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Lévay Tibor Onyvédet 
Lédererné védőiét letartóztatták 

A rendőrségről ma átklsérik az ügyészség fogházába
A főkapitányság intellektuális I ház kapuja elé, ahol Lévay Tibor dr. 

osztályán két nap óta igen különös lakik és 
bűncselekmény ügyében folytatnak 
nagy titokban vizsgálatot, melyhez 
hasonló bűncselekmény nem igen 
fordult elő az utóbbi évek renjlori 
krónikájában. Az történt ugyanis, 
hogy

egy köztiszteletben álló és köz
ismert fővárosi ügyvédet meg
vesztegetés kísérletének bün

tette miatt letartóztatott

a rendőrség.
Néhány nappal ezelőtt ugyanis 

megjelent az ügyészségen Lévay 
Tibor dr. ügyvéd, kormánytaná
csos, a „Gyermekért0 jótékonysági 
egyesület titkára, akinek r neve az 
utóbbi idők nagyobbszabasu bűn
cselekményeiben védői minőségben 
szerepelt, igy többek között o védi 
a halálra ítélt Léderer Gusztavnét 
is. Lévay Tibor dr. ez alkalommal 
is egyik védence érdekében járt el 
az ügyészségen s eközben

az ügyészségi irattár egyik al
kalmazottjával bizalmasan kö
zölte, hogy amennyiben átadná 
neki a védence ügyére vonat
kozó összes iratokat, hajlandó 
lenne szivességét nagyobb ösz- 
szeggel — 10 millió koronával 

díjazni.
Az irattári alkalmazott eleinte hú
zódozott az ügytől, de később 

látszólag beleegyezett 
az iratok kiszolgáltatásába és más
napra találkozót beszelt meg azzal, 
hogv akkorra az iratokat elhozza. 
Mikor azonban Lévay dr. az ügyész
ségről eltávozott, az irattan alkal
mazott silrflős magankihallgatasra 
jelentkezett Sztrache Gusztáv fő
ügyésznél. aki

megdöbbenve hallgatta végig a 
történtekről szóló előadást

Sztracho főügyész ezután ionnal 
telefonon érintkezésbe lopott a fő
kapitánysággal és sürgős intézke
dést kért. , . ,A főkapitányságon úgy intézked
tek, hogy

két detektívet adtak az irattári 
alkalmazott melle, 

akikkel együtt az illető másnap el- 
hjent a PodmuDiczky uccu 18. számú

ahol a találkozót megbeszélték.
A két detektív észrevétlenül el
rejtőzött és biztos rejtekhelyről 
figyelte a történendőket, A meg
beszélt időben

Lévay Tibor dr. meg is jelent, 
mire az ügyészségi irattári alkal
mazott kivette

aktatáskájából az iratokat és 
átadta Lévaynak.

Ebben a pillanatban az elrejtőzött 
detektívek clöugrottak rejtekhe
lyükről és igazolásra szólították 
fel Lévayt, majd

előállították a főkapitányságra, 
ahol az ügyet Barf/ia Gyula rendőr
tanácsosnak osztották ki s i 
tettenérés esete foroq fenn, 

előzetes őrizetbe vették.
Bartha Gyula rendőrtanácsos 

sárnap délelőtt rdegkezdte Lévay 
kihallgatását. Lévay Tibor dr.

védekezése során kijelentette, 
hogy az iratokat nem akarta 
megszerezni és elsüllyeszteni, 
hogy ezzel eltüntesse védence 

bűnügyének minden nyomát, 
hanem csupán a védelem szempont
jából fontos adatokat akar!a 

lemásolni az aktákból.
Tagadja azt is, hogy jneg akarta 
vesztegetni az irattári alkalma
zottat' s azt állítja, hogy csupán 
szívességet kért tőle és ezt is csak 

védence érdekében tette.
Lévay Tibor egyébként hivatkozott 
tiszta közéleti múltjára és arra, 
hogy ügyvédi praxisa alatt soha
sem’ követett el olyasmit, ami ügy
védi tisztességbe ütközött volna. A

késő délutáni órákig Jartó kiliall- 
gaXás után-azonban 
rendőrtanácsos 
Tibor dr. előtt

az előzetes 
szóló

BajJjia Gyula 
kihirdette Lévay

letartóztatásáról 
végzést

Lévay dr-t. aki a letartóztatás 
ellen

felfolyamodást jelentett be,
a rendőrség hétfőn átkisérteti a? 
ügyészségre.

Búd pénzügyminiszter
kedden ellenőrző körútra indul
Több dunántúli állampénztárt és más pénzügyi hatóságot 

fog felülvizsgálni meglepetésszerűen

va-

Búd János pénzügyminiszter, akt 
pénteken este Térffy Béla, volt köz
élelmezési miniszter, az elkobzott 
Károlyi vagyon zárgondnokának 
meghívására Párádfürdőre utazott, 
hétfőn este érkezik vissza Budapestre. 
A pénzügyminiszter kedden nem 
veszi át hivatala vezetését, hanem 
már

városba fogja a pénzügyi ható
ságokat ellenőrizni, 

mert mindenütt meglepetésszerűen 
akar mén jel enni.

kedden reggel Vargha Imre 
pénzügyi államtitkár és a pénz
ügyminisztérium több vezető 
tisztviselője kíséretében a Du
nántúlra utazik, ahol több ál
lampénztárt és pénzügyigazga- 

fog személyesen felül
vizsgálni.

Az ellenőrzésnek ez a szokatlan — 
de igen helyes módja ~ minden
esetre nagy feltűnést, sőt neiu egy 
helyen inon élénk izqa\1 makat fon 
kelteni a pénzügyi hatóságok tiszt
viselői között. Érdeklődtünk illeté
kes helyen a pénzügyminiszter felül
vizsgálati útjának állomáshelyei 
iránt, információt azonban ebben az 
ügyben nem kaptunk, illetékes kö
rökben ugyanis

titkolják, hogy a pénzügymi
niszter melyik napon melyik

Rutőpneu Szilárd Béla

Autófelszerelés Lázár 11. 14. Tol. 131-28

A franciák 
tovább nyomuinak 

előre
é’et, október 4.

i\. Bab-el Taza-i felkelők ellen operáló 
francia csapatok elérték valamennyi 
céljukat. Veszteségeik csekélyek voltak. 
A keleti szakaszon a franciák négy ki
lométerrel Djebel Nádor elé vonultak és 
jelenleg mintegy húsz kilométerre áll
nak Kiffanetól. A riffek északi irányban 
vonulnak vissza. A nyugati szakaszon a 
franciák megszállották Snf állásait, ami 
által helyreállították az összeköttetést 
Oirra spanyol állással.

Párizs, október 4.
Fezből jelentik: A középső frontszaka

szon a francia csapatoknak a repülök 
több órás éjjeli bombázása után sikerült 
a senliadjai hegységet 
amely a riffek felkelésének 
s a felső Uerga völgyének 
oly nagy szerepet játszott, 
csapatok az egész vonalon
zőbb feltételek mellett folytatják előnyo
mulásukat,

niegszállani, 
kezdető óta 
védd in óbon 
A francia 

a h'gkedvo-
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A főváros nem adl 
új patiKajogot

Berlinben 14000, Becsben 9000, Buda
pesten 6250 laMós tart el egy patikát

A főváros közogószségügyi bizottsága, 
mii, hétfőn délután 5 órakor alakuló 
ülést tart, amelyen Tí’dr.s Endre tanács
nok előterjeszti az ügyosztály rövid pro 
gramját, majd néhány gyógyszertárnyi- 
tási engedély felett fog a bizottság dön
teni.

A tiszti főorvosi hivatalhoz és a köz- 
egészségügyi ügyosztályhoz nz utóbbi 
időben tömegesen érkeznek be patika
jog iránt i kérelmek, noha néhány év óta 
win a főváros, seiu a minisztérium, 
egyetlen gyógyszertárnyitási engedélyt 
sem adott ki. Az ügyosztály a nagy tö
megű beadván?,’ közül a mai ülésre csak 
öt. kérvényt terjeszt elő, azonban azokat 
is elutasítani .javasolja azzal az indoko
lással, hogy Budapesten amúgy is sok a 
patika. Mig Becsben 9000, Berlinben 
14.000. addig Budapesten 6250 leiekre esik 
egy gyógyszertár, s a mai viszonyok kö
zölt nagy küzdelmet kell vivniok a már 
meglévő gyógyszertáraknak, hogy 6250 
ember gyógyszerigényéből fen tartsák 
magukat. Budapesten 142-re van kontin- 
gálva a gyógyszertárak száma s 140 már 
működik. Tehát még két patikaenge
délyt, Tabán és Kőbánya részéro tartó
déi .vt Tabán és K:bánya részére tarto
gatja a főváros. Előreláthatóan a bizott
ság is elutasítja a gyógyszertárnyitási 
kérelmeket, s ezzel romokba dől sok öreg 
patikussegéd minden álma, reménye.

Öngyilkos házaspár
A Hétfői Napló tudósítójától.

Sípos Lajos 1923 óta a Vilmos császár
üt 31. szám alatt lövő Ulrich B. J. vas
árucég könyvelőjo volt. Szerény fseté
iéből csöndes boldogságban ólt feleségé
vel együtt, amíg a nagy gazdasági kri- 
•xíh miatt B-Hshíra nem helyezték. Ez 
időtől kezdve válságos, nehéz napok 
következtek, Siposék -.nép a lakást is 
.eladták. A nyomor felőrölte a házaspár 
[idegeit óh elhatározták, hogy öngyil
kosok lesznek. Szombaton este a Dohány 
nccában levő Orient-szallodaban szobái 
nyittatlak. Ezen a napon már semmit 
nem ettek, mert egy fillérjük. sem volt. 
A magukkal hozott on gratn aszpirint 
lcét pohárban feloldották, megírták a 
hue.su leve lüket, és felhajtották a poharat.

Az aszpirin azonban nem bizonyult 
radikális méregnek, mert egyiküket sem 
ölte meg, hanem egymás melleit fel
rengve rettenetes kínok között töltötték 
4’1 az éjszakát. Heggel még volt annyi 
erejük, hogy átmentek a Rókiis-kór- 
házba, ahol mindjárt gyodiiormosást al
kalmaztak rajtuk és ápolás alá vették 
u szerencsétlen házaspárt. Sípos álla- 
:pola súlyosabb, az asszony jobban érzi 
magát.

G tROMl Hl AlAf^A JAVÍM fl£M2THV

SKAI
rŐNVEAjiritHyc: 

' Szenzációs briliáns 
ékszerek, arany-és 

ezüsttárgyak

aipkrőFi TAssAstertOMim aupja javAm wwnni

TELJES UKAFBEOENDEIÉsJ 
— EBÉoio Háió/>Ko«m ^ar1

Briliáns kétkarátor* Ponrpadour-ayQrfl 
Briliáns platina-karkötő 

Brillán- cgykarAtoa tfollfer-malllO 
Arany cigarettatárca, brlllánagyűrű 

KétkaVátos brlllánaceokor atb.Összesen 1OOO értékes nyeremény Húzás október 7-én
I Ara 20.000 korona Mindenütt kapható

Hői filc, velour-, char- 
meuse és 

MrsonyKalapok isóbban 
Friedman kalaPcy^ban. Király u. a.

t (Az udvarban)

Mennyit jövedelmez 
Térffy Bélának a Károlyi-vágyon 

zárgondnoksága ?
Egyntilliárd fizetés és félmiUiárd értékű 
természetbeni járandóságok — egy évre

Az elkobzásra ítélt hatalmas Ká
rolyi vagyon zárgondnokául a kor
mány tudvalévőén Térffy Béla, volt 
közélelmezési minisztert nevezte ki, 
aki Parádfürdőn a Gárolyi kastély
ban lakik és onnan irányítja a nagy 
kiterjedésű földbirtok gazdálkodá
sát. A Hétfői Napló munkatársának 
teljesen beavatott helyről most al
kalma volt hiteles adatokat szereznie 
arról, hogy a Károlyi vagyon zár
gondnoka, Térffy Béla, mekkora fize
tést kap zárgondnoki tisztségéért. A 
múlt héten ugyanis 1924. évre vissza
menőleg Térffy Béla zárgondnoki ja
vadalmazását

évi egymilliárd korona fizetésben 
áUapitották meg.

