan 
tiltakozott a lapokban.

Most érdekes és az eddigi jogszolgálta
tásban példátlan fordulat történt ebben 
az ügyben. Az elbocsátott két főpincér. 
Foiner Jakab, aki 28 évig siirgött-forgotf 
az Emke márványasztalai között és Bér- 
kovics Ignác, aki 25 évig fülelt fel a 
„fizetek1* szóra, ügyvédhez mentek s meg
kérték, hogy nézzen utána a paragrafu
sok között, vájjon lehetséges-e az, hogy 
annyi évi hü szolgálat után egy fillér 
kárpótlásra sem tarthatnak igényt?

S az ügyvéd, Lengyel Ernő dr., kerese
tet nyújtott he a budapesti kir. törvény
székhez, amelyben Feíuer Jakab részére 
3 havi járandóság és 28 év után járd 
végkielégítés fejében 72 millió koronát, 
Berkovics Ignác részére pedig S havi fel
mondási időre 36 millió koronát, követel 
az Emke uj gazdájától. A koresot indoko
lása az, hogy a főpincér csak olyan keres
kedelmi, alkalmazott, mint a kávéház töb
bi alkalmazottja, ha nem is kap l'ix fize
tést. A birói gyakorlat szerint a jutalé
kos, állandó alkalmazottnak szintén jár 
felmondás s a föpincér is ilyen, nem fixu- 
mos, hanem jutalékos alkalmazottnak te
kintendő.

Mivel ez az első eset, hogy főpincér feb 
mondási pert indít volt gazdája ellen, 
nemcsak pincér!, hanem jogászi körökben 
is nagy érdeklődéssel néznek a per eldön
tése elé.

Ha megbecsüli 
férje keresetét

Szent István
cikória

kávét vásároljon, — melynek 
első koronás királyunk Szent 
István képe a védjegye — 
mert minden félkilogrammos 
doboz sarkában kb. 8000 ko
rona értékű szemeskávé van.

Magyar ipartermék 
és kitűnő minőségI

HUNGÁRIA GÖZFÜBDÖ

Z2.000 I< (törülköző 
ós lepedő 
használattal) 

Pénteken egész nap csak férfiaknak!
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Megszűnnek 
a budai vízmizériák

ÚJ kutakat nyitnak Magyarén
A főváros, de különösön a budai rósz 

lókat szonved a vízszolgáltatás hiányos
ságai következtében s a nyári időszak
ban nem egyszer előfordul, hogy a ma
gasabban fekvő város részekben, különö
sen a Várban és a Svábhegy környékén 
napokig nem kap ivóvizet a lakosság. 
Ennek a közegészségügyi és közbizton
sági szempontból egyaránt tarthatatlan 
helyzetnek az volt az okozója, hogy a 
káposzlásmegyeri vízmüvek nem voltuk 
képesek annyi vizet termelni, amennyi 
kz egész főváros és főképpen a budai 
résznek ellátására is elegendő lett vol- 
Da.

Ezen az állapoton végre segít a fővá
ros és elhatározta egyrészt a vízmüvek 
modernizálását, másrészt uj kutcsopor- 
lok fúrását.

Hat kutcsoport fúrását vették tervbe, 
mindegyikét 27—30 kuttal s egy ilyen 
Csoport fúrásával már el is készültek 
Mogyeren, úgyhogy októberben abból 
már vizet termelnek. Néhány hónapon 
belül elkészül mind a 6 kutcsoport, 
amelynek segítségével a főváros vizol- 
látása 18—20.000 köbméterrel, közel 20%- 
kal fon növekedni. Ezzel azután meg
szűnnek a budai városrészek vizmizériái 
Is s biztosítva lesz a legmagasabban 
fekvő épületek vízellátása.

Borvendén Ferenc tanácsnok Ó3 Pau- 
lovits vezérigazgató Párizsban és a 
többi nagy külföldi városokban most 
tanulmányozzák az ottani vízmüveket s 
a budapesti üzem modernizálását az ot
tani tapasztalatok alapján fogják vég
rehajtani.
........ ——— ■ i Tnai........ , „

Október 1-től
a

Nsw York éfferemben
Komlócs és 

Mándics 
zenekara muzsikál

A müuészszobtíönn

A Kis FrOlich
játszik

Főbelőtte masát 
e$y Ismert budapesti fogorvos 

A gondok elől a halálba
A fővárosi orvostársadalom egyik 

ismert, szimpatikus, de sorsiildö- 
zött tagja vetett véget tegnap este 
tragikus módon életének. Nánássy 
Adolf dr. fogorvos évekkel ezelőtt 
kiterjedt, előkelő pacienturával 
vezette be Lipót körúti rendelőjét, 
de lassanként a mindegyre rosszab
bodó gazdasági viszonyok nála is 
károsan éreztették hatásukat. Az 
amúgy is egzaItalt természetű fog
orvos idegrendszerét az egyre nehe
zedő gondok, a viszonyok mostoha
sála teljesen megbontották, úgy
hogy

nemrégen elmegyógyintézetbe 
szállították

kezelés végett. Az intézetben azon
ban brutálisan bántak a szeren
csétlen emberrel, a.kinek

a bántalmazások során az egyik 
ujját is kitörték.

Midőn az elmegyógyintézetet el
hagyta.

Elkészült a íöroényfervBzet 
a játékkaszinó engedélyezéséről 
Pénteken tárgyalja a a minisztertanács a felelősség 

és a feloszlás feltételeit
Hetek óla folyik a harc a játékkaszinó 

engedélyezésééil anélkül, hogy ebben a 
kérdésben döntés történt volna. Teljesen 
beavatott helyen közölték a Hétfői Napló 
munkatársával, hogy

a játékkaszinó engedélyezéséről szóló 
törvényjavaslat tervezete elkészült.

de végleges döntés még nincs, mert az 
utolsó szót a minisztertanács még nem 
mondotta ki. A játékkaszinó engedélye
zése már több ízben szerepelt a miniszter
tanács napirendjén, minthogy azonban 
egyszer a belügyminiszter, máskor a 
pénzügy miniszter hiányzott a miniszter
tanácsról, vita sem volt az engedélyezés
ről. Vass József helyettes miniszterelnök 
ugyanis arra az álláspontra helyezkedett,,

Hogy veszítette el állását 
ésnagyvagyonátSozánszky 

az 0. K. H. volt igazgatója 
Fia érdekében felvett kölcsön súlyos feltételei 

kergették a pusztulásba

pert indított az állam ellen,
mert a kitört ujja miatt képtelen 
volt praxisát folytatni. A pert a 
közelmúltban elveszítette s ez na
gyon elkeserítette.

A foglalkozásának folytatásában 
akadályozott fogorvos ekkor meg
takarított vagyonát, mintegy 100 
millió koronát, kosztba adta s an
nak kamatjövedelméből tartotta 
fenn magát.

A kosztba adott vagyon azon
ban elveszett

s a szerencsétlen ember most itt 
állott teljesen vagyontalanul, kere
seti lehetőségek nélkül. Ezek a so
rozatos csapások végzetes tettre 
késztették a nemrég jobb napokat 
látott, mindenki által tisztelt fogor
vost, aki vasárnap hajnalban ma
gára zárta szobája ajtaját és 

revolverrel főbelőtte magát.
Berohanó hozzátartozói már halva 
találtak reá.

hogy Bethlen István gróf miniszterelnök 
távollétében elhatározó lépést tenni nem 
lehet.

Ilyen körülmények között
a lenközelebbi minisztertanács fog 
dönteni a játékkaszinó engedélyezésé

ről,
amiíkor ugyanis Rethlen István gróf mi
niszterelnök is résztvehet a kabinet
tanácskozáson. Az engedélyezést illetően 
elvben már megvan a. kedvező döntés, a 
pénteki minisztertanácson- csak két kér
dést tárgyalnak:

a felelősség és a felosztat 
kérdését. Arról ugyanis, hogy milyen 
intézmények hány százalékot kapnak, 
még nincs semmiféle megállapodás.

szorultságában eladott egy zongorát.

Nagy hunok a törvény komor betűi- 
szerint.

így lett végo Sozánszky Mihály va
gyonának és karrierjének. S a csattanói 
A végzetes 7500 dolláros kölcsönből, 
amely romlását okozta,

Összese ír 225 millió koronát kapott
-eredetileg kezéhez.

Is 3 hónap alatt Bzctendö vissza. Addig 
Is elsa hely.n betáblázzák Sozánszky 
villujara. Ha pontos dátumra nem 
űzeti vissza Sozánszky az összeget, úgy 

kS‘e!“ Villáját 5 év e a kiilctónadó. 
n«k bérneadnl évi egymillió bérért 

’vl,BeMJníívű1“ket ‘ü¥“bbra is 

7 szoba bútort is örökáron 4ten. 
gednl 54 millió korona vételárért.
Sozánszkynak kellett n pénz, mindent 

aláirt, do a kitűzött ldére térSszet". 
sen nőm tudott fizetni.