Kártyaklub-e
a Terézvárosi Szabadelvű Klub?

Egy furcsa pesti per
Szombaton délben a központi já

rásbíróságon Buócz alel nők saját
ságos, tipikusan pesti hátterű per
ben mondott ítéletet. A peres felek 
ügyvédek voltak. Fekete Ernő dr. 
négymillió koronát követelt So
mogyi Imre dr ügyvédtől. S a tár
gyalás folyamán a következők de
rültek ki:

A Terézvárosi Szabadelvű Klub 
összeveszett a háztulajdonossal. A 
háziúr

kilakoltatási pert indított a 
klub ellen.

a főérve az volt, hogy nem tartozik 
tűrni a házában egy olyan klubot, 
amelyben állandó hazárdjáték fo
lyik. A klub gazdái megijedtek és 
megbízták Fekete Ernő dr-t, hogy 
rendezze el az ügyet a háziúrral 
vagy bármely más formában bizto
sítsa a klub bérletének fentartását. 
Ezért írásban kötelezték magukat 
arra, hogy

mindaddig, amíg a klubot ki 
nem lakoítatják, minden héten 

fizetnek neki egy milliót.
Erre Fekete dr. akcióba lépett soly 
ügyesen ma nő vrirozott. hogy a 
háziúr meghátrált és kiegyezett a 
klub gazdáival. Már most előállott az 
a furcsa helyzet, hogy a klubot

„Vízumot azonnal kiadni"
Elfogták a kanadai kivándorlók fosztogatóját

Az utóbbi időben egymásután tet
tek feljelentést a főkapitányságon 
az Amerikába vándorló vidéki föld
művesek. Panaszaikban előadták, 
hogy mikor megérkeznek a pálya
udvarra. egy elegánsan öltözött fia
talember. szóba elegyedett velük és j

OLCSÓ NAP!
Xmtltg IdttárásiHl és óriási Hésslet linóra való te
kint att el olcsó napokat á*emt«aflnft  Mttótól, e hó 
5-tOt Házává soha nem tapasztalt olcsó árakkalt

Seal elektrlk bunda !TKÍú“n 3,100.000
Seal ellektrlk bunda 

utabb kiállitásb-n, 

Maron Kanin bunda

la divatküiön-

4.2SOJOQ
A™ . 3100.000

Fekete Brabanter bunda
cgilvafosabb fazón ....

kulrieUe sportbunda . 
MOLNÁR gyula női felöltő *s  szörmetnihAia
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Óriisi ' álanték eredeti párisi modellek után mindenféle nemes szőrméből készült női 
bundákban, legújabb divatú őszi és téli női és leinykaköpenyekben, valamint ruhákban

A készpénzfizetéshez nagy összeget 
képviselő természetbeni járandósá
gok járulnak. Térffy Béla zárgond
nok évenként két hektoliter bort, ha
vonként három mázsa lisztet kap, 
sőt a birtokon termesztett minden
féle más terményekből is nagy kvan
tumban részesül.

Hízott disznói, zsírt, vadakat is 
kap és nem felejtet Lék ki a ter
mészetbeni járandóságokból még 

a mézet, diót és mákot sem.

Eszerint Térffy Béla évi jövedelme 
másfélmilliárd koronára becsülhető, 
vagyis havonta 120 millió, egy napra 
4 millió korona a Károlyi vagyon 
zárgondnokának jövedelme.

két ügyvéd között
nem is fenyegeti többé kilakoltatás 
veszélye, ellenben a dijlcvél értel
mében köteles volna fennállásának, 
illetve a bérlet egész ideje alatt he
tenként egymillió koronát fizetni az 
ügyvédnek.

De nem tette ezt, sőt egyáltalá
ban nem fizetett neki semmit. Mire 
Fekete dr. perelt és nem is a klubot 
perelte be, hanem Somogyi Imre 
dr-t, aki

jótállt a dijlcvél ígéreteiért
A tárgyaláson azután szenvedé

lyes vita indult meg a két ellen
fél között, hogy a Terézvárosi Sza
badelvű Klub

kártyak!nb-e vagy sem.
A felperes úgy vélekedett, hogy a 
pinkapénzbŐl bőven telik a • Á.eh*  
Q/.V millió. Az alperes ügyvéd til
takozott oz ellen a beállítás ellen, 
de a bíró a felmutatott írás alap
ján mégis kötelezte öt a peresített 
négymillió korona megfizetésére.

Az ítélet után a jiernyerfes ügy
véd kijelentette, hogy az ezután le
járó részleteket, is peresíteni fogja. 
így tehát a Terézvárosi Szabadelvű 
Klubnak nem marad más hátra, 
mint hogy — erőszakkal és sürgő
sen

kilakoltatja magát.

mikor megtudta. hogy Kanadába 
akarnak kivándorolni, ajánlkozott, 
hogy megszerzi nekik a vízumot. A 
hiszékeny emberek szívesen fogad
ták az elegáns úr, ajánlatát, mire ez 

elvezette őket az amerikai követ
ség épületébe.

, Velour köpeny 825.000
velour köpeny V.MS.g^r 1,050.000 
Kockás, otíkos velour köpeny

dlvatezinekben, különleges fazón, 1 fflfi fififi végig bélé Ive..................................... I,|UII.UUU

Angol kockás divat felöltő 720.000 
I Szövetruha toó'’’ tl,,l‘ 460.000 

a folyosón végigsietett, elkérte út
levelüket, azután

benyitott egy szobába, ahonnan 
vár, vére múlva, visszatért.

Ilyenkor mindig megmutatta áldo
zatának. hogy az útlevél belső lapján 
nagy betűvel rá .van' írva:

„Vízumot azonnal kiadnil" 

A félrevezetett emberek természete
sen nem is gondoltak arra, hogy 

a vakmerő szélhámos egy olyan 
szobát választott ki, ahol éppen 
senki sem tartózkodott és olt. 
gyorsan beleírta az útlevélbe a 

fenti szöveget.

Az egyszerű földművesembetekefc 
mindig sikerült ezzel a trükkel meg
tévesztenie. Átadták az elegáns fia- 
talembernek a vízumért járó pénzr. 
melyet

másfél-kétmillióban állapított 
meg.

A fiatalember azután elsietett azzal, 
hogy rögtön' vissza jön.

— Jövök azonnal — mondotta —, 
csak lemegyek a földszintre befizetni 
a pénzt.

Az áldozatok azután hasztalan vár
tak ra.

az elegáns úr többé nem jöti 
vissza

és magával vitte megtakarított vén 
zuket is.

A főkapitányságon a Munkácsi 
detektiv-csoport emberei indították 
meg a nyomozást. A detektívek a 
megkárosított emberekkel végigjár
ták a pályaudvarok környékét és 
megfigyelték az amerikai követség 
épületét is, mert arra számítottak, 
hogy a csaló valószínűen tovább 
folytatja manipulációit. Egy heti fi
gyelés után végre teguap

sikerült kézrekeríteni a fiatal
embert.

A megkárosítóit emberek egyike. 
Asztalos Pál, a Keleti pályaudvaron 
felismerte a csalót. Figyólüíezteíge a 
detektíveket, akik előállították a fő
kapitányságra. A rendőrségen j/un- 
kácsi Artúr felügyelő azonnal meg
kezdte kihallgatását. Megállapítot
ták, hogy Stepnicki Gyula a neve, 
28 éves állásnélküli tisztviselő. Step- 
nickl eddig két csalást ismert be, 
azonban a följelentések nagy szá 
mára való tekintettel biztosra ve
szik, hogy még számos csalást köve
tett el. Stepnickit őriztlie vették és 
bűnlajstroma összeállításán most 
dolgoznak a detektivek.

Teljesen 
megszűnik 

a felesleges alkuvás, 
ha nálam vásáró), mert 

ARAIM 
HIHETETLEN 

OLCSÓK
Városi bunda szörmebólésscl, szőrme 

gallérral ...... 2,400.000-tnl 
Bőrkabát, szőrmebélóssel. 1,300.000-töi 
Férfiöltönyök....................... 680.000-től
Felöitök................................680.000-töl
Gyermekruhák . • • • « 240.000-től 

Eredeti angol szövetből készült 
és a legkényesebb ízlést kielé

gítő árukból nagy raktár. 
Győződjön meg!

Mátyás László
fárf Iruhaáruháza, Rákócsl ut 30

JGYV fiDI VIZSGÁKRA, JOGI SZI
GORLATOKRA. ALAPVIZSGÁKRA. 
ALLAMSZAMVITELRE, KETTŐS- 
KÖNYVELÉSRE, valamint a KÖZ
GAZDASÁGI egyetem eollmiatmalra 
és alapvizsgáira ELŐKÉSZÍTÜNK. 
Jegysetbérlet, díjtalan felvilágosítás 
szóban én levélben.
SZONTAGH-SZEMINARIUM, Bnda-

hue.su


^nkapwt, Wtfll, oEiótier S. HÉTFŐI NIFLO
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Ismét eredménytelenül fejezték be 
a Somoíyl-yyilkossöe katonai nyomozásul
Csáky Károly gróf, honvédelmi miniszter a nemzetgyűlésen ki 
fogja jelenteni, hogy nem kapta meg a beigért bizonyítékokat

Elkán Gyula

Szőrme
bundái

'Á szociáldemokrata párt február 
végén, Somogyi Béla és Bacsó Béla 
meggyilkolásának ötödik évfordu
lója alkalmából indította, meg azt a 
parlamenti akciót, amely a gyilko
sok kinyomózását és megbüntetését 
követelte. Ebben a kérdésben a par
lamenti viharok egész sorozata zaj
lott le. amelyek során úgy Foss Jó
zsef népjóléti miniszter, mint Csáky 
Károly honvédelmi miniszter is, szi
gorú és pártatlan nyomozást és a 
gyilkosok kérlelhetetlen megbünte
tését Ígérték. Amióta Csáky Károly 
honvédelmi miniszter megindíttatta 
az új katonai nyomozást,

hat hónap telt el,
amely idő alatt a szociáldemokrata 
•Dórt egy percig sem szűnt meg a 
nyomozás eredményét sürgetni. A 
nyomozás során, amelyet Földes 
Rezső katonai ügyész vezetett, egész 
sereg tanút hallgattak ki. köztük Bc- 
niczky Ödönt, Pcidl Gyula, Piklcr 
Emil és Pcyer Károly szociáldemo
krata nemzetgyűlési képviselőket is, 
valamint Fényes Lászlót, aki a szo
ciáldemokrata pár.t megbízásából a 
Somogyi-ügy adatait, amelyeket éve
ken át gyűjtött, át is szolgáltatta az 
illetékes hatóságnak.

A nyomozás eredménye iránt poli
tikai körökben természetszerűen 
nagy érdeklődés nyilvánul meg. Ép
pen ezért, országszerte nagy feltű
nést fog kelteni a Hétfői Naplónak 
feltétlenül megbízható helyről szer
zett értesülése, amely szerint

a Somogyi—Bacsó gyilkosság 
ügyében elrendelt uj katonai 
nyomozás a múlt hét folyamán 
befejeződött. Földes Rezső ka
tonai ügyész már be is terjesz
tette Csáky Károly gróf honvé
delmi miniszter elé a Somogyi
gyilkosság ügyében lefolytatott 
nyomozásról szóló terjedelmes 

jelentését
A Hétfői Napló munkatársa llleté- 

lékes helyre fordult ez ügyben fel
világosításért, ahol azonban érthető 
okoknál fogva minden felvilágosí
tást megtagadtak. Olyan helyről, 
ahol Csáky Károly gróf honvédelmi 
miniszter intencióit közelről ismerik 
s ahol a nyomozás egész folyamatát 
figyelemmel kísérték, a Hétfői Napló 
munkatársa a következő teljesen 
megbízható információt szerezte:

— A Somogyi-Bacsó gyilkosság 
ügyéből lefolytatott új katonai 
nyomozás befejeződött. A nyomo- 
zás lefolytatására kiküldött kato
nai ügyész jelentése a honvédelmi 
miniszter előtt fekszik. A honvé
delmi miniszter környezetében nem 
titok, hogy
a Somogyi—Bacsó gyilkosság 
ügyében lefolytatott uj nyomo
zás eredménytelenül végződött.
54 szociáldemokrata várt által szol
gáltatott adatok nem voltak ele
gendők a tényállás tisztázására. 
Azokat az állítólagos bizonyítéko:- 
kat, amelyekre a szociáldemokrata 
párt parlamenti képviselői a nem
zetgyűlés egyes ülésein mint döntő 
bizonyítékokra hivatkoztak, a ka
tonai ügyészség nem kapta meg és 
így
a nyomozás eredményre nem 

vezetett.
Csáky Károly gróf honvédelmi mi
niszter a parlamentben, ha eziránt 
a szociáldemokrata párt hozza kér
dést intéz, nyíltan ki fogja jelen
teni, hogy a Somogyi-ügy nyomo

zása a beigért bizonyítékok hiánya 
miatt eredménytelenül végződött, 
a gyilkosok személye kétséget ki
záróan megállapítható nem volt.

A. Somogyi-ügy katonai nyomozá
sának eredménytelensége ismét fel 
fogja kavarni a politikai szenvedé

lyeket. Egészeit bizonyos, hogy az 
október 14-én összeülő nemzetgyűlés 
ezzel a kérdéssel még igen sokat lesz 
kénytelen foglalkozni, mert a szocia
lista párt, amely a Somogyi-ügyet 
presztízskérdésnek tekinti, nem megy 
cl szó nélkül a kérdésnek ilyen elin
tézése mellett.

versenyen ki vül
Károly körút 19.

tt kezés után és gyomorégésnél

>SHIP< b"kaOrbőnata
Kéz- és arcbőr finoml ásá a

>SHIP< hasiné*ljon l|,nt

Ugrón Gábor
az adminisztráció leépítéséről
A TaKaréKossági Bizottság KiKüldött albizottsága 

egész sereg novellát dolgoz Ki
Rakovszky Iván belügyminiszter rö

viden a Ház elé terjeszti a közigazgatás 
reformjáról szóló törvényjavaslatot, 
amely az adminisztráció leépítésének 
kérdését közelebb viszi a megoldáshoz. 
Ettől a törvényjavaslattól függetlenül 
és ezzel kapcsolatban is még a nyári 
szünet előtt egész sereg ötlet merült fel 
a takarékossági bizottság ülésein az ál
lami adminisztráció leépítésére. A taka
rékossági bizottság az adminisztráció 
leépítésének megtárgyalására külön al
bizottságot küldött ki, amelynek mun
kájáról

UGRÓN GÁBOR
p. következkőet mondotta a Hétfői Napló 
munkatársának:

A kiküldött albizottság valószínűen 
csak a nemzetgyűlés összeillése után 
fog tanácskozni a további teendőkről. 
Az adminisztráció leépítése igen fo
gas kérdés, amely nem intézhető el 
egyetlen törvényjavaslattal.

Lesz egy általános belügyi Javas

lat, azután pedig a takarékossági 
bizottság kiküldött albizottságá
nak véleményezése alapján egész 
sereg kisebb törvény javaslatot
kell készitcniök az érdekelt minisz

tériumoknak.

Ezek a kisebb javaslatok novellái 
lesznek különböző törvényeknek. Az 
albizottság, amelynek tagjai Térffy 
Gyula és Ladik Gusztáv államtitká
rok, Némethy Károly és mások, nagy 
javaslatot fog kidolgozni az adminisz
tráció leépítéséről és ezt a takarékos
sági bizottság plenáris ülése elé ter
jeszti, amely aztán érintkezésbe lép az 
egyes miniszterekkel. Igen értékes és 
fontos munkálatok ezek, amelyeknek 
eredményességétől az állami gépezet 
munkájának meggyorsítása és a ki
adások nagymérvű csökkentése vár
ható. Nézetem szerint az adminisz
tráció leépítésének egyik legsikere
sebb eszköze a fellebbezési lehetőségek 
korlátozása.

Vasárnap délelőtt 10 órakor gör
dült be először a rabszállító autó a 
főkapitányság udvarára s az első 
forduló alkalmával

10 letartóztatott kommunistát 
kisértek át a főuccai fogházba. 
Majd ezután rövid időközökben 
még két fordulón újabb 6—6 

letartóztatottat
szállítottak át Budára.

Délután 2 órakor ismét előállt a 
szürke rabszállító autó a Zrínyi 
uccai főkapitányság udvarában. 
Ahogy az autó megérkezett, lezárták 
a Zrínyi üccai főkaput, a folyosók
ról _ az udvarba vezető ajtókat ós 
rendőrök állták körül az autót. Ez
úttal a kommunista összeesküvés le
leplezett vezéreinek elszállítására ke
rült a sor.

Rákosi Mátyást és társait 
beszállították
az ügyészség fogházába

Az öt főcinkost külön rabautón erős felügyelet mellett 
vitték a Markó uccába

Rákosi Mátyást és a trojka 
tagjait szállították a fogházba.

Wctzl kapitány intézkedésére egyen- 
kint vezették le a vezéreket erős fe
dezet mellett a II. emeleti fogdából. 
A menetet egy rendőr nyitotta meg, 
utána Rákosi Mátyás jött, hóna alatt 
egy kis batyuval. Majd Juhász Pál 
következett, akit egy rendőr válasz
tott el a hosszú, fekete kabátba öl
tözött Hámán Katótól. Ezután Wein- 
berger Zoltánt kísérték le a rend
őrök a rácsos autóba. Utolsónak pe
dig Gőgös Ignác került le a fogdá
ból. Mikor mind a hatan az autóban 
voltak, két rendőr szállt be melléjük, 
hogy ellenőrizzék, nehogy útközben 
a letartóztatottak beszélgessenek 
egymáfosal. A lelakatolt autó fél 3 
órakór robogott ki a Zrínyi uccai 
kapun az időközben százakra össze
gyűlt tömeg sorfala között.

Rákosi Mátyást és társait, a többi 
kommunistáktól eltérőleg a Markó 
uccai fogházba szállították, ment 
reájuk a vizsgálóbírói eljárás során 
szembesítés céljából gyakran lesz 
szükség.

A kőmm’Snista összeesküvés ügy
ben előzetes letartóztatásba helyezett 
48 egyén közül a rendőrségről a teg
napi nap folyamán 20 kommunistát 
rabszállító autón már átkísértek a 
pestvidéki királyi törvényszék fog
házába. Ma, vasárnap azután tovább 
folyt a letartóztatottak elszállítása.

A főkapitányság bűnügyi osztá

lyán Wctzl Viktor rendőr kapitány 
intézkedésére egy rendőrorvos meg
vizsgálta az összes letartóztatotta
kat, annak megállapítása érdekében, 
hogy nem szenved-e valamelyikük 
fertőző betegségben. Az orvosi vizs
gálat során megállapították azt Is, 
hogy az elfogottakat a politikai osz
tályon semmiféle bántódás nem érte.

SZÉKÁCS, SU6AR ÉS SZEMZŐ DIVRTARUHAZA, BUDAPEST

alkalmával kibocsátott művészi kivitelű

ajándékfényképeket 
ismét 

ingyen adjuK é hónap 10-ig!
Minden vevőről vagy annak bArmoly családtagjáról teljesen díjtalanul 
készíttet a cég Rönal udv. fényképésznél 1 drb mllvinl klvltvlü tinykipit 

így * darabot adunk. Bxan kUlönö*  
éra az alsó alkalommal előfordult 
n. é. vásárló közönség kivánsá 
|6 minőségű árul tartunk rakt
6 áráról mindig moggyósódhot I

Nagyobb vásárlásnál 3 vi 
kodvnzmény maglsméllés 
nagy torlódás miatt ás a 
vállalkoztunk. — Caakly 1 

és ások rondklrül elei

gára 
áron

Székács, Sugár és Szemző dlontúruhdzB IV., Kálóin tér 6. sz.

JölMiön követte el 
ötvenedik bűntettől

Klfoutolta lakását és megszökött
Horváth Ignác magántisztviselő a na

pokban egy szánalomra méltó idősebb 
asszonyt látott az uceán kéregotnl. Nagy 
részvéttel érdeklődött a szegény asszony 
sorsa iránt, aki sirva panaszolta, hogy 
rettenetesen nyomorog, nincs egy betevő 
falatja és kéregéin1 kénytelen. Horváth 
Ignác megsajnálta az asszonyt és fel
ajánlotta, hogy magához veszi takarító
nőnek.

Az asszony örömmel fogadta a jószivü 
ember ajánlatát s azonnal elment vele 
annak Képiró ucca 6. szám alatt levő la
kására, ahol első nap kifogástalanul vé
gezte munkáját. Másnap azonban Hor
váth Ignác hazatérvo meglepetten látta, 
hogy lakása teljesen ki van fosztva és 
az öreg asszony is eltűnt. Feljelentést 
tett a rendőrségen, a tolvaj asszonyt 
azonban nem sikerült előkeriteni.

Vasárnap Horváth egész véletlenül 
ogy korcsmában feltalálta az asszonyt, 
aki ép az ellopott értékekért kapott pén
zen mulatott. Az előhívott rendőr bevitte 
a főkapitányságra, ahol kiderült, hogy 
Spakl Józsefnének hívják, 53 évos és kü
lönféle lopásokért 49-szer volt eddig bün
tetve. Jóltevőjén kövotto cl ötvenedik, 
jubileumi lopását. Letartóztatták.

ÍD év óta legjobban bevál

Dr. Tank gyermekkenScs 
Dr. Taub hintőpor 
Dr. Taub tápióka



HÉHOHURŰ Bodapest, héi», októbere.