A perek áradata Indult meg ellene, 
ügyvédje hiába ólt az uztora Mfonásá. 
val: a büntető eljárás még folyik d» 
közben ’ Uö

a villát elárverezték,
megvette a Dunagözhajózási 333 
ért, mint egyetlen az árverésen 
kező vevő, Sozánszkynak

millió*  
jelent-

le kotlett mondania állásáról, söt 
killfiildro kellett menekülnie, 

mert a pénzkölesönzok még

öt jelentették fel oszlásért és B|k. 
kasztásért.

Csalásért, mert a kölcsönadásokra meg
szabott feltételek egyikét nőm tudta be
váltani, sikkasztásért, mert elkötelezett 
bútorai közül végső

Legszebb Legjobb Legolcsóbb

PflL«
Kárpitosáru, vas-, 
és rézbutorgyáraSxffnyeg, pokróc, Uggdny, ágy- és 

asztaltentök, gyermekkocsik, nyngszékok, 
leány szoba-, előszoba- é3 kertlbutorok, ernyők 
és sátrak minden kivitelben kaphatók 
GICHNERJANOS 
BUDAPEST, VII., ERZSEBET KÖRÚT 20.
Nagy katalógust 4000 K ellenében postán küldök 

dísztárgyak, evő* 
eszközök, sport* 
és versenydijak!

dús váli-ztékban Schlelfcr oxllstArupyór
gyári árban VII, Ka inczy u. 14. Tel. 135-28.

Női filc, velour-, char- 
meuse és 

bársonyhalapoh 
Frl.dmnn &

A' napokban tárgyalták a budapesti 
királyi törvényszéken Szül ima Vlodek 
Iréné felperesnek Sozánszky Mihály, az 
O. K. H. volt igazgatója elleni 7500 
dollár tőke és járadék iránti polgári 
perét. A per még nincs befejezve, do 
már eddig megtartott tárgyalásain is- 
világos körvonalakban rajzolódik ki egy

sötét budapesti tragédia képe.
Sozánszky Mihály self made mén volt, 

aki szegény hivatalnokból vitto fel az 
O. K. H. igazgatójának díszes állásáig. 
Csinos vagyont is szerzett, amelyet egy 
gyönyörűen berendezett 7 szobás villába 
fektetett bele, a Széher ut 14. számú vil
lába. Minden jel arra mutatott, hogy 
mint, olőkelö és jólszituált polgár fogja 
befejezni életét. Azonban máskép tör
tént. Egyik fia István szerencsétlen
ségre örökölni vélte apja üzleti képes
ségeit és 25 éves korúban vállalkozá
sokba kezdett. Valami hangzatos nevű 
trzusvállalatot alapitolt, amelyen ez- 

ún
rettenetes összegek úsztak cl.

Azonkívül üzleti összeköttetésbe lépett 
a Dunagözliajózási Rt. egyik hasonlóan 
vállalkozó szellemű főtisztviselőjével, 
aminek az lett a következménye, hogy

a Duna gőzhajózás inak 1923 decem
beréig mintegy 300 millió koronán?! 

kárn támadt.

Sozánszky féltvo a fiát holmi törvényes 
következményektől,

kénytelen volt magára vállalni az 
egész 300 milliós adósságot és pedig 

svájci frankban stabilizálva,

annyi svájci frankban, hogy az ma 
900 millió koronának felel meg.

A fiúnak azonban egyéb adós
ságai is voltak, Sozánszky kénytelen 
volt pénz után nézni ós így került el 
Vérey Lorándhoz, a nyilvánosság előtt 
nemrégen le vitéziéit „pápai grófhoz", 
aki szerzett is Sozánszkynak kölcsönt és 
pedig egy Szulima Vlodek Iréné nevii 
hölgytől, aki Vérey elvált felesége. Ez 
adott Sozánszkynak 7500 dollár kölcsönt 
a következő feltételek mellett:

A kölcsön, amely 1924 fobruár 7-én 
került kifizetésre, 1924 május 1-ig, vagy-

Gyártja 

EGYESÜLI IHÉÉlM- ÉS 
huku Hl, GM

OPERA
VEZEKLŐ PINCE
Étterem, VI.. Andrássy út 25

fittén ként
a nápolyi JAMBO művészek 
együttese énekel ÍB muzsikál

Belépődíj nincs
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— Pesthy Pál a hitélet mélyítésé
ről. Szarvasról jelentik: Nagy
számú előkelő közönség előtt, fényes 
ünnepség keretében iktatta be va
sárnap délelőtt a szarvasi ág. cv. 
egyházközség uj felügyelőjét Pesthy 
Pál igazságügyminisztert. A beikta
tási ünnepségen megjelent a bányai 
egyházkerület püspöke. Rafíay Sán
dor is. A díszközgyűlésen az .újon
nan megválasztott felügyelő hösz- 
szabb székfoglalóban ismertette 
azokat a szempontokat, amelyek uj 
tisztjének betöltésénél vezetni fog
ják. Legfontosabb feladatát a hit
élet mélyítésében látja. Emellett 
szükség van a sajtó szervezésre és 
az ifjúság gondozására.

— Megalakult a Magyar Nemzeti 
Filmszövetség. Vasárnap délelőtt a vár
megyeháza üléstermében tartotta ala
kuló közgyűlését a Magyar Nemzeti 
Filmszövetség. Ditróy Mór korolnöki 
megnyitójában vázolta a szövetség cél
ját, majd megválasztották a tisztikart. 
Elnök lőtt Herczeg Ferenc, tisztoletbeli 
elnökök Lengyel Menyhért, Pakots Jó
zsef, Porzsolt Kálmán, Rózsahegyi Kál
mán, Szilágyi Vilmos, Vajda László, 
‘iigyvezető-elnöknek pedig Balogh ~ "Bélát 
választották meg. Ezután Balogh Béla 
londülotes beszédben ismertette a ma
gyar filmipar jelenlegi és jövő helyze
tét. Pakots József, Szilágyi Vilmos és 
Pintér Imre felszólalása után a köz
gyűlés véget ért.

— Szarajevói gyáros , titokzatos 
halála Budapesten. Néhány nappal 
ezelőtt Budapestre érkezett üzleti 
ügyei elintézése góljából B ér.n áldó 
Í/Ponti serajevói eukorgyáros és a 
íhu<l;i£*  Esplanade szállóban bérelt 
lakást. Vasárnap estefelé a szálloda 
személyzetének feltűnt, hogy a gyá- 
ti’OH még nem távozott el szobámból 
B miután többszöri kopogtatásra 
nem kaptak választ, föl törték az aj
tót, A személyzet rémülten látta, 
[hogy a gyáros holtan fekszik ágyá
ban. Azonnal értesítették a rendőr,- 
Béget, ahonnan bizottság szállt ki a 
szállodába, amely intézkedett, hogy 
a holttestet a törvényszéki bonctani’ 
(intézetbe szállítsák. A boncolás soS 
Fán fogják megállapítani, hogy mi 
Okozta a serajevói gyáros titokzatos 
halálát.

Elkán Gyula

Szőrme-
bundái 

versenyen kívül 
Károly körút IS.

Egy utas és egy billiós értékekkel 
teli bőrönd a bécsi gyors tetején

Az utast a határon, a bőröndöt a Keletinél találták meg

Á budapesti főkapitányság va
sárnap délben táviratot kapott a 
bruckneudorfl osztrák határállomás 
rendőrségétől, amely elmondja, hogy 
a Becsből Budapest felé

'robogó gyorsvonat tetején egy 
férfit füleltek le

akinél sem igazoló okmányt, sem 
útlevelet nem találtak s aki a vo
nat tetején meglapulva akart ke
resztüljutni a határon. A titokzatos 
utast természetesen az osztr.ák ha
tárrendőrség őrizetbe vette s kihall
gatásakor' azt mondotta, hogy Nagy 
Józsefnek hívják és budapesti la
kos. Az osztrák rendőrség bővebbet 
nem tudott meg a gyorsvonat külö
nös utasától s ezért a budapesti 
rendőrséget kérte meg, hogy nyo
mozzon, vájjon csakugyan létezik-e 
itt \egy ilyen nevű ember.