Dróthálós rablómerénylet 
egy száguldó autó ellen

Budapesten keresik a vakmerő banditát
Az alsóausztriai rendőrigazgató- 

ságtól ma távirati megkeresés ér
kezett a főkapitányságra, amelyben 
közölték, hogy

Elreichsdorf község határában 
vakmerő rablótámadás történt, 
melynek tettese valószínűen 

Magyarország felé menekült.
A jelentés szerint Iváncsics Iván 

huszonöt éves munkáslegény, aki 
már hónapok' óta állás és foglalko
zás nélkül csavargót! Ausztriában, 
a tegnapra virradó éjszakán egy 
szál erős

sodronykötelet feszifelt ki két 
la közé az eireiehsdorfi ország

úton,
melyen autóturákat szoktak lebo
nyolítani Pokoli terve az volt, 
hogy ha a sötétben arra halad egy 
autó, nekimegy a kifeszitett drót
kötélnek. a gépkocsi felfordul es o 
kifoszthatja a védtelen utasokat. 
Terve sikerült is. Késő éjszaka az 
elreichsdoríi országúton robogott 
végig egy linzi gyáros autója, me
lyet maga a gyáros vezetett.

Az ut hajlásúnál teljes^ erővel 
nekirohant a 
ronykötélnek. 
szakadt, de a 
lendület követ. 
szágut szélére farolt, 
határkőnek ütközött 

fordult.
A kocsiban ülő gyáros ----
kirepült és ájulton terült el az út
testen. Ivancsics Iván a felfordult 
autóból kivette a gyáros Iiprönd- 
jét. majd

az eszméletlenül fekvő embert 
teljesen kifosztotta.

izután késével több helyen felvágta 
az autó pneuma tikját, hogy ha a 
gyáros eszméletre tér, ne siethessen 
segit^igért. A vakmerő rabl^áma- 
dás után elmenekült. 0

Áldozatára másnap akadtak rá a 
környékbeli parasztok, akik kór
házba szállították és értesítették a 
rendőrséget. A rendőrség csak
hamar megállapította, hogy a rab
lást Ivancsics Jván követte el. 
Nyomozás közben kiderült, hogy 
Ivancsics tulajdonképpen magyar-

kifeszitett sod- 
A drótkötél el-

>i az erős
n az or-

ahol egy
és fel-

széles ívben

Kiváló tisztelettel

Vidéki vevőink rendelkezésére

MAGYAR
DIVATCSARNOK

VII, RÁKÓCZI úr 74

Étterem, VI., Andrási? út 25
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Ai Adria legelőkelőbb üdülője Tricst mellett

Homok-strandfUrdö
Elsőrangú gy gyintézet f rrő 
anyaglúgos tengeri fürdővel 

Őszi és téli idény
Palóca Hotel a tengerparton 
minden kényelemmel berendezett 200 zobával

Egész éven át nyílva 
Hotel Riviéra 

és Villa San Lorenzo 
Felvilág sitást nyújt és s obarezerválást 

es közöl
Cosulich Triesti Tengerhajózási Társaság 
VU, Thököly út 2. Tolefón J. 14-13

OPERA
VEZEKLŐ PíNCE

Esténként
ft nápolyi JAMBO művészek 
együttese énekelj muzsikál

Belépődíj nincs

Nagykanizsán született és csak ké
sőbb került Ausztriába. Az osztrák 
hatóságok valószínűnek tartják, 
hogy valamelyik magyarországi

Cukrász úr, 
maga csak cukros!

Küzdelmek a záróra körül
llégen áll a harc cukrászok és cukros

boltok között, art iért a cukorka kereske
dők hétköznap a késő esti órákig, vasár
nap pedig délig nyitva tartották üzletei
ket. A cukrászok azt állították, Hogy va
sárnap és az esti órákban csak nekik 
szabad nyitva tartani az üzletet, és a cu
korka kereskedők nemcsak konkurrenciát 
okoznak nekik az esti és vasárnapi áru
sítással, hanem a vonatkozó szabályren
deletet is megsértik, mert a ren
delet szerint a cukorkát árusító boltok 
hétköznap csak este 8-ig, vasárnap pedig 
délelőtt 9-ig tarthatnának csak nyitva. A 
városházán is belátták, hogy a cukrá
szoknak van igazuk s hogy sérelmüket 
orvosolják, megismételték^ a szabály
rendeletet, mely kimondja, hogy

a cukrosboltok csak este 8-ig, illetve 
vasárnap délelőtt 9-ig, mig a cukrá
szok mindennap éjféli 12 óráig tart

hatnak nyitva.

A cukrászok is, a főváros is azt hitték, 
hogy ezzel annak rendje és módja szerint 
megoldották a problémát és orvosolták a 
sérelmei.

Azonban nem igy történt. A cukros
boltok tulajdonosai nagyon ötleteseknek 
bizonyultak és ép a főváros szabályren
deletébe kapaszkodva még eredményeseb
ben vették fel a konkurrenciát a cukrá
szokkal. Amíg ugyanis a cukrosboltok 
eddig csak cukorkát és csokoládét árusí
tottak és este 9—10 óráig, vasárnap pedig 
délig tartottak nyitva, most

legnagyobb részük cukrásziparigazől- 
zolványt váltott.

címtáblájára apró hetükkel kiírta, hogy 
„Cukrászda” s a kirakatba ennek igazo
lására a cukorkák hegyei fölé 1—2 kré
mest és 2—3 mignont állított, ki. Az apró 
bolthelyiség egyik sarkába pedig — 
minthogy a szabályrendelet ezt előírja 
bekerült a szokásos asztalka székkel s 
ime a cukrosbolt átváltozott cukrászdává 
amely 

hétköznap nemcsak este 9-ig, hanem 
éjfélig, vasárnap nemcsak délig, ha

nem szinten éjjel 12-ig
várja nyitott ajtókkal a kundsaftokai. 
Porszo czekután a közönség a cukrosok
nál a cukorka mellett megvásárolta a 
krémest és a mignont is. Erre a váratlan

■ > ■. -
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■ nMtartruoBzMIy telje*  öail *■  
MII mlntagyUjlaményét a Héttel 
Naplóra való hivatkozással azon
nal megküldjük, ajánlatos azon
ban a minőség, szín ás hozzá- 

vatólagas árál magjalólnl

hit:

ismerőséhez menekülhetett. A meg- 
keresés nyomán a főkapitányság 
megtette a szükséges intézkedése
ket. Ivancsics fényképét sokszoro
sították és megküldötték az összes 
határállomások rendőrségeinek és a 
pályaudvari detektivkirendeltsé- 
geknek. Ezzel egy időben a detektí
vek megfigyelés alá vették a pálya
udvarok környékén levő szállodá
kat is, úgyhogy amennyiben Iván- 
sis Iván valóban Magyarországra 
menekült, kézrekeriiljön.

fordulatra újból kitört a cukrászok clke*  
seredéso, akiket az bosszantott a legjob
ban, hogy cukorkások részére ásott ve
rembe saját maguk estek bele.

De a cukrászok sem hagyták annyiba 
ezt a fokozott sérelmet és újra panasszal 
fordultak a városhoz cukrosboltokból át- 
vedlett „cukrászdák” ellen és erélyesen 
követelték azok mogrendszabályozását.

A városháza közgazdasági ügyosztálya 
szombaton a különböző minisztériumok
kal tanácskozott a nagy probléma miként 
való megoldása felett és előreláthatóan 
rövidesen megtalálják azt a paragrafust, 
amelynek alapján az árva krémesnek és 
tortaszeletek ismét eltűnnek majd a 
cukrosboltok kirakatából és a cukorka 
üzletek újból szolidan az esti alkonyai
kor le fogják huzni redőnyeiket.

AuíflszBlonböl-hBvéhöz
Likőrszalon a Vasadi-kávéházban
A legutóbbi évek közgazdasági életé- 

nok fordulatait a körutak megváltozott 
képe jellemzi. A forradalmak után egy
másután szűntek meg a kávéházak, ame
lyek helyét a tőzsdei hossz kreatúrái: a 
bankocskák és autószalonok foglalták el. 
Jött a bessz és a szalonokból ismét ká
véházak lettek. Ebben a körforgalomban 
létesült az Andrássy út és a körút sar
kán a Vasadi-kávéház, amely hatalmas 
áldozat készséggel szolgálja ti nagyközön
ség érdekűit. Kedden nyílt meg s azóta 
a békeállapotok tipikus intézményeként 
állandó délutáni és esti találkozó- és 
szórakozóhelyévé vált a legelőkelőbb 
családoknak. A délutáni ozsonnaidőben a 
bécsi Cduard Stecker mű vészzenekara 
muzsikál. A kitűnő meleg, vagy hideg 
vacsora után a likőrszalónha vonul a kö
zönség. ahol bárkinek rendelkezésére áll 
a hatalmas zongora, hogy kedvtelésé
nek megfelelően szórakozhassék hozzá
tartozóival, akárcsak otthon volna. A 
kávéház termeit pazar kényelemmel és 
ízléssel rendezték be. A termek pompeii 
stílusban, márványból készültek, min
denféle párizsi mintájú kézifestés díszíti 
a falakat. A Vasadi kávéház megnyi
tása óta zsúfolt. Csodájára járnak a 
pestiek.

Nagyságos 
Asszonyom!

Az őszi idény beálltával van sze
rencsénk I. vevőinket a beérkezett 
uj divatu őszi és téli kelmék, sely. 
mek, bársonyok, úri és női divat, 
árukból álló, hatalmas raktárunk 
megtekintésére meghívni, melyek 
áruházunk versenyképességét iga. 
zolják.

Az elismert ízlés, pazar válasz
ték, csakis elsőrendű minőségek és 
jutányos áraink azok, amelyek ered
ményezték cégünk eddig elért si
kereit és folytonos fejlődését.

A méteráru-osztályunk több cik- 
kei az 1925'26. évadban,- a sima s 
mintázott velour Himalája kabát- 
anyagok és a csöves szövésű Cottc. 
lin-kelmék ugyancsak kabátokra, 
Ezek az anyagok omlós s puha fo
gásnak és rendkívül tartósak. Kosz
tümökre, ruhákra különösen ajánl
juk a sírna és sajátjából brokát 
mintázott Marokén-kclméinket, va
lamint az évad legutolsó újdon
ságait, a lágy, omlós Eolin-anyago- 
kat, melyeket minden dicatszinben 
beszereztünk. Uj színek ezekben a 
zöldes tónusok, a rozsdaszinüek és 
a Mistrál kékes színek uj árnya
lata. A tegethof domináló marad 
továbbra is.

A selyem- és bársouyruhdK, kosz
tümök divatja a tavalyinál is na
gyobb lesz erre bcvásárlásainlttuíl 
tekintettel voltunk.

Mosóárukban páratlan válaszfiSk 
állal, vevőink részére eredeti fran
cia és cosmanosi színtartó flancllok 
és barchetekben.

Vászonosztályunk: vásznak és
sifónok minden minőségben, da- 
masztáruk, étkczőkészlctck, törül
közők és menyasszonyi, kelengyék, 
amelyek a legkényesebb Ízlést is 
kielégítik.

Mindezek cikkek megtisztelő lá
togatása alkalmával a legnagyobb 
előzékenységgel és minden vé:-l- 
kényszer nélkül megtekinthetők.

weisz sAncor és róna
Powo e« ocletiuruDdgjkufebKeüo Uuiinput,
V. Vwruiet, Arany János mcy 22. szár*
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Jelenet egy régi népszínműből 
a nagyságos Tábla előtt

Szokatlan, u régi Népszínház színpa
dáról ismerős jelenet játszódoítt lo a na
pokban a budapesti királyi Tábla 
Degré-lanácsa. előtt. Hajdan divatos 
népszínműveknek, a Szökött katonának, 
a Tolonc-nak kedves figuráit láttuk, két 
megijedt kis öreg parasztot, ócska csiz
mában, foltos szűk nadrágban, zsíros ka
lapjukat forgatva az emelvényről fölé
jük magasló bírák előtt.

Doma Sámuel és Orosz János, sógorok, 
Tiszaszentimre valósiak, zsellérembe
rek, földeden parasztok. Nagy, ünnepé
lyes bűnnel vannak vádolva, a vád: 
„fegyveres erő elleni izgatás, amelyet 
azáltal követtek el, hogy Orosz János 
Doma Sámuel diktálására irt levélben 
arra biztatta Orosz katonafiát, hogy 
hagyja ott a katonaságot".

Felolvassák az ominózus levelet.
„Édes fiam, tudatom veled, hogy 

megkaptuk már a búza árát. A bor
ig", amit vettünk rajta, szépen fej
lődik... Úgy halljuk, háború lesz 
nemsokára. Már pedig én azt mon
dom, ha csak lehet, hadd ott a kato
naságot. A románoknak elég lesz az 
én öreg kalapom is, a többiekkel meg 
hadd verekedjenek az urak ...“ 
Maga a szigorú elnök is elmosolyodik.
— Na Orosz, hogy volt ezzel a levél

lel?
Az öreg motyog valamit, sir is egy 

keveset, nagyon meg van ijedve. Dehogy 
is akarta ő szökésre rábeszélni a flát.

— Húszén, ha akartam vóna is, hiába 
— dünnyögi. — Csak látni szerettem 
vóna, mert hát ez az egy fiam maradt 
a háború miatt!

A sógor bátrabb, beszédesebb is, a mel
lét veri:

— Nyomorék ember vagyok, negyven
öt évig szolgáltam egy urat, oszt mégis 
önként álltam be katonának. Én nem 
szöktetek katonát.

A Tábla felmentette a két öregei. Nem 
igen értették, alig akartak elmenni. Nem 
voltak megelégedve. A sógor emlegette 
is, hogy hát ezért... tényleg csak ezért 
utaztak ők föl Szentimréről?

— Kedden ülést tart, a demo
kratapárt községi frakciója. A de
mokrata párt községi frakciója ked
den délután foglalkozik az október 
7-iki fővárosi közgyűlés tárgysoro
zatával. Az értekezleten Vázsonyi 
Vilmos lóg elnökölni, aki a tanács
kozáson a helyzetről hosszabb nyilat
kozatot lóg tenni.

— Razzia a Terézvárosi Szabad
elvű Körben. A rendőrség Bak cso
portja a Körnek Andrássy ut 81. sz. 
alatti helyiségében razziát tartott. 
A detektívek benyomultak a kár- 
tyaszobába és igazoltatták a játé
kosokat. A bankban talált pénzt le
foglalták, a kártyaeszközöket be
szállították a főkapitányságra. Az 
eljárást megindították.

— Motorkerékpárszerencsétlenség.
Ma délelőtt Kárpátiig Tibor és 
Guarri István renaőrdijnok motor
kerékpáron kirándultak Vácra. 
Estefelé vissza jövet, Göd határában 
teljes gyorsasággal jöttek. A sötét
ben nem vették észre, hogy az 
egyik kanyarodénál egy paraszt
szekér áll, melyen hosszú rudak 
voltak. A gép belefutott a szekérbe, 
felborult és az egyik rúd Kár- 
páthyt a nyakán súlyosan meg
sebesítette. Guarrinak azonban nem 
történt semmi baja. Guarri a Gép
pel visszament Vácra, haló a se
besült Kárpátliyt egy orvos bekö
tözte. A két kiránduló a késő esti 
órákban visszaérkezett Pestre.

— Gyanús halál. A vasárnap reggeli 
lapok hirt adtok arról, hogy egy Stcnko 
József 39 éves magánzó a Szent László 
kórházban, ahová mint tífusz beteget 
szállítottak be, meghalt. A kórházban 
gyanúsnak találták az esetet és a halál 
okának megállapítása végett átszállítot
ták a bonctani intézetbe a holttestet, 
abol azt dr. Kenyeres Balázs orvostanúr 
ma felboncolta. A boncolásnál mérgezési 
tüneteket állapítottak meg, miért is a ] 
hulla bélrészeit vegyvizsgálat céljából 
elszállították a kémiai intézetbe. *

— A megbokrosodott ló egy iszapgö- 
dörbe fullasztotta gazdáját. A múlt héten 
Kőbányán a Drasehe-félo téglagyárban 
kubikusok dolgoztak. Egy nagy, 15 méter 
mély iszapgödröt akarták betömni. Az 
egyik kubikusnak a lova mcgbokrosodotl 
és a kocsit a kubikussal együtt az iszap
gödörbe rántotta. A mély iszap a kocsit, 
lovat és a szerencsétlen embert egy pilla
nat alatt elnyelte s a kivonult tűzoltóság 
sem tudta a kubikus és a ló hulláját, va
lamint a kocsit, előkeríteni. Ma azután az 
iszapból feltörő viz a gödör partjára ve
tette a szerencsétlenül járt kubikus hul
láját, amiből megállapították, hogy a 
végzetes eseménynek Mészáros Lajos 25 
éves kocsis az áldozata.

Ne gázoljon a sofőr mikor körözik. Ma 
délelőtt a Ráday uccában a Bp. 23—299. 
számú autó, melyet Spajda Ernő 20 éves 
soffőr vezetett, elgázolta Horváth János
né 49 éves háztartásbeli nőt, akit súlyos 
sérüléssel szállítottak a Rókus kórházba. 
A soffőrt előállították a főkapitányság
ra., ahol igazoltatás közben kiderült, 
hogy a törvényszék lopás miatt körözi. 
Előzetes letartóztatásba helyezték.

— Politikai esték a Józsefvárosi Demo
krata Körben. A Józsefvárosi Demokrata 
Kör október 5-én kezdi meg ismét szo
kásos keddi politikai vacsoráit. Az első 
alkalommal dr. Weiller Ernő főv. biz. 
tag, a Kör elnöke fog az aktuális vá
rospolitikai kérdésekről beszélni. A meg
nyitási estén a demokratikns blokk ve
zetősége is jelen lesz. Október 12 ón 
tartják mog az első tagavató estélyt, 
melyen az új tagokat dr. Baracs Marccl 
fogja avatni.

— A győri tanári kar megalakulása. 
A győri kir. tankerületi főigazgatóság 
alá tartozó tanárok ma, megalakították 
a győri kerületi tanári kört, miután a 
győri tanári kört feloszlatták. A kör el
nökévé aszeBl Ernő fő reál iskolai tanárt, 
diszelnökké Dsida Ottó tankerületi fő
igazgatót választották. A népes alakuló 
közgyűlésen az Országos középiskolai 
tanáregyesületet Söts Gyula igazgató 
képviselte.

— Készpénztőkéjét gyümölcsözően ki
helyezi, jelzálogkölcsönöket folyősíttat a 
Róth Bank Budapesten, Vilmos császár 
út 45.

— Verekedő' piaci tolvajok. A 
pestepMÓbeti hetipiac mozgalmas 
zűrzavarába harcias kiáltozás zaja 
vegyült vasárnap. Razsányi György 
szabómester sátra előtt négy .vavő 
állt meg. Kovács Mihály, IÁM.c$ Já- 
nosné, Kurta Erzsébet és Balog Gy,u- 
láné. Válogatni kezdtek a kabátok
ban. öltönyökben, de sehogyan sem 
találtak a sok árat között olyant, 
amely kedvükre lett volna. Már ép
pen távozni készültek, mikor a ke
reskedő észrevette, hogy a nagy vá
logatás és próbálgatás közben egy 
drága kabát „véletlenül* 4 Kovács Mi- 
hályon maradt, aki nagy sietve sze
retett volna a vásár, forgalmában el
illanni. Razsányi György lármát csa
pott és a közönség segítségével be
kerítette az ogész tolvajtársaságot. 
A banda tagjai azonban, különösen 
az asszonyok, nagyon harciasán vi
selkedtek, megtámadták az őket el
fogni akaró piaci közönséget, sőt az 
időközben előkerült két rendőrnek is 
nekiestek. Csak nagynehezen sike
rült a vakmerő, verekedő piaci tol- 
vajtársaságot ártalmatlanná tenni. 
Beszállították a főkapitányságra. 
Lopás és hatóság elleni erőszak el
mén letartóztatták őket.

— Halálozás. Zsilinszky Mihály volt 
közoktatásügyi államtitkár, a Magyar 
Tudományos Akadémia ta^ja, ma reg 
gél 88 éves korában meghalt.

— Egy pesti táncosnő megmérgezte ma
gát. Vasárnap délután hat órakor a 
Contincntal szálló egyik elsőemelcti szo
bájából ijedt sikollyal szaladt.ki a szoba
lány, mert észrevette, hogy a szoba la
kója, Mimi Prince szépségéről ismert 
pesti táncosnő, aki már másfél hónapja 
beteg, Összes orvoságát egyszerro bevette 
és megmérgezte magát. Azonnal megje
lent a szobában dr. Horváth szálloda 
orvos és elsősegélyben részesítette a tán- 
csonőt, aki idegességében akart megválni 
az élettől. Az alig húszéves ragyogóan 
elegáns Mimi Prince ismert tagja az éj
szakai életnek, legutóbb a Trocadero 
revüjében aratott színpadi sikert.

— Jelzálogkölcsönöket folyősíttat I. 
helyi! bekebelezés mellett budapesti bér
házakra, mezőgazdasági ' birtokokra és 
ipartelepekre a Róth Bank Budapesten, 
Vilmos császár út 45.

— Kész.pénznyeremények. A mai hirde- 
tésrovntban közzétessziik az új 15. osz
tálysorsjáték tervezetét. 20.000 nyere
mény ós egy jutalom közel 28 milliárd 
korona összegben kerül kisorsolásra. 
Ennek ellenében a sorsjegyek ára nem, 
emeltetett. Egész 120.000, fél 60.Q00, ne
gyed 30.000 korona. Az elérhető legna
gyobb nyeremény 3 milliárd korona. Ju
talom és nyeremények: 2 milliárd, I mil
liárd, 500 millió, 400 millió, 300 millió, 
200 millió, 2 ú 100 millió, stb stb. A sors
jegyek iránti élénk érdeklődés a kedvező 
nyerési esélyekben és az összes nyere
mények készpénzben való kifizetésében 
leli magyarázatát. A hivatalosan kije
lölt főelárusitók minden megbízásnak 
a legnagyobb pontossággal és lelkiisme- 
reteséggel tesznek eleget.

— 1,200.000 korona nyerhető ajándék
sorsjegyekkel. Érdekes újítást léptetett 
életbe a Közérdekű Liga most meginduló 
tárgysors játékánál. Ellentétben az ed
digi tárgysorsjátékokkal, a nyorősors- 
jegyek tulajdonosainak módjukban lesz 
a nyereményösszegek erejéig bármilyen 
tárgyat kiválasztani s azt. a Közérdekű 
Liga helyettük kifizeti. Ezeket a sors
jegyeket a közönség pénzért nem kap
hatja, hanem szükségleteinek beszerzése 
során a kereskedőknél 100.000 koronán
ként! vásárlásainál 1 drb sorajegyet kap 
ajándékba.