A távirat megérkezésével egyide
jűleg^ Keleti pályaudvari detektiy- 
kirendeltsége is érdekes telefonérte
sítést küldött a bécsi gyorssal kap
csolatban a rendőrségre. Ugyanan
nak a vonatnak az átvizsgálása so
rán .ugyanis a vasutasok

az egyik kocsi tetején egy bő

— A Lipótvárosi Casinó ellenzéke 
rendkívüli közgyűlés összehívását 
tervezi. Vasárnap délelőtt a Lipót
városi Casinóban a reformpárt el
nevezés alat szervezkedő ellenzék 
újabb bizalmas megbeszélést tar
tott, melyen több részletkérdés meg
vitatása után az az általános kí
vánság jutott kifejezésre, hogy a 
reformpárt nyilt állásfoglalását ne 
halassza el a rendes közgyűlés egy- 
behivásáig, hanem kérje az elnök
ségtől sürgősen egy _ rendkívüli 
közgyűlés összehívását, Kogy kíván
ságait és javaslatait előadhassa. 
Végleges döntés ebben az irányban 
még nem történt. A vasárnapi ér
tekezlet megvitatta és megállapí
totta annyik-a körlevélnek szövegét 
is melyben a reformpárt végrehajtó, 
bizottsága a casinó tagjait a moz
galomhoz való további csatlako
zásra szólítja fel.

— Orvosi hir. Dr. Görög Adolf fog
orvos (New York palota, Erzsébet körút) 
külföldről hazaérkezett és ismét meg
kezdte rendeléseit.

— Elfogták a Keleti pályaudvar 
poggyásztolvaját. A rendőrséget 
hosszú idő óta feljelentésekkel 
árasztják el, amelyekben a panaszo
sok bejelentik, hogy a Keleti pálya
udvaron veszteglő vonatokból isme
retlen tettesek értékes podgyászai- 
kat ellopják. A nyomozás eddig nem 
vezetett eredményre, mig vasárnap 
hurokra került az a megszervezett 
társaság, amely az utóbbi időkben 
réme voltba pályaSdvar utasainak. 
A rendőrség ittgyanis kinyomozta, 
hogy a sorozatos lopásokat Sinkó 
János, Szabó Kálmán, és Bogarícs 
Ferenc r^vottmultü! vasúti tolvajok 
követték el. Mindhármukat letar
tóztatták és eddig töb.b mint száz 
lopást ismertek be.

— Hamis levelekkel bicikliket 
csalt ki egy gimnazista. Ráska 
László hetedik gimnazista tanuló 
furfangos csalásokat eszelt ki, hogy 
pénzhez jusson és költséges pasz- 
szióit kielégíthesse. Különböző cég
bélyegzőket hamisított, és azokkal 
ellátott üzleti leveleket, meghatal
mazásokat irt saját magának, ame
lyekkel azután felkeresett több,ke- 
rékpárkereskedő és kölcsönző céget 
és mindenütt kerékpárokat csalt ki. 
A bicikliket azután magánosoknál 
értékesítette. Körülbelül 15 kerék
párt sikerült ily módon a megté
vesztett kereskedőktől kicsalni, 
amelyekkel azután néhány milliót 
szedett össze. A megkárosított cé
gek feljelentésére a Petendi detek- 
tivesoport kezdett nyomozni a szél
hámos gimnazista után s Szabó 
Jenő detektlvnek sikerült is a 
csaló fiatalembert az egyik éjszakai 
mulatóban elfognia. Kihallgatása 
során beismerte a terhére rótt cse
lekményeket és elmondotta, hogy a 
kerékpárok értékesítéséből szerzett 
milliókat részben elkártyázta, rész
ben egyéb passzióim költötte. Le- 
tartóztatták.

röndöt találtak, 
amelyet bevittek a pályaudvari dc- 
tektivszobára s mikor itt kibontot
ták, meglepetve látták, hogy

az tele van milliárdos értékek
kel.

A vonat tetején talált gazdátlan 
bőröndben találtak egy 100 darab
ból álló súlyos evőeszköz-készletet, 
egy arany karkötő-órát, 2 gránát
köves^ mclltüt, brilliánsokkal kira
kott értékes nyakéket, egy pár, grá
nátköves fülbevalót, 2 régi arany
érmet, azonkívül 935 milliárd névér
tékű márkabankjegyet. Az óriási 
értékeket beszállították a főkapi
tányságra, ahol az a gyanú, hogy

a határon lefülelt tetőütas és 
az elhagyott bőrönd között szo

ros összefüggés van.
A rendőrség azt gyanítja, hogy az 

állítólagos Nagy József egy bécsi 
vagy berlini betörésből szerezte az 
ékszereket és a pénzt s ezért azon
nal értesítette a leletről az osztrák 
határrendőrséget, kérve, hogy az el
fogott gyanúsítottat adják át a ma
gyar, hatóságoknak.

— Tagad a nagytétényi kéjgyil
kosság gyanúsítottja. A vasárnapi 
lapok részletesen beszámoltak arról 
a kegyetlen kéjgyilkossá grQl, ame
lyet Nagytétény melletti Baros-te- 
lepen követtek el lelketlen férfiak 
s amelynek áldozata Hajmási Ilona 
12 éves polgári iskolai leányka. A 
pestvidéki törvényszék vizsgáló
bírója és orvostani szakértője va
sárnap délelőtt kiszállt a helyszí
nére, ahol a szerencsétlen áldozat 
holttestét felboncolták. A boncolás 
kétségtelenül megállapította a kéj
gyilkosságot. A vizsgálóbíró egy
úttal kihallgatta a gyilkosság gya
núsításával őrizetbe vett Holzinger 
János kőbányai munkás, aki azon
ban ú-lhatatosan tagadja, a szörnyű 
bűncselekményt és azt állítja, hogy 
nem azonos azzal a férfival, akit a 
mezőőr a kisleánnyal együtt látott. 
Mindenáron alibit akar bizonyítani 
s egy sereg tanút jelentett be ahnak 
igazolására, hogy, a kritikus időben*  
máshol tartózkodott. Az alibitanuk 
kihalgatását hétfőn kezdi mtg a 
vizsgálóbíró.

— Eljegyzés. Lipcsei Jenő, a Hétfői 
Napló sportrovatvezetője eljegyezte 
Jónap Erzsiké kisasszonyt, Mczőpoter- 
den.

— Tüntetés , a saint germaini 
béke ellen. Becsből jelentik: Nagy
számú közönség részvételével ma 
délelőtt; valamennyi német egyesü
let tüntető felvonulást rendezett a 
saint-germaini béke ellen. A Baben- 
berg uccában történt kisebb inci
denstől eltekintve, a felvonulás nyu
godtan, rendben folyt le.

—Megkezdődött az őszi idény Bala- 
tonfüreden. Az utószozón olcsó árai: 
teljes ellátás a penziókban napi 100.000, a 
szállodában 120.000, a szanatóriumban 
170.000 koronától kezdve.

— Olcsó utazás a Frankfurti Vásárra. 
Nagy sikerre számíthat a Frankfurti 
őszi Vásár október 2—7-ig, ahol a textil-, 
divat-, luxus-, bőr-, divatcipők-, nemzet
közi iparművészeti és technikai kiállitá- 
tósokon ötletességgel és Ízléssel tárják a 
látogató elé a legszebb újdonságokat. 
75 százalékos vizumkedvezmóny és 30 szá
zalékos utazási kedvezmény. A vásár 1b. 
megbízottja Aczél Gyula, Budapest,’Rákó
czi ut 32. Telefón: József 118—10, aki fel
világosítással készséggel szolgál.

— Felhívjuk a t. olvasóközönség fi
gyelmét Molnár Gyula nőidivat- és 
szőrmeáruháza (VII., Molnár ucca 22.) 
lapunk mai számában megjelent feltűnést 
keltő hirdetésére.

—■ Olvasóink Ügyeimét felhívjuk a 
mai Friedntann-télo hirdotésre.

— Valódi világvárosi látványosság a 
ma este megnyúló, fényesen, pazar pom
pával renovált és átalakított hajdani 
Café Francois, Andrássy ut 32, moly 
egyik legkedveltebb nappali és éjjeli 
szórakozóhelye a fővárosnak. Kitűnő éte
lek és italok, valamint egy híres zenekar 
hangversenye a legkollometesobb tartóz
kodási hellyé avatják e gyönyörű szép, 
kávéházat, melynek pompás berendezése 
a magyar ipar egyik remekműve.

— Levetette magát az ötödik eme
letről egy ismeretlen férfi. Vasár
nap délután a Váci ut 28. számú 
bérpalota ötödik emeletéről leve
tette magár egy intelligens kiné
zésű, 50 év körüli férfi és holtan te
rült el a bérház udvarának köve
zetén. Az ismeretlen férfi zsebében 
csak egy levelet talállak, amelyben 
ezeket írta: „Nincs senkim, senki 
sem fog keresni, nej*  kínlódott to
vább, elég volt!'