— Elveszett az 5-ös villamoson két da- . 
•rab munkanapló összekötve. Kéri a meg
találót, hogy juttassa Pozsonyi gépész 
címére Budapest, VIII, Práter ucca 1, 
földsz, 3.

— Öngyilkosság a kávéházban. Ma entg 
a Pannonia-kávéházban egy 30 óv korflq 
elegánsan öltözött nő ismeretlen méreg} 
gél megmérgezte magát. A mentők a RóiJ 
kns kórházba szállították, ahol a későé*  
szakai órában rendőri bizottság szállt Uj 
hogy az életunt nőt kihallgassa. Ez 
bau nem. volt lehetséges, mert még mftyw 
dig eszméletlen állapotban fekszik. B<U 
tikübjében Kovács Aranka névro szőlq 
okmányokat; és két' levelet találtat, morf 
lyek közül az egyik a rendőrséghez von 
címezve és ebben teljesen zavaros és ktH 
sza mondatokat irt be. A másik levél Tm 
nyi alezredesnének volt címezve. Ezta 
levelet azonban nem tudták kézbesíteni 
és így a főkapitánysúg központi ügyedéin 
a városparancsnoksághoz fordult anntw 
megállapítása végett, hogy létezik-e illeti 
alezredes Budapesten.

— Tánc. Gujidel Royal-étterih^ 
ben naponta <1. u. 5—7. Guttenbérg 
Goga jazz-bendje, este y29—1-ig deW 
récéni Kiss Béla muzsikál.

I

HUNGÁRIA GŐZFÜRDŐ

ZZ.ooo “<! használattal)
Pénteken egész nap csak férfiaknak!
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Nemzetközi Orfeum
ezelőtt

Tabarin
Vili, Rákóczi út 63. Tclefón József 21-16 
Esténként 10 órai Kezdettel 
Ópium mámor 

énekes és táncol revü 
Hajdú Ella,,Sződy Kató 

Herczeg Jenő, ErczKóvi László 
és Latabár Kálmán úlv.

Poldi © Borén
a világhírű montinartrel táncosok

2 Rolands 
Lucie Hudson 

stb. felléptével

::
::

Ma záróra óraüor

AKar On egy ingyensorsjeggyel 1OO milliót nyerni?
Akkor vásároljon azoknál a kereskedőknél, ahol mindon vevő annyi

AJANDEKSORS  JEGYET
kap, ahányszor 109.000 kóronáért vásárol

i

Ui.s.. a nvaraményÓMieg araiéig maga vélaaithatja a nyaraménytórgyét tatMéla aiarlnt a következő árakban: Minaan . 1OO mM||é korona „ inn -hím
a 30 mllllé korona 
« IS millió korona 
» IO millió korona 
á ■ millió korona 
h I millió korona 
h 300 aiar koronakorona értékű

Az ajándúksorsjegyot nyújtó kereskedők és 
iparosok névsorát a helyen fogja közölni a

A főnyeremény

100,000.000
1 darab
2 darab
4 darab

10 darab
50 darab

340 darab
500 darab

Közérdekű Liga Tárgysorsjáték intézösége

Össznyeremény

1.200,000.000
korona értéké



KERESKEDŐ ÉS IPAROS ÚJSÁG
Kereskedelmi poltflKfink 

mulasztásai
tzékely Artúr dr. kamarai tltkír 

nyilatkozata
iVúgro döntő fordulathoz jutott a ma

gyar-osztrák kereskedelmi szorzödösl tár
gyalás ügye fa ezt követni fogja a ma- 
gyar-csoh tárgyalások újból való fölvé
tele is. Külkereskedelmi politikánk uj 
fázisának küszöbén az eddigi kiilkoreske- 
dolmi politikának hibáit igen érdekesen 
világítja meg

Székely Artúr dr. kamarai titkárnak, 
a budapesti kereskedelmi éa iparkamara 
külkereskedelmi osztályvezetőjének kö
vetkező nyilatkozata:

__ a magyar gazdasági élet természete
sen snlvowm érzi,hogy Magyarorszagnak 
a kih-ülötto levő államokkal nincsen ko- 
reskodelmi szerződése és ez 
nagyon megnehezíti úgy kivitelünket, 
mint tranzitókereskcdelmünkot is. Némi 
Irigységgel tekintünk Ausztriára, amely 
az ówíomlás Idejétől fogva az erovlszo- 
,mohhoz kitünően alkalmazkodó k“re,skc- 
flllmi politikát folytatott es az Jt6dál'“‘ 
mokkái hamarosan kedvező n™*' ’™- XXényt kötött, ntelyet esakhamar 
rSidos koroskedelml szerződés váltott 
fel. Ausztriának ma már a legtöbb euró
pai állammal, sőt .Topánnal is van keres 
ködeim! szerződése.

Ezzel szemben a magyar külpolitika 
kereskede’ml téren nem tudott sikere

ket elérni.
•na a reszortminiszterekben és 
lakban nrng Is volt a törekvés a szoin- 
szMállamokknl való keroskodelompoliti- 
llimogTgyezésre. ezt a legtöbb esetben 
meghiúsította az általános politika, M 
erőviszonyok fel nem és haza k
jelenlegi kereskedelempolitikai holyze 
tóra Wlomzö. hogy rendes szerződésünk 
eXán Észtországgal. Spanyolországgal, 
GáSteorfizárrM ós Lengyelországgal, «íó- 
"l"m szomszédos fll.»^ 
van. melyek inkább elvi, mint, gyakorlati 
értőkkel "bírnak.

Csohországgal még nincsen ^erzot^ 
Riink s hn n <soh textil-, gép-, papír- é 
üvegipar termékei el is jutnak viszSlt a mi ipari gyárim“Jg 
tndmrk eljutni meg n Felvidékié 18. 
Ss 23-lg iparcikkekben úgyszólván 
utezolnt beviteli tilalom állott fenn Cseli- 
mszágbnn. azóta a helyzet .■
most, az 1923 szeptemberben kötött cső 1 
fnítneia szerződés kedvezményeit eg o > > 
•tnAvczményos szerződés esetén mi is iXybovolietn'énk. Egyik főcélunk nun- 
•demesntre a magyar bor elhelyezési loho- 
tősiógmwk biztosítása kell, hogy legye"; 
erro azonban a francia szerződési beviteli 
Kontingens alapján logtohli kedvemé- 
Tives jogon igényt nőm tarthatunk. Kei- 
Róctcícn tollát, lmgy Csehország rokont- 
panwlcló főjében súlyos föltételeket tog 
támasztani. ,

.TngoRzlavín a magyar inar és koicsKc- 
tfelem IcgfowtoSftLh Piaca lehetne, ha a 
jugoszláv Űifferenol’álő vámkezelés vor- 
smjyképosségiinkct meg nem bénítana, 
míg ugyanis a szerződéses államok, így 
Tfosztria. Némrlország, Csehország árni- 
tfat minimális.. a mieinket 100%-kal na
gyobb, maximális vámok terhelik. íme 
Ide vezetőit a korcskedeTempolitikánk 
kés ad el m e s k c d é fi e.

Romániában nincsen 'differenciáló vám- 
Eozrilés, e tekintetben lóhát, nincs korlá
tozás, n forgalom élénkülésének azonban 
a deviza- és közlekedési nehézségek áll- 

’ják útját.
Olaszországgal való gazdasági kapcso

latunkhoz nem fűződnek oly fontos érde
kek, mint a szomszéd államokhoz, mégis 
n mapvar-olasz szerződés megkötését is 
űrömmel üdvözölnénk.

rom raWBét - olttateti it 
tlysoform

Petrlchevich-Horváth Emil 
cáfolja, hogy a népjóléti 
minisztérium késleltette az 
építkezések megindítását 
Hatvan tervpályázatot kell a zsűrinek felülvizsgálnia
Minthogy az utóbbi időben olyan 

hírek terjedtek el, hogy az állami 
lakásépítési akció megindiását a 
népjóléti kormány elhalasztotta, 
kérdést intéztünk

Petrichevich Horváth Emil báró 
népjóléti államtitkárhoz, aki a kö
vetkezőket mondotta a Hétfői Napló 
munkatársának:

— Azok a liirck, amelyek sze
rint a zsűri a beérkezett állami 
lakásépítési tervpályázatok fe
letti döntést elhalasztotta volna 
és igy az állami lakásépítési ak
ciót a népjóléti minisztérium kés
lelteti, nem felelnek wcg a való
ságnak. A felépíteni tervezett 
nyolc állami ház ügyében beérke
zett pályázatokat most vizsgálja

A Központi Jelzálogbank köziPülösM 
hiteles története 

Éles támadások az igazgatósás ellen
A Magyar Takarékpénztáruk központi 

Jelzálog Bankja a múlt héten közgyűlést 
tartott, amelyen a kisrészvényesek fel
tűnő nagy számban jelentek A közgyű
lésről közlemények jelentek meg és ezek 
szerint az igazgatóság a csendes lefo
lyású közgyűlés után azért nem kapott 
felmentést, mert ezt nem is kérte. Ezzel 
szemben a közgyűlés tényleges lefolyásá
nak hű képét a következőkben adjuk:

Az igazgatói jelentéshez, amolyet 
Mándy Lajos elnök ismertetett, elsőnek 
Dénes István dr. szólalt föl. Szóvátotte, 
hogy a Magyar Takarékpénztárak Köz
ponti Jelzálog Bankja, amely 30 év óta 
igon értékes közgazdasági tevékeny
séget fejtett ki, az utóbbi időben meg
ingott, aminek oka abban a tényben ke
resendő, hogy

ügyes manőverezéssel tőkeemeléssel 
a Pyramis Rt. érdekkörébe tartozó 
kis csoport megszerezte a Központi 
Jelzálog Bank részvényeinek tőkéjét.