— Mégmérgezte magát. HirscK 
Herma unó magánzónő, az Alsóerdő 
sor 4. szám alatti lakásán ismeret
len méreggel öngyilkosságot köve-

A mentők súlyos állapotban 
a Kokus-kórhú-zba szállították.
t Y iostőmüyésznö. Szabó
Juliana 18 éves festőmüvésznöven- 
dek vanárnap a Dunába vetette ma
gút. A közelben lévő hajósok azon
ban meg idejében kimentették s a 
sors^ mostohagyermekét a Szent 
Istvan-kórházba szállitották.

utódai
S y B r m e k r u h a-kUIOnlegessegek Oilíte
IV, Párisi ucca 1. (Váci u. sarok) 

Túlzsúfolt raktár miatt 
idónyolötti kiárusítást rondezilnk és 

renflkfrfili höiezrájiénl 
az Összes raktáron levő gyer

mekruházati cikkek
(1 évestől 16 éves korig) előirt áraiból, 

szeptember 30-ig 

20°/o 
enaeflménvl M

Divatos 

áfmenelf kabátok 
420.000-töl 

Intézeti fehérneműnk 
Iskolaruhák 

Télikabát újdonságaink 
elkészültek 
Óriási raktár 

FÍUÖltÖnyök óriást választékban 

Leány- és fiufelöltők 
Flu , leányka- ás bakfisruhák 

Játszóruhák 
Eabyruhák 

GyermekfEhérnemüek 
Bakflskalapok 

Leány- és fiuküíények 
Leány- és flukalapok 

Plyamák úrási választékban 
Áruink közismerten a legjobb minősé

gűek és a Iegelsérangú 
kivitelben készülnek

Szép őszi napokat 
tölthet a magyar tengeren

E212j££Í2££den
Napi teljes ellátás:

a szállodában... ... 120.000 K-tól
a penziókban.............. 100.000 K-tól
a szanatóriumban ... 170.000'K-tól

BELLÉVUE-ben 
oste 8 zenekara szol
órától OUUU/lKU gáltatja a zenét

Attila ucca 53



SCSzgazdasdg

KERESKEDŐ ÉS IPAROS ÚJSÁG
Elkészült 

az ipartestületi reform 
törvényjavaslata

Most korült a nyilvánossúg elé a ke- 
rcakodolmi minisztérium törvényjavas
lat tervezete az országos kézműves tes
tület megszervezéséről, melyet a minisz
térium megküldött az összes érdekkép
viseleti szerveknek is. A törvényjavas
lat az ipartestületek szervezetét is meg
reformálni óhajtja és e célból azon ren
delkezést tartalmazza, hogy minden 
községnek valamely ipartestületi körzet
hez kell tartoznia; igy minden képesí
tett iparos valamely ipartestületnek 
tagja lesz. Uj ipart estül etek megalakí
tása. valamint működési körének meg
állapítása tárgyúban az érdekeltek meg
hallgatása után a kereskedelmi minisz
térium fog dönteni. Ipartestületet meg
szüntetni csak az érdekeltek hozzájáru
lásával lehel- Uj ipartestületek megala
kításánál az alapszabályokat öt az ér
dekeltek által megbízott iparos közre
működésével kell elkészíteni. Az ipartes- 
tiilctek politikai pártokat nem támogat
hatnak és tagdíjaik közadók módjára 
lesznek beszedve. Hao az ipartes>bíiletl 
tagok létszáma az ötszázat meghaladja, 
a tagok a közgyűlésen csuk kiküldöttek 
utján vehetnek részt. Az ipartesfWiletek 
közös szerve az országos kézműves tes
tület lesz, melynek feladata az iparosok 
érdekeit érintő töTvénybetartásának el
lenőrzése u j törvények javaslata és az, 
ipartestül etek működésének irányítása. 
A felügyeletijét a kereskedelmi miniszter 
miniszteri biztos utján fogja gyakorol
ni. Az érdekeltek észrevételeiket a ja
vaslat intézkedéseivel szemben a mi- 
nfeatériumhoz intézendő felterjesztés 
alakjában fogják megtenni.

Deutseh Mór és Fial
Vilmos esástár út 6 85

Férfi-, fiú- és gyermekruhagyár. SzUrme- 
■irugyár. Posztó- és bélésáruk nagyban

Beck Vilmos és Fial.
gyovIfeSrugytral

Gr«M — Meserltseh

Bmerich Dlte Hampolee

Iroda:
Bécs VI, Hirschengasse 25

Erasmo M. Reda 
Biella

Textiluiaren altér Art
Rgprisentana von Taxtilfabrlkon

Nincs többi gond a posta
csomagokkal, mert a 

FRIEDRICH ÉS KORMOS 
postacsomagszállitási vállalat 
Szerocsen ucca 21. Tel. 38-26 

napon ként a háztól szállítja 
el a csomagokat súlyra való te

kintet nélkül drbonként 1000 koronáért

Büchler Zslgmontl és Társa, Budapest
Gyors, teher- és gyüjtőforgalmak

TELEPEK:
Wien, I., Blborstrasse 8 — Brtin, Da- 
vadulni 6. — Warnsdorf, Cári Wagner- 

strasso

KLINGER IG.
gyapjúszövet-gyárainak:

Neustadt an dér Tafolflckte 
í. B. Jungbunzlau i. B.

Kratzau i. B. Dalowitz 1. B.

vezérképviselete Magyarország számára 
Bécs, Zelinkagasse 4

Bid János és Popooics Sándor 
vasárnap délelőtt az új oalutáráí tárgyaltak 
Hétfőn a Hemzeti Bank főtanácsa, csütörtökön nagy 

ankét tárgyal a valutareformról
Popovics Sándor, a Nemzeti Bank 

elnöke pénteken érkezett vissza Lon
donból, ahol az uj magyar valutáról 
tárgyalt. Minthogy az uj valuta 
kérdésében három ellentétes véle
mény alakult ki az érdekeltek kö
zött, amennyiben Búd János pénz
ügyminiszter Popovics Sándor érve
lései alapján az aranykoronát, Smith 
Jeremiás főbiztos az angol shillin
géi, Siepmann pénzügyi szakértő 
pedig az osztrák shillinghez hasonló 
kis pénzegységet ajánlotta uj valu
tának, — szükségessé vált, hogy Po
povics Sándor beható tanácskozáso
kat folytasson’ Londonban.

Popovics Sándor vasárnap dél
előtt felkereste Búd János pénz

ügyminisztert,
akinek referált a londoni tanácsko
zásokról, amelyek azt célozták, hogy 
Norman, az Angol Bank kormány
zója fogadja el a magyar hivatalos 
álláspontot az aranykoronáról.

Ezzel a kérdéssel egyébként fog
lalkozni fog a Nemzeti Bank főta
nácsa is, amelyet hétfőn délutánra 
hívtak össze. Beszéltünk ebben az 
ügyben

Búd János
pénzügyminiszterrel is, aki azonban 
csak annyit volt hajlandó kijelen
teni, hogy a végleges döntés után 
hivatalosan fogja a közvéleményt- 
tájékoztatni az uj valutáról, amely
nek megtárgyalására október else
jére a pénzügyminisztériumba an
kétet hivott össze.

Nem híve az aranykoronarendezer- 
nek a PK. ügyvezető-igazgatója

WINDISCH HERMANN
sem, ki véleményéit) munkatársunk előtt 
a következőkben foglalta össze:

— Legfőbb ideje, hogy véget érjen a 
jelenlegi bizonytalanság és megtörtén
jék a végleges döntés a valutakérdés
ben. Ami a döntés mikéntjét illeti

az eddig nyilvánosságra került hí
rek nem tekinthetők autentikusok
nak mindaddig, amíg a miniszter*  
tanács nem dönt és döntését nem 

hozza nyilvánosságra.
— Tudjuk, hogy úgy a Magyar Nem

A gazdák is kívánják
a gabonahatáridőüzlet engedélyezését
Buday Barna, az Omge igazgatóiénak nyilatkozata
Amint ismeretes, hosszú időn ke- 

resztül eredménytelenül követelte 
a kereskedelem a gabonahatáridő- 
üzletnek újból való engedélyezését 
és a kormány elutasító álláspont
jának főképpen az agrárérdekelt
ségek merev magatartása volt az 
oka. A gabonaexport körül mutat
kozó nagy nehézségek azonban arra 
bírták a gazdaérdekeltséget, hogy 
elvi álláspontjukat, mely egyébként 
is elsősorban az illegitim spekulá
ció megakadályozására vonatko
zott, revízió alá vegye. Ma már bi
zonyos korlátozások mellett az ag
ráriusok is kívánják, sőt termelői 
érdeknek tekintik a határidőüzlet 
engedélyezését. Erre vonatozólag

Búza Barna,
az OMGE igazgatója az alábbi nyi

latkozatot tette wnnkatársunk 
előtt:

— Könnyen megállapítható az, 
hogy bárminő értékes engedménye
ket tettünk volna az osztrákoknak 
a provizórlumos tárgyalások folya
mán, az osztrákok nem mutattak 
volna komoly igyekezetét a szerző
dés gyors megkötésére. Ausztria a 
jövőbe nézett és azt az álláspontot 
foglalta el, hogyha most a provizó
rium clgáncsolásával megakadá
lyozza idénytermékeink ...... "'lelő
értékesítését, úgy a károsodást, me
lyet ezzel nekünk okozott, a végle
ges szerződésért fofytatandó tárgya
lásokon javára fordíthatja. Ez 
azonban tévedés és ezen tévedés 
következményeit az osztrák politika 
nagyon is meg fogja érezhetnl. Ma
gyarország ebben a harcban kapi

KépvlseletekEt tállal koránt Pái pa|lsr 
francia képviseleteket export-import i III la 
Közvetít ipari munkákat olholyea 61

Vételi magbliásokat nagybani úrban lebonyolít

zeti Bank, mint pedig a Takarékpénztá
rak és Bankok Egyesülete is komoly 
és megfontolandó érveket sorakoztattak 
fel saját valutarendezési terveik mellett, 
melyek mindegyike alapjában véve he
lyes elveken nyugszik. Nem szándéko
zom tehát sem a Magyar' Nemzeti Bank, 
seiu pedig a Takarékpénztárak és Ban
kok Egyesületének tervezeteivel sem az 
előbbinek angolbarát-angol schilling- 
rendszor, sem az utóbbinak osztrákba
rát-osztrák schillingrendszer állásfogla
lásával polémiába bocsátkozni, hanem 
inkább azt nézem, miként lehetne e két 
álláspontot helyesen áthidalni.

Mindenesetre helyes és reális alapo
kon nyugvó a Magyar Nemzeti Bank
nak azon álláspontja

hogy a magyar és az angol valuta 
közötti flxkapcsolatnak, melynek a 
stabilizációt köszönhetjük, — az uj 
valutaszabályozásnál Is érvényesül

nie kell.
Az uj magyar pénznek feltétlenül sta- 
bilisnek kell lennie és erre legalkalma
sabb az angol fonttal való kapcsolat 
változatlan fentartása.

— Viszont az is igaz, hogy a. 17.20Ű ko
ronát érő angol sohilling bevezetése 
számos gyakorlati nehézséggel járna, 
hiszen állandóan egy öttagú számjegy
gyei kellene osztani, ami az átszámításit 
mindenesetre megnehezítené. Emellett 
az uj értékmérő nagyon is érezhetővé 
tenné a magyar gazdasági életben beál
lott nagymérvű leromlást.

— A nagyszámok illúziójából kol
dusszegénység bontakozik ki.

— Az osztrák schillingVéníls^r- elfo
gadása gyakorlati szempontból alkalmas 
volna, hiszen az átszámításnál csak a 
nullákat kellene elhagyni. Nekünk azon
ban az a fontos, hogy vaiamely nemes 
valutával legyünk kapcsolatban és hogy 
ez külsőleg is kifejezésre jusson. Lehelne 
ez a dollár egy hetedrésze, ami éppen 
10.000 korona volna, tehát megmaradna 
a gyakorlati előny; ba azonban fontos
nak tartjuk a fonttal voló kapcsolat ki
domborít ását,

a font egy negyvenedrésze, azaz 
8750 korona lehetne az uj pénz

egység,
ami kisebb szám lévén, inkább megfe
lelne a mi szegényes viszonyainknak.

tulálni nem fog és az osztrák tár
gyalási metódus logfcljebl) arra 
késztethet bennünket, hogy a ma
gyar gabona értékesítési 'lehetősé
geit máshol keressük.

Mi az agilis magyar gabonake
reskedelem segítségével cl tudjuk 
helyezni termékeinket Svájcban. 
Németországban és máshol Is. e 
célból s hogy c/.t biztosíthassuk

időszerűnek látszik megfontolás 
tárgyává tenni a gahonahatár- 

időiizlet visszaállítását is.
A magyar gabonakereskedők 
Ugyanis Svájccal, Németországgal 
es Olaszországgal nagy üzleteket 
bonyolíthatnának le. de most nem 
tehetik, mert uem vállalhatják a 
kockázatot.

— Ha azonban a határidőüzlet 
szabaddá tétetnék, ngv nem állana 
lenn ez a kockázat és a magyar ga
bonakereskedők könnyebben érté- 
keríthetnék azon gabonatömegeket, 
melyek a külföldi piacok felé gra- 
vitálnak.

— A gazdatársadalom álláspontja 
az, hogy

uem lehet az eddigi merev ál
láspontot a gabonakereskedelem 
követelésével tizemben fen tar

tan’,
követeli azonban, hogy a gaboná
im táridőügyleteket ne minden spe
kuláns, hanem vsak legális g’abona- 
kercskedők és termelők, kiket a 
gazdaérdekképviselet fel jogcai t, 
köthessenek.

— íljen alapon lehetséges a kö
zeledés a gazda társa dalom és a 
kereskedelem álláspont jní között, 
úgyhogy szerintem r.iosf már itt az 
ideje megkezdeni a megbeszéléseket, 
a gabonahatáridőüzlet helyreálli- 
fásának módozataira és feHéféhirfr 
vonatkozólag.

! Egyesült Izzólámpa és Villamossági
i Rt. közli, hogy e hónap 19-én tartott 

igazgatósági ülésen elhatárolta, Öpgy 
az ez évi október 2-ikára összehívandó 
r&ndkivüli közgyűlésen az igazgatóság 
javasolni Fogja a részvénytársaság 
alaptőkéjének 82.5 millió koronára való 
felemelését 150.000 darab 1925 május 
1-étől osztalékjogosult uj részvény kibo
csátása által. 131.250 darab uj részvény 
a réflíréatuényí’ífefcncfc fog 2:1 arányban 
átvételre felajánltatni és pedig 500.000 
korona átvételi árfolyamon. 10.000 ko
rona kibocsátási illeték és költség hoa- 
zászá alifásával. A fenmaradó darabokat 
a társaság a Western Electric Com- 
ponyvái és a Generál Electric-Comyany- 
val szemben fennálló kötelezettségek 
előnyös rendezésére kívánja felhasz
nálni.

TEXTIL ÉS DIVAT 
luxusbőr és dlvatcipők 

nemzetközi Iparmüvészefl 
ós technikai kiállítás a

Frankfurti 
őszi vásáron 

1925. október 2—7-ig.
Felvilágosítást nyújt a tiszteletbeli képviselő : Ácsit 8yula, Budapest, VII, Rákóczi út 32. 
Tel.: József 118-10. Nagy utazási kedvezmény 
az összes vonalakon. 50°/e vlzumkedvezmény

Sz Orzaágos Kereskedő *a  Iparos SzBvataSg hlvatoloa lapja
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SZÍNHÁZ
SÍTíiért halasztották el 

az^nna-bál premierjét?
QJ) figurinek, ötletességek és díszletek

A VÍGSZÍNHÁZ 
igazgatósága. 
amely .úgylátszik meg
elégelte a folytonos 
..egyéni akciókat", me
lyek Blumenthal szín
házai ellen irányultak 

... . s az „Úri emberek"
premierjére es további előadásaira 
tiz detektív kiküldését kérte a főka
pitányságtól. Az „Úri emberek" ten
denciáját ugyanis egyes „fajvédő 
ifjak" félt-eérthetik - és a Vigszin- 
■háznak már szomorít tapasztalatai 
vannak ilyen irányban. A történeti 
hűség kedvéért meg kell említeni, 
hogy a detekt ivekre eddig nem volt 
szükség.

TÖRZS JENŐ harminckilenc tökös 
lázzal, vagy önfeláldozással játszot
ta végig a Vígszínházban az „Úri
emberek" főpróbáját. A főpróba, után 
az egyik fogától származó rendkívül 
fájdalmas mirigygyulladását ope- 
t-álta Hüttl tanár. Másnap estig 
ágyban feküdt — csak, a premierre 
ment el, ahol a közönség lelkesen 
fogadta a Magyar Színháztól emig
rált és a Fauborg St. Leopoldban 
debütáló művészt.

EZER EMBER BÁ
MULTA az Orlov pre
mierje napján azt a 
hatalmas „virágfát“, 
amely estig egy körúti 
virágüzlet kirakatában 
volt látható. A „virág- 

--------------------- , fára14 szalag csavaró- 
fiott, melyen arany betűkkel ez állt:

„Lábass Jucinak — Csak hódolat illet, 
-nem bírálat**.
^Azt is fel kelt jegyezni, hogy a testvér- 
'színház primadonnája, mikor ezt újsá
golták: neki igy fakadt ki.

— Mégis csak disznósúg azt mondani, 
•hogy a Juci igy reklámozza magát.

•>iz MUrt MA' is 
RELYTÉLY, hogy az 
Orlov zártkörű sojlófö- 
próbdján miért étit ki 
Szabolcs iaazgató-rm- 
dező a függőn’/ elé és 
miéri mondta eze
ket,

_  Lábass Juci elnézésüket leéri — egy 
kissé rekedt.