A 24 inilliárda felemelt alaptőkét a Py
ramis érdekcsoport, másuéven Sváb 
Gyula nagybirtokos és társai, lem kész
pénzben fizették be, hanem

váltókat adtak a Központi Jelzálog 
Banknak. Ezzel szemben a Jelzálog 

Bankban többségre jutott
Pyramis érdekeltség készpénzben több, 
mint 20 milliárdot kölcsönzött ki magá
nak a banktól, s minthogy aztán a Py
ramis Rt. tönkrement, a Jelzálogbank is 
elvesztette pénzének tekintélyes részét. 
Az igazgatóság többsége túlnagy hitele
ket szavazott meg önmagának, ilyen 
bankpolitika mellett be kellett következ
nie az intézet toljes meggyengülésének. 
Dr. Dénes István ezután azt követelte, 
hogy

imlitassék meg a vizsgálat annak 

FocAszat-dentist
■maaMiiMfMMmMMiMaawMnMaMMMMi

MARFAI ARTÚR

Képviseletekét udllal Lóránt pai 
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Vételi mMbtataokat nagybani Acöan lebonyolít

felül az e célra kiküldött zsűri. 
Minthogy
több mint hatvan tervpályázat 

érkezett be,
ezeknek alapos áttanulmányozása 
a jövő hetet is igénybe veszi. 
Mihelyt a zsűri döntött ezekről a 
pályázatokról, azonnal tárgyalá
sokba bocsátkozunk a vállalko
zókkal és ha még néhány hétig 
megmaiad ez a jó idő, akkor
már október végén, de legké
sőbb november elején megkez
dődhetnek az építkezési munká

latok,
ami nagyban hozzá fog járulni a 
munkanélküliség enyhítéséhez.

megállapítására, személy szerint kik 
felelősek és bűnösök az Intézetet ért 

veszteségekért.
Meg kell állapítani — mondotta Dénes 

István — kik ajánlották a Pyramis Rt.-t 
a Központi Jelzálogbanknak és kik vol
tak a Pyramis érdekeltségéből azok az 
urak, akik súlyos milliárdokat vettek 
fel kellő fedezetadás nélkül a Jelzálog
banktól, amely ilyen körülmények kö
zött a súlyos veszteségek miatt megin
gott. Dénes István rámutatott az igaz
gatói jelentés egyik tévedésére is, 
amennyiben egy 15.5 milliárdos tételt, 
amellyel Sváb Gyula és társai tartoz
nak, a Pénzintézeti Központ csak a Köz
ponti Jelzálogbank zsírójára volt haj
landó rendezni. Így tehát nincs szanálva 
az intézet és nincs realizálva e Jelzá
logbank szempontjából a 15.5 milliárdos 
követelés, mert a Sváb Gyula és társai 
által adott váltókon rajta van a Köz
ponti Jelzálogbank zsírója ifi, tehát az 
igazgatóság ennél a nagy tételnél fele
lősséggel tartozik.

ÁhráhAm Dezső is szóvá tette ezt a 
kérdést, majd

POLÓNYI DEZSŐ
szólalt fel. Kies szavakkal kritizálta azt 
a manipulációt, amivel a Sváb érdek
csoport, vagyis a Pyramis Rt. jóformán 
bedőld a Központi Jelzálogbankba és azt 
több mint 20 milliárd korona erejéig 
megkárosította.

Polónyi Dezső felszólalását sűrűn sza
kították meg a kisrészvényesek tap
sai. Mindenfelől felkiáltások hang
zottak el, amelyekben a konzekven
ciák levonását követelték az igazga

tóság tagjaitól.
Az izgatott hangulat hatása alatt az 
igazgatóság jónak látta, hogy a fel

mentvény megadásának kérdését levegye 
a napirendről.

A közgyűlés tehát feloszlott anélkül, 
hogy a Jelzálogbank igazgatósága 
cselekedeteiért a felmentvényt meg. 

kapta volna.
Az izgalmas közgyűlésnek folytatása 

lesz különböző pörökben, amelyeket Po
lónyi Túrzaö, Abrdhám Dezső és Dénes 
István indítanak a kisrészvényeseik meg
bízásából. De nem csak kisrészvényesek 
károsultak meg, hanom például aa Épi~ 
tőbank is, amelynek kétmilliárd kárt 
okozott a bank igazgatóságának politi- 
Icája. De birói tárgyalásra kerül az a 
tény is, hogy a nyereség és veszteség 
kimutatásban az inkriminált 10.5 mil- 
liárdot mint elvesztett követelést egy
szerűen leírták és amíg Abrahám Dezső 
Polónyi Dezső és Dénes István követel
ték a leírások pontos ismertetését, a je
lenlevő nagyrészvényestöbbség az Is
mertetés ellen szavazott. Már ez is ok a 
közgyűlés jegyzőkönyvének megsem- 
misitésére, amely iránt dr. Dénes István 
már meg is tette a szükséges törvényes 
lépéseket.

— Az Egyesült Izzólámpa és Villamos- 
sági rt. közli, hogy rendkívüli közgyűlé
sének határozata értelmében a részvé
nyeseknek két régi részvénye alapján 
egy új, 1925 május 1-től osztalékjogosult 
részvényre biztosíttatott az elővételi jog 
500.000 korona és 10.000 korona kibocsá
tási ár ollenébon. Az elővétel 1925 októ
ber lOig- bezárólag gyakorolható a Pesti 
Magyar Kereskedelmi Banknál Buda
pesten és a Niederösterr. Escompte-Ge- 
sellschaftnál Bécsben.

« frenaast

SMi is Mén 
paairtszíwt- és bUsönnigtanskiM

A Budapest—Warnsdorti
Panrutszövögyár R.-Társ. 
egyedáruftttői lerakató. 
Budapest V, Zrínyi ucca 15 «

Erasmo M. Reda 
Bieila
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Bflohler Zslgmoml és Tana, Badapist
Gyors-g teher- és gyiijtöforaalmak

TELEPEK:
Wien, L, Siberstrasso 8 — Brün, Ds*  
vadehü 6. — Warnsdorf, OarlWbgner- 

strasso

KLINGER IG.
gyapjúszövet-gyárainak:

Nenstadt an dér Tafolfiakta
1. B. Juugbunzlan 1. B. 

Kratzau L B. Dalowltz L B.
vezérképviselete Magyarország számára 

Béos, Zellnkagasse 4

Vllmoa caásgdr út 6 85
Férfi-, fiú- és gyermekruhawár. Száraie- 
árugyir. Posztó- és bólésáruk nagyban

Beck Vilmos és Fial
■yapjeAruaytaal

Graaa MeserHaeh

Hmerlch Dltö Hnmpoleo

Iroda:
Bécs VI, Hlrschangasste SS

Az Orzaígag^ KarezkaM éa Iparaa Szliwataég hivataláé lapja



fludapitai, hétfő, október HÉTFŐI NAHÖ

OKTÓBER 15-én ün
nepli a régi Népszín
ház ötvenéves jubHeu- 

Ez alkalommal 
Ihcatre-Parcee kereté
ben a „Falu rossza" c. 
népszínművét fogják 
előadni. Az előadás

előtt a régi Népszínházi tagok a 
színpadon gyülekeznek, ahol Rákosi 
Jenő köszönti fel őkét. A színészek 
nevében az örök ifjú Szirmay Imre 
fog beszélni, aki negyven évvel ez
előtt szerződött a régi Népszínház
hoz. Szirmay már állt egyszer ugyan
ezen a színpadon Rákosi Jenő előtt, 
aki akkor a Népszínház tízéves jubi- 
Jénma alkalmával köszöntötte fel a 
tagokat. Ekkor .ugyancsak Szirmay 
— mint fiatal, kezdő színész — felelt 
Rákosi Jenő üdvözlő szavaira. Most 
ismét találkoztak negyven év után...

KERESEM A BOL- 
g| DOGSÁGOM, KERE- 
& SEM A PÁROM címen 

az amerikai lapok olda- 
,, las cikkeket közölnek 

Bánky Vilmáról, akit 
■fö egy óv előtt vitt ki ma- 

:-------- ------gával Mr. Sem. Gold-
tvin, a filmtröszt vezérigazgatója. A la
pok bizonyos szerelmi házasságról ir- 
nap és a háromszöget rögtön képpel is il- 
ltaratrálják. Isy került Bánky Vilma, és 
báró L. J. arcképe mellé Rudolf Valrn- 
Huo képe is. A Merclmi háromsrügbon 
(fölösleges is Imi) Rudolf Valontino a 
harmadik. A szőreim™ magyar baro, aki 
egyébként dobrereni földbirtokos, csak 
hat hónapra engedte Amerikába Góbi 
wdn vezérigazgató nagy könyörgésére 
imnyasszonyát, Bánkú Vilmát. A hat 
hónap régon letolt már, de a szón Vil
ma nőm mutatott hajlandóságot, arra, 
hogy hazajöjjön. Nagyon megtetszett 
néki Hollyvood, de az amerikai lapok 
köslréo szerint más te. A fiatal, fess 
báró gondolt egyet és a szép művésznő 
ntán utazott. Ott érte a meglepetés. Állí
tólag a «rép magyar mozistar miatt va- 
Hk Rudolf Valontino a feleségétől.

r — HABOM PREMIER 
a hét színházi esemó- 
ny®: Belvárosi Szín-

— ház ..Miss Lillian- — 
llosvay Rózsi. Egy
szerű, szimpla, mulat

ós ságos. könyeztetö vig-
játék, egyszerű, jol-

>í ságos. könyeztetö vig- 
játék, egyszerű, jol- 

Öolgozó. mulatságosan könyeztetö, 
pajkos színésznővel. A közönség tap- 
Afifl és jól mulat. — A Király Szín- 
ttéz-i „Anna-bál“ mindazt beváltotta, 
amit vártak tőle. — A Renaissance 
Színházban „Szónkin és a főnyere
mény" tragikomédiában csak nárom 
színésznek: Kabosnalc. Máklárinak 
és Vágónénak lehet a kezét melegen 
megszorítani.

SZÍNHÁZ
Sábass íJuci beszél 

a szerelemről, a Piacijáról és 
a nyárról, mely igen szép oolt

A
sán __ __________ _____ ____„_____
is — mint egy riff-kabil prima
donna. Élénk és eleven. Lekuporo
dik a perzsaszőnyeggel terített ós 
selyemvánkossal bélelt sezlónra, ci
garettára gyújt és szinte boldogan 
mondja:

— Lássa, most boldog vagyok. 
Olyan, mint mikor először voltain 
szerelmes. Apropó: szerelem. Léte
zik ez még. Komolyan kérdem, van 
ilyen mégí

Nevet. Fogai elővillannak.
— Most én kérdezek ez egyszer. 

Kíváncsian és aggódva kérdezem, 
lehet-e őszinte, komoly szerelemről 
beszélni ma, az 1925-ös években? Én 
úgy szeretnék hinni benne. Mert én 
még várok.

Várom az életem legnagyobb, 
legteljesebb szerelmét.

— Hogy újra hiszek, mindenben, 
az életben, a jóban, az örömben, en
nek talán két oka van. Legújabb 
szerepem az Orlov-ban: Nadja tán
cosnő és a nyár, mely sajnos, el
múlt — de nagyon szép volt.

— Nadja (ezt nem konvencioná
lisán mondom), az a szerep, amely
ről mindig álmodtam. A legtelje-

Csanádi uccai gyönyörű lakú
fogad feketére sülve még most

m rA MAGYAR SZÍN- 
'1HAZBAN nem igen 

\ vált be a „Masa pénzt, 
J keres" című vígjáték.

1 Nincs kassza-sikere. 
* Gyenge házak előtt

fcr >’JKMts.wdfc cgéaz héten. 
Neumann igazgató 

nagy bosszúságára. A tár.salgó rossz
májai megcsinálták már, erről a ma
gúk viccéi:

— Masa pénzt keres, de — Neu
mann nem.

TEGNAP GYŰ J- 
TÖTTEK a Belvá
rosi Színház előtt,ahol 
a Miss Lillian főpróba 
közönségét; is meg- 
pumpolták a rokkan
tak gyermekei nevű
ben. Az egyik idősebb

színész, mikor a gyűjtő hölgy cléje- 
tartotta a perselyt. így szólt:

— Bár csak a rokkant színészeknek 
gyüjtenének, azoknak szívesen ad
nék-

— Én meg a 
(óknak. — szólt 
igazgató.

rok kant színi gazga- 
közbe ~'Bárdos Artúr

JIR1OM
FOGKRÉM, FOGPOR

fehérít, üdít, konzervál

CIGANYLANYBÖL - 
MARIBA GRÓFNŐ lett 
lett a kis Verbőczy Ila, 
aki tehetséges fiatal tag
ja a Király Színháznak. 
Eddig ugyanis a Ma
rié*  grófnőben a ci
gány lány szerepét ala
kította, a jövő vasár

nap pedig a főszerepben fog bemutat
kozni.