A kritikusok megállapították, hogy 
Lábas, csengőbben, jobban énekelt, mint 
‘valaha. Viszont a második felvonás vé
géig nagyon drukkolt a fent nevezett 
direkció. A második felvond, sikerétől 
tette ugyanis függővé Lábas, 
hogy a premieren játszani fog, 
sem. Lábas, játszott a premieren. 
is bánta meg. Hosszú ideig nem 
ilyen őszinte igaz és nagy sikere.

t

A KIS LOBD
NARY PICKFORDDAL 

csütörtöktől Budapesten kizárólag 

a Royal Apollóban 
Projectograph Projeotograph

Chang-Ehang
■ slngapurl ördög 

csütörtöktől 
a Royal Apollóban 

Pro|«tosraph

fl párizsi baba
Kertész Mihály remekmüvo

LILI DAMITAVAL

Omnla ésCorsoban
(5, *!A  is V«10) «» 6- 8 és 1U)
BAD1US-F1LM Sascha-vilógattraUció 

ügy látszik' divat vagy kabala 
Pesten az operettpremiereket az 
utolsó percben elhalasztani. A múlt 
héten az Orlov premierje tolódott el 
váratlanul öt nappal, ezen a héten 
pedig a Király szinház újdonságáról 
az „Anna bálról" sült ki az utolsó 
percben — hogy premierjének „tech
nikai" akadályai vannak.

Az „Anna bált" már. a Király 
Szinház szezónnyitása napján kezd
ték próbálni, a szerzők: Martos és 
Vince személyes vezetésével. Négy 
hétig próbálták délelőtt és délután 
és a múlt héten már „állt" a darab. 
Csak az utolsó simítások hiányoz
tak. Ekkor jött a rivális operett
színház „Orlov"-jának elhalasztást 
híre. A Király Színháziak fejébe 
szöget ütött a dolog: Miér.t halasz
tották el az Orlovot?

Miért csak az Jltolsó negyedórá
ban vették észre, hogy a szereplők 
közül kettő alig felel meg, a díszle
tek és a statisztéria ruhái szegénye
sek.

Lezajlott az Orlov premierje és 
akkor Lázár Ödön igazgató rémül
ten vette észre, hogy

az Orlov uj fa- és virágfigurin- 
jei veszedelmesen hasonlítanak 
az Anna-bál régen elkészített 

kosztümjeihez.
rAz Orlov kedves humora is elron-

EZ SE FORDULT I AZ ANDRÁSSY ÚTI SZÍNHÁZ októ- 
MÉG ELŐ A VILÁG- bor kí$7.AT>ón nvít F.drliir n Irnvnt.lrA'z/ilr 
TÖRTÉNELEMBEN, 
hogy egy szerző — 

[azért drukkoljon, hogy 
,— hogy rosszul men*  
i jen a darabja. Büs-Fe- 

t M-Y,: 'vrnwite Lászlóról van szó, 
aki’ a „Nóta vége" operettjét pénzre 
lévén sürgős szüksége, örökáron, 
potom öszzegért eladta Marton 
Miksa színházi ügynökségének. A 
darab „beütött", megérte a negyedik 
jubileumát is. áthozták Budáról a 
Városiba — de ezért Bus-Fekete egy 
árva fillért nem kapott. Direkt bosz- 
szantóan jól ment a darab. Ennek 
hárman örültek. Sebestyén igazgató, 
Marton Miksa .ur, meg Zerkovitz 
zeneszerző, aki még nia is izgatottan 
lesi a Nóta vége kasszaraportjait.

Juci.

BAJOR GIZI OPE- 
RETTPBIMADONNA 
LESZ, ha. megegyezik 
Roboz igazgató val. 
Roboz már hetek óta 
tárgyal Bajor Gizivel, 
hogy a tél folyamán 
egy öperettprimadon- 

na szerepét játssza el a Fővárosi 
Operettszinházban: MaűriceYvan a 
„Cserebere" szerzőjének „Pass sour, 
la bőiteké" című operettjéről van 
szó, amely már régen ott fekszik az 
igazgatói asztalfiókban —kellő pri
madonna hiányában.

A MISKOLCI SZÍNHÁZ, mely átépí
tés miatt, csak decembw 15-én nyithat 
— a7, ottani gazdáaz kör dísztermében 
üti fel egyelőre a tanyáját. Ott fognak 
játszani a már leszerzödtetatt miskolci 
színészek.

SAÍ.'KIN ÉS A FŐNYEREMÉNY cl- 
mü vigjálték, melyet ezerdán matat be a 
Itenaieeanco Szinház, eredetileg a Bel
városi Szinház számára készült. Ott is 
próbálták, csak később vitték át a kéez 
darabot a Renaiaaanceba. 

MARION DAV1ES WLAaFILMJE

JANICE MEREDITH
MEGHÓDÍTOTTA BUDAPESTET

ROYAL APOLLO

tóttá a Király Színháziak szája- 
izét, mert most vették észre csak, 
hogy

a humor is gyengén van képvi
selve az Anna-bálban.

Éhez járult még az, hogy
Rátkai Márton veszedelmesen 

berekedt,
úgy, hogy a Régi jó Budapest-beli 
szerepét Fülöp Sándor .vette át és 
játszotta sikerrel.

Mindezeket összevéve a
díszletekkel sem voltak tnlsá- 

gosan megelégedve, 
tehát gyors elhalasztással a szer
dára halasztott bemutatóig

még tiz uj flgurint, több uj dísz
letet

készítenek'
a szöveget a szellemességek és 
a kacagtató humor egész lé

giójával beletüzdelik
és az addigra minden jel szerint

biztosan egészséges Rátkai fel
lépte mellett.

semmi sem fog hiányozni ahhoz, 
hogy az Anna bál fényben, pompá
ban, ötletességben és igy a nagy si
kerekben is versenyezzék veszedel
mes riválisával: az Orlovval.

ber közepén nyit. Eddig a következők 
szerződtek le: M cd gyászai Vilma, Dé
nes Oszkár, Békefíy László, Tankovlch 
Magda, László Andor, Gáth Gertiét 
Viktor, Fekete Pál, Solyóm Janka, Sán
dor Böske, Bársony István. Daibukát 
Ilona, Ztmdrz Zelica, Dolinái Ilona. Ál
landó vendége lesz: Rózsahegyi László 
és Molnár Vera.

Renaissance Szinbíz 
Premier szerdán

Szonkln és ti főnyeremény
Juskevics tragikomédiája 

(Kabos, Maklóry, Vasxary Piroska)

Belvárosi Szinház 
Premier szombaton 

Miss Lillán 
Davis vigjátéka 

(llosvay Rózsi, Táray, Bérczy)

MOGUL OROSZLÁNJA
minden belépőjegye 

résxtvesz 
a 9 milliós sorsolásban 
Capitol Mozaóképotttion Urénla 
'IAWúO 4, fi, 8, 10 ö,W»10

■ Tivoliban

nRiofi
FOGKRÉM, FOGPOR

fehérít, üdít, konzervál

* BaklanolT, Anday Piroska, Alpár 
Gitta ragyogó nevei díszítik a Városi 
Szinház o heti műsorát. Érthető óriási 
érdeklődés előzi meg a keddi Carmcn- 
előadást (BaklanolT, Anday Piroska) és 
a csütörtöki lligolofcto-t (BaklanolT, Al
pár Gitta). A csodás ének két legfénye- 
sobb szerepében két legnagyszerűbb 
partnernőjével fogjuk hallani.

* BaklanolT-vcndégjáték meghosszab*  
bltása a Városi Színházban. Az a pél
dátlan lelkesedés, az a tomboló hangu
lat, mely a múlt hét bárom Baklanoff- 
estjét kísérte, arra késztette a Városi 
Szinház igazgatóságát, hogy nagy áldo
zatok árán további három fellépésre 
kérje a világhírű baritont. Kedden, 29- 
ón, parádés szerepét, Escamillot énekli 
Baklanofí. Carment ugyanakkor a 
wieni Operahúz ünnepelt énekesnője,. 
Anday Piroska. Csütörtökön, október 
1-én, felejthetetlen Rigolettóját fogjuk 
hallani, mig partnere Gilda szerepében 
a m. kir. Operahúz ragyogó hangú ko- 
loraturénekesnőjc, Alpár Gitta lesz. 
Utolsó föllépésén, szombaton, 3-án, a 
Tosca. Scarpiáját énekeli Baklancff.

* Magyar Színház minden este a sze
zon legnagyobb vigjátéksikerc: „Masa 
pénzt keres", Titkos—('sorton tünemé
nyes duója, Dénes, Z. Molnár, Vendrcy 
remek együttese.

* Az Anna-bál bemutatója a Király 
Színházban szerdán, o hó 30-án lesz. 
Addig a népszerű „Régi jó Budapest**  
kerül színre, amelyet a szinház most 
vasárnap délután és jövő vasárnap dél
után is ad mérsékelt helyárakíkal.

MEGHÍVÓ
az 1325 szeptember 30-án 

szerdán a

Mv - SZiHSSZtaL
,.e.,tartandó

AHHA-bálra 
aki eljön, olyan nagy
szerű operettet kap olyan 
gyönyörű zenével, ami. 
iyen már régen voltII! 
A azöveget Martos és Kulinyi, a zenét 

Volkinann és Vince irta
A föszorepeket: Péchy Erzsi, So
mogyi Nusi, Gazsi Mariska, Rát- 
kai, Latabár, Kompóthy, Szir

mai, Pártos, Gallai és ihász 
játsszák

....-
COBVIH SZlHHfizj [KAMARA

Csütörtökön, október l-én a 
szezon 2 kimagasló attrakciója 

SILVER RING 
egy vakmerő lovas őa egy pompás paripa története 

ö felvonásban
Főszereplő: FRED THOMSON

A BÖLCSŐDAL
Himnusz az anyai szereidről 7 felvonásban

A kettős főszerepben: JANE NOVAK
KAMARA CORVIN SZÍNHÁZ

* A Vígszínház jövő hetét a szinház 
legújabb szenzációja, az Úriemberek 
dominálja. Hétfőn és csütörtökön a 
Hármacskán! szerepel a műsoron.

* Az Orlov nagy sikeréről beszól min
denki. A jövő hét minden estéjén az 
Orlov kerül színre a Fővárosi Oporett- 
színházban. 

Ne csalja me$ masát,
haszn Ija a dr. Bíró-féle

Havasi gyopárkrémet, 
szappant, pádért, mosdóvlzat 
Kapható minden gyógyszertárban éadrogériát^
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# Svábhegyi 
autó- és 

motorverseny
Nagyszámú és előkelő közönség 

részvétele mellett folyt le vasárnap 
a Svábhegyen a Királyi Magyar 
Automobil Club nagyszabású autó- 
és motorversenye 5067 , méteres tá
von, amelyet megjelenésével tisztelt 
meg Horthy Miklós kormányzó és 
Bethlen István gróf miniszterelnök 
is. A magas vendégek a kormányzó 
részére készített díszsátorban foglal
tak helyet. Egy kis baleset is tör
tént a verseny végén, amennyiben a 
díszsátor összeomlott és egy mun- 
kásleány meg is sérült.

A I.Í8 köbem. ürtartalmu verseny
automobilok versenyét Kinsky Ul- 
rik gr. (Steyr) nyerte, megnyer
vén a versenyre kitűzött aranypla
kettet. A győztes ideje 3 p. 54.8 mp. 
volt. Ez volt a nap legszebb ideje és 
egyben pályarekord.

A túraautók versenyét Delmár 
Walter nyerte, ugyancsak Steyr-gé- 
pen. 4 p. 06.8 mp. alatt.

A motorkerékpárok versenyét Fe
lek;/ Pál dr. nyerte Sunbeam-gépen. 
tdeje szintén pályarekord. Teljesít
ményével a klub aranyplakettjét 
nyerte meg.

Több kisebb verseny egészítette ki 
i programot

Tíz FTC kikapott 
Prágában

Rosszindulatú, pártos bírás
kodás okozta a vereséget 

Slavla-FTC 3t1 (hO) 
Bírót Krausz

Ax FTC vasárnapi prágai szereplése 
hunét azoknak adott igazat, akiknek 
vüeaénye az, hogy

magyar csapat prágai biró vezető
ével nem szerepelhet a cseh fővá

rosban.
Bouszlndulatu, pártoskodó bíró okozta 

ismét az FTC vasárnapi balsikerét.
Negyedórákon keresztül tartotta az 

FTC ostromzár alatt a Slavia kamuját 
mialatt a cseh együttes a félvonalon 
sem tudott keresztüljutni. A vezetőgólt 
Üilny rúgta 10 méterről az első félidő 
43. percében. A 22. percben Fuhrmann 
Vauikkal összefejel, amiért a biró a 
magyarok ellen szabadrúgást 5 ítélt. A 
labda Takács hátát érintve, irányt vál
toztat és hálóba pattan.

A 36. percben Capek 20 méterről irá
nyított lövése talál utat a magyar há
lóba. Csak a mérkőzés végén, a 41 perc
ben a Kohut által rúgott kornerből 
Steczovits szépiti az eredményt.

71 Pannónia 
szenior nyolcasa 

és négyese győzőit 
a folyamregattán 

N 13 ftm.ss tdvevezös versenyt 
a Neptun nyerte Reviczky 
Károly ár, gr, özött a szMffben

Az evezős szezón utolsó megnyilvánu
lása volt a vasárnapi 18 kilométeres 
távevezős-verseny és a folyamregatta. 
Teljes érdektelenségbe fulladt a máskor 
rendkívül szép sportesemény. Az ered
mények a következők:

TdvevezŐs-verseny (18 km).
Szkifí: 1. dr. Leviczky Károly 10.15 

15 mp. 2. Jakoviczky József 10.18 p. 
mp. 3. Bányay József 10.25 p. 27 mp.

Nyolcas: 1. Neptun EE. 10.3 p. 06 mp.
2. Pannónia 10.4 p. 3. Hungária 10.4 p. 
38 mp. 4. Sirály 10.6 p. 14 mp. 5. BEC
10.6 p. 49 mp.

Folyamregatta.
Nyolcas: 1. Pannónia EC. 
Négyes: 1. Pannónia EC. 
Szkiff: 1. Neptun.
Mindhárom versenyt row-ower wll. 
Utászok versenye. 1. Balázs. 2. Job

bágy. Indult 9 csónak.

P. 
06

Briliánsokat,
bár..Inéi tfrágábbav vim SZékaly
Király ucca B1. szám: Teréz-templommal szemben

^JiBAQüZSlt" MagvkUrié te

SPORT
Xz MTK 

az UTE-vei szemben Is 
megőrizte veretlenségét 
n 33 Fe és a BEAC minimális gólkülömbséggel 
vereséget szenvedett — Döntetlenül végződött 
a VÁC és a Vasas találkozása — Zz ETC súlyos 

vereséget szenvedett a KZC-tál
A vasárnapi bajnoki mérkőzések hom

lokterében az újpesti futballderby ál
lott. A vasárnap este beállott nagy 
zsidó ünnep miatt úgy ezt, valamint a 
többi elsőosztályu bajnoki mérkőzéseket 
is a kora délutáni órákban kozdték. 
Ennek ellenére már 12 óra felé megin
dult az autók, magánfogatok és bér
kocsik egész sora Újpest irányába.

Az Orth és Senkey II. nélkül kiállt 
bajnokcsapat 2:1 arányban győzte 
le nagy ellenfelét újpesti otthoná
ban, ellenére annak, hogy a második 
félidőt a megsérült Jeny nélkül, 10 

emberrel kellett végigjátszania.
Sajnálatos incidens zavarta meg a 

mérkőzést mindjárt az első percekben. 
Jeny lefutott és éles lövését Zimmer 
csak a gólvonalon túl tudta elfogni. 
Hertzka Pál biró megadta a gólt. A bi
rói ■ ítéletet az újpesti közönség hangos 
kifa kádasokkal és méltatlankodással fo
gadta. Néhány percnyi szünet után az 
MTK nagy fölényének jegyében foly
tatódott a mérkőzés. Fogl II. foul-ja 
miatt megítélt szabadrúgást Molnár 
a kapufának rúgja. Szünet után Jeny 
megsérül és ennek következményeként 
ki is állt. Az MTK 10 emberrel is fö
lényben volt, mig a mérkőzés vége felé 
az UTE erős finisbe fog. Ennek elle
nére a bajnokcsapat jut újabb gólhoz. 
Demkó 20 méterről irányított éles lövé
sét a hibásan vetődő Zimmer beengedi. 
Az UTE nem lankadó igyekezettel pró
bálja a mérkőzést döntetlenné tenni, de 
Leitner védelmi hibából eredő gólján 
kívül újabb eredmény elérésére képte
len. /

3:2 arányban győzött a III TVE a 
balszerencsével küzdő 33FC ellen.
A vezetést a Harminchármasok érik

Fíucft István rekord alatt 
nyerte a király-díjat

Lopí Bourghley a 440 yapdos gátfutáson kívül 
megnyerte számait — Peltzer is győzelmeket 
aratott — Z távolugrás ás diszkoszvetés csapat

bajnoka a M71C
Nagy közönség érdeklődése mellett 

, zajlott le a MAC őszi atlétikai versenye. 
Az eredménydus viadal eredménye is
mét egy országos rekord.

, A MAC külföldi vendégatlétái: A 
Cambridge! Lord Bourghley és a német 
Peltzer számaikat egy kivételével meg
nyerek.

Részletes eredmény:
200 méteres sikfutás. 1 .Lord Burghley 

cambridei Lord Bourghley és a német 
26 mp. 8. Dénes (MAFC). — Magasugrás. 
1. Gáspár (MAC) 184 cm. 2. Késmárky 
(BBTE) 180 cm. 3. Vidóczy (MAC). — 
100 yardos sikfutás. 1. Fluck (BBTE) 9.9 
mp. (Országos rekord!) 2. Hajdú (FTC) 
10.1 mp. 3. SzaJay (MBSE). — 800 méter. 
(Horvátovite-vándordij). 1. Peltzer 
(Preussen) 1:58.8 mp. 2. Rózsa Ármin 
(MTE)-------
dij). 1. 
(MAC) 
angol 
(MTK) 
4:39.6 mp. 8. Csekey (CsFC). 
rds ötös csapatverseny. Budapest baj
noksága. Bajnok: MAC 686 om átlag. 2. 
MAFC 590 cm átlag. — Diszkoszvetés 
ötös csapatverseny. (Budapest bajnok
sága). Bajnok: MAC 3655 cm átlag. 2. 
BBTE 3337 om átlag. 8. MAFC. — 110 
méteres gátfutás. (Szokoly-vándordíj).
1. Lord Burghley (Cambridge) 15.8 mp.
2. Püspöky (MAC) 16.2 mp. — 220 yar-

l dós gátfutás. (József kir. herceg dija).

2:02.8 mp. — Súlylökés. (Allam-
Egry (MAO) 1346 cm. 2. Vállay 
1254 cni. 8. Monn (BJ------
mérföldet sikfutás. 

4:37.8 
r). — 1 

Grosz 
(MAC) 

Távolug-

el Ujváry révén, Lennert azonban rö
videsen egalizál, sőt még vezetéshez is 
juttatja csapatát. A fokozatosan vissza
esett fekete-fehérek nem tudják meg
akadályozni Horváth gólját sem. A má
sodik félidőben a keményen dolgozó 
83FC csak egyetlen gólt tudott elérni 
Strausz révén.

A peches és legjobb játékosától 
megfosztott BEAC 1:0 arányú vere

séget szenvedett az NSC-től.
Az egyetemiek balszerencséjét fokozta 

Erhard sérülése is és ennokfolytán 10 
emberrel voltak kénytelenek folytatni 
a mérkőzést. Az NSC egyetlen, egyben 
győztes gólja a Kotraschek foul-ja miatt 
megítélt tizenegyesből eredt, amelyet a 
fiatal Volentik juttatott rendeltetési 
helyére.

2:2 arányú döntetlent hozott a VÁC- 
Vasas találkozása.

A Vasas az első félidőben Himmer 
két góljával 2:0-ra vezetett. A második 
félidőben a VÁC minden erejét bele
adva a méi^őzéebe, a Miskolcról átiga
zolt Péterfreund és Engel II. góljaival 
döntetlenné tette a mérkőzést.

tar- 
hár- 
lőtt.

4:0-ra győzték le a Kispestiek az új
donsült elsőosztályu ETC-t.

A KAC elejétől végig kezében 
tóttá az irányítást. A gólok közül 
mát Krausz, egyet pedig Fürstner

A másodosztályú bajnokság küzdel
mei során mindössze egyetlen meg
lepetésről számolhatunk be: A fia
tal játékosokból álló Világosság 

legyőzte Zugló; csapatát
A többi másodosztályú eredmények: 

FövTKör—EMTK 3:1. — BAK—URTSE 
1:0. — Testvériség—UMTE 2:2.

1. Rózsahegyi (MAC) 22.1 mp. 2. Hajdú 
(FTC) 22.8 mp. — 440 yardos sikfutás. 1. 
Peltzer (Preussen) 50 mp.
(MAC) 50.8 mp. 3. Lord 
(Cambridge) 51 mp.

2. Juhász
Bourgliley

X Spanyolország legyőzte
A ma megtartott osztrák—spanyol lab- 
darugómérkőzósen a spanyol csapat 1:0, 
(félidőben 1:0) eredménnyel győzött. A 
mérkőzést mintegy 70.000 főnyi közön
ség nézte végig.

X Bécs—Krakó 1:0 (1:0). Az osztrák
spanyol labdarugómérkőzés előtt ját
szották le a Krakó—Bécs közti mérkő
zést, amelyet 1:0, (félidőben 1:0 ered
ménnyel az osztrák csapat nyert meg.

X Budapest csapatbajnokságát a Jó
barát KK nyerte. Budapest csapatbaj
noksága 4 km. 1. Jóbarát (Reichert— 
Bécs—Tóth és Garbár csapata (5 p 58, 
mp. Hölgyek térelőny versenye: I. Herz 
Margit (Jóbarát) 2. lleiohlné. Szenior
verseny 1000 m.: 1 Terták. 2. Saohs 4J. 
Sztari.

Ausztriát.

ÚRI SZOLOK FlaYBLMtBB

I A Kouuth Lajos uceai 
Nevelő •Otthon (II. **.  l. em,) 

6 év köt üli, de még iskolába nem lárő gyermekeket 
is felvesz reggeltől estig tartó foglalkoztatásra, neve- 
ésre, sé ára, étkezésre. Német társalgás. Szigorú 
nevelői és orvosi felügyelet Behatások már csak 

néhány napig

Zz JVSe nyerte 
úgy a Kr*asznei*-,  

mint a Kékey- 
vándoPdtjakat n MUE uaxövantuny, 

kö?öns^ Jelenlétében bo- 
nyolitotta lo a Magyar üsző Egyertilet 
országos vándordíján uszóverse^? ‘ 
Császár fürdő uszodájában.

A kétnapos versenyen kerültek el 
döntésre Kéler Tibornak és 
Ferencnek Mlgyszómokra kiirt vFnX

Mindkét versenyszámot a Nemzeti 
nyerte m" g, X"*-  

hölgyuszó címet a 
fiatal hölgy úszója:

a

Kirí.-.?; sF=ss
-----a MAC nagyszerű 

(Mtri-------------------------Stieber Lottv(MAC) nyerte el megérdemelten.

naP főbb eredményei

1. Meleg

A második 
következők:

ffiszter(MA? 1:44'6 mP' S' Vermes Editfc

(MUE). 3. Dömötörffy (MUE). — 
>neteres hendikep 1. Szabó István (VA^) 
13 P. 21 mp. _ métere, g.or,.
“p.LMTK 2,T™

A Kraszner-vándordijat. nz msp 
nyerto 96 ponttal mig a Kéler-vándordij 
győztese ugyancsak az NSC lett, M 
ponttal. s

lósport
Káposztás-megyeri 

vepsenyeh
7- i p'I74fe (Sottinsr 2- OrkW» 

7 Bamozuri. 20 t,10 h. 10:21.
J1' ‘i. P,ané*a (Kovács 3). 2. Nepthisz 
(3). 3. Sunyi (10). F. ni. Poscnse, Felkelő 
Siléna, Koríix, Almom, Picikém, Édes 
babám. Nyakh. ötnegyod h. 10:50, 18, 16,

Hí. t. Legenda (Sajdik 2%). 2. Gara
bonciás diák 2%). 2. Dsungel (•/,„ reá). 
F. m. Fortély, Mit szól hozzá, Cserkésző, 
Avanti. S h. 10:44, 12, 11, 11.

IV. 1. Eladóion;/ (Singer 5). 2. Szóraegő 
(8). 3. Malbrough. F. m. lUvalin, Dckár, 
Nyakló, Bendegúz II., Katáng, Best (2J4), 
Sári biró. Felpénz, My Gibbs, Maki, CmI- 
coap, Erdökincse. Antinea, Szabadság.

v 18

2M). 2. Fórban 
m. Kindy, Wood.

H h. % h. 10:63. 22, 32,
V. 1. Kinko (Patzák 

(l>í). 3. Elopement. F. 
2 h. % h. 10:33, 17, 15.

VI. 1. Fertő (Singer 
(l>í). 3. Rosseb (3.) : 
Slepper, Demagóg.

1&). 2. My Pét 
F. m. Godalning,

— A gróf Esterházy Memóriáit, a va< 
sámapi bécsi versenyek főfutamát, Pa- 
ditó (Schejbal) nyerto fiuzman és Priel 
előtt. Az osztrák lovak helyezeti énül fu
tottak.

Kiadja:
A „Hétfői Napló**  lapkiadóvállalat.

MA ESTE 
megnyílik Budapest lagMnyi 
sebben átalakított helyisége

Francals
kávéház

VI, Andrássy ut 32.
Elsőrangú italok. Francia és magyar 

konyha

Figyelmes és szolid kiszolgálás
Bel- ós külföldi lapok. Világhírt! Dreher 

baksör kapható.

Elsőrangú zene 
■sspresso fekete, likőrrel és kis 

üveg ásványvízzel 6000 korona 
Kitűnő reggeli: kávé dupla 
habbal, vaj, tojás, zsemlye és 

ásványvíz 9000 korona

o*n.