VASÁRNAP DÉLUTÁN tartotta si
kerrel első preniiérjét az uj Zeneakadé
miai Gyermekszinház, amelynek igazga
tója Breitner Károly, művészi vezetői: 
Fercnczy Frigyes és Lajthay Lajos.

* Az Erény íné Kosai Roslna áll. 
ólaszréndszorii ma génének iskolába 
közben is be lehet iratkozni, mórt a la 
nitás egyéni. Korrepetálás a liaví tan
díjban ben foglal tátik. ÉrtékezM 10-3. 
Er ’sébrt-körnt 40.

A RENAISSANCS SZINH&X

lesz a Fővárosi Opc- 
A premier pa-

* Az Orlov hete 
rcttszlnház jövő hete is. 
rádég szereposztásában ostéről-ostére a 
nagysikerű oporettet adják. — Vasárnap 
délután mérsékelt helyárakkal a Nótát 
kapitány kerül színre.

seb primadonna-szerep.
Eunél a szerepnél szinte mel
lékes a siker, helyesebben: a 
szerep maga kielégíti a szí

nésznő ambícióit.
A nyár pedig: Ostcndc, London, 

Párizs. Tulajdonképpen nem is kel
lene többet mondanom. Először 
Ostende. A strandon nyakig fel
öltözve fürödtem, ezzel szemben a 
Casino fi ve o’clock-téájún még a 
legmerészebb fürdőtrikónúl is ke
vesebb ruha van a hölgyeken. A 
strandolás után Londonba mentem 
szédülni a City emberfeletti forgal
mán az Empire Hotel klasszicitá- 
sán és örülni azon, hogy a

szinházuegyed hatalmas fény
reklámjai nem egy magyar 
szerző diadalát világították bele 
a ködös Albíon. sötét éjszaká

jába.
Visszafelé: Párizs. A világ fővá

rosában, a Claridgc Hotelben lakni, 
a Champs Flyséen kocsizni, a 
Café de Parisban uzsonnázni, a 
Foltos fícrgerősben mulatni — fe
lejthetetlen emlékek. Jól tel el a 
nyár, jól startolok az őszben. Mi 
kell még?

A nagy nő
Gilbert logroinckobb operettje a Vá

rosi Szinház első idei operett-újdonsága. 
Massary Frltzi ragyogó skálájú szerepét 
Honthy Hanna fogja kreálni, ki párat
lan népszerűségét ezzel a. szinte reásza- 
boti nagystílű priinadonnaszeroppel még 
csak növelni fogja. „A nagy nő“ az az 
operett, melynek érdekes, folyton mulat
ságos szövegkönyvét csupa nagyszerű 
sláger tarkítja. Molnár Vera, a színház 
bájos szubrettjo szenzációs táncokat pro
dukál Sziklayvai. és Érckövivel. Sziklay 
József pályája legsikerüHobb figuráját 
játssza. Galetta lesz a daliás testőrtiszt, 
pompás prózaszerepek jutottak Csclénvi 
Józsefnek és Sz. Reóz Máriának. A szín
ház a várható nagy sikerre való tekin- 
tettel pazarul állítja ki az operettet, 
melynek minden díszlete igazi látvá
nyosság. A toalettek és jelmezek pedig 
valóságos dívatrevünek fejelnek meg. A 
megerősített zenekart Korner Jenő di
rigálja. Sik Rezső a rendező. Október 
10-ón, szombaton lesz „A nagy nő“ be
mutatója, az első nyolc előadás jegyeit 

ma kezdik árusítani a Városi Szinház 
Pénztárainál és a jegyirodák. Hoivárak 
6-tól 58 ezerig.

R KIS LORD

EGY EGÉSZ LE- 
r A NY ISKOLA felső-

L( osztályát ki akarták 
Sí csapni, mert Szenes 

Béla „Csirkefogó" c. 
darabja Fel újításáért

fannak rendje és módja 
szerint kérvényt adott 

be a Vígszínházhoz. A Vígszínház 
csak Rajnait várta haza a szabadsá
gáról és sietett műsorra l űzni a Csir
kefogót. Blunmnthal egyébként meg-

HÁRY PICKFORDDAL 
és CHANG-CHANG 
a singapuri ördög (6 ie)vonásban) 
MADGE BELLAMYVAL kizárólag 

a Goyái Apollóban 
Előadások kezdete n

5, 7 és 9 I rojectograph

vette a Csirkefogó filmesítési jogát 
és az öreg- író szerepére Hegedűs 
Gyulát kérte fel.

* A Vígszínház jövő hetének eseménye 
n Színésznő szombati bemutatója lesz. 
Varsányi, Irénnek rég volt olyan nagy
szerű szerepe, amilyent ebben a világ
hírű színdarabban játszik. Hegedűs 
Gyula, Törzs Jenő, Szerémy Zoltán, Gaál 
Franciska. Fe/e$ Teri, Kende Gyula, 
Partos Gusztáv és Bárczy Géza Játsszák 
az újdonság szerepeit. — Szerdán ho®z- 
szabb pihentetés után a Csirkefogót. 
Szenes Béla kitűnő vigjátékát frissítik 
fel. -- A hét többi estéjén Galsworthy 
szenzációs sikerű színmüvét, az Úriem
bereket ismétlik. Vasárnap délután a 
Hdrmacskdn! szerepel a műsoron.

MISS LILLIAN 
főpróbáján m egyik 
szerepet frakkban ala
kító, eddig vidéki szí
nésznek nagyon lógott 
a kézelője. Folyton fel
tolta és úgy tartotta a 
kezét, hagy a kézelő le

ne csússzon. Szirmai Imre egyik szünet
ben figyelmeztette Bárdos igazgatót:

— Kedves Artúr, ennek a, színésznek 
bizonyosan csak vendégkézelője van. 
Vegyél neki három tisztességes frakk
inget.

Bárdos felrohant az öltözőbe, és megál
lapította, hogy Szirmainak igaza volt, 
összcszidta a színészt, de vett neki fűi- 
rom frakkinget. így jutott a fiatal $?!- I 
nész három, új inghez.

Az örök város

TUNGSRAM

jó és takarékos világítást ér el
izzólámpákkal

Tungsram félwattos- 
Tungsram opál-, 
Tungsram napfényü

a legolcsóbb 
prózai szinház
Helvirak: 9 ezertől 62 crer koronáig

Kapható mindenütt!
Egyesült Izzólámpa- és Villamossági Rt., Újpest

Nagy Sdök, nagy 
emberek története 

Főszereplő; BARBARE LA MAR
Az egyetlen film, 

amelyen az olasz király és 
Musotini szerepel

Játszs:
MOZGÓKÉPOTTHON 

URÁNIA CAPITOL

* Anna-bál minden este. A Király Szín
ház jövő hetének minden estéjét a nagy- 
s’kerü, gyönyörű zenéjü Anna-bál tölti 
be Péchy Erzsivel, .Somogyi Nusival, 
Gazsi Mariskával, Rafkayval, Latabár- 
ral. Kompóthyval, Szirmaival Ah Pártos 
sál a főszerepekben. Most vasárnap d. u. 
és jövő vasárnap délu’á’' n RV-i j<> >hv 
dapcst mérsékelt helyárakkal kerül 
színre az ismert est! szereposztásban.

* Schwarz; Vera és Anday Piroska te
szik flnVcrrfőssé a Városi Színház hétfői 
Trubadúr-előadását. Két ilyen világhírű 
énekesnő együttes fellépése teszi érthe-,-- 
tővé n ői a példái lan érdeklődést, mely a 
Városi Szinház. előadását megelőzi. Da
rára a művészi eseménynek, a helyé rak 
mérsékelten emel lek. 10-!ől 95 ezerig.

' Ne csalja mes mafiái,
Í« h;:szn Ij.l dr. ClrA-féle

Havasi gyopáromét, 
szappant, pudart, mosdóvlxat

Kapható n inden gyógyszertál bún és .drogériában

h;:szn Ij.i dr. 1’lrMíle
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Súlyos 
szerencsétlenség 

a vasárnapi motor
versenyen

A Sporthirlap szerkesztősége vasár
nap délután nemzetközi motorkerékpár
versenyt rendezett az újpesti stadion
ban, amelyet súlyos szerencsétlenség tett 
emlékezetessé.

A közönség, hogy a küzdelmeket job
ban élvezhesse, betódult a pályára és a 
sebesen száguldó Rommel és vezetője 
nekimentek az ott álló embertömegnek 
ős ttgy ő, mint vezetője elbuktak és meg
térültek.

A két gép súlyosan megsebesítette 
'Heiksch Gusztáv 17 éves tanulót, aki 
agyrázkódást és kulcscsonttörést szenve
dett, továbbá Bányai István tanulót, 
akit Rommel gépe gázolt el és Hoff- 
tna/nn Mátyás 12 éves tanulót, aki 
BoUrich kisérő gépe el- került. A kivo
nult mentők a sebesülteket az újpesti 
gróf Károlyi kórházba vitték, ahol 
mindnyájukon rnüttet hajtottak végre.

A 100 kilométeres versenyt egyébként 
Bőmmel nyerte meg, Bániczky és Pirity 
slőtt, mig Vcrnier negyedik és Bartos 
Btödik lőtt

Budapest 1B 
válogatott csapata 
győzött Miskolcon
A magyar-spanyol válogatott mérkő

zés napján Budapest I/b válogatott csa
pata Miskolcon játszott az északi kerület 
váflogaíottjai ellen.

A főváros a mérkőzést 3:0 (1:0)
arányban nyerte meg. A gólokat 
fítnitzky, Újvári és Szűcs lőtték.

— Gáspár győzelme Párizsban. Párizs
ija jelentik: A Colombes-i atlétikai mér- 
kfizéson Gáspár 1 méter 85 centiméterrel 
eteő lett a magasugrásban.

X Bécsi futballeredmények. A labda- 
rugóbajnoki címért ma lejátszott mér- 
tffcétiGk során kevés kivétellel igen ke
mény küzdelem folyt. A nap legkima
gaslóbb eseménye a Bapidnak a Vienna 
fölött 3:2 (1:1) arányban aratott győ
zelme volt. A többi eredmény a követ- 
fatoő: Adinira—FAC 1:0, Simmeríng—- 
WAC 4:2, Amateuro— Sportklub 6 :2, 
Slcwak—Rudoifshügel 3:3.

X Vidéki labdarugó eredmények Ka
posvárról jelenítik, hogy a pécsi Vasutas 
Sportklub 'és a kaposvári donner városi 
Levente Testedző Egyesület vasárnapi 
JÉbdantgómárkőzéeémdE eredménye 4 : U

'A soproni főiskolai futball és athlétikai 
Klub és a gyért villanyszerelők II. osz- 
tfijra bajnoki mérkőzésének eredménye.

LegolcsóbbLegszebb Legjobb

MP™ PAP™ MP™
Kárpitosára, vas-, 
és rézbutorgyára■atfny.g, pokróc, > Hegem.. igy- és 

asztalterítők, gyermekkocsik, nyugszókok, 
leknyszoba-, előszoba- ós kertibutorok, ernyők és Bitrak minden kivitelben knphntók 
GICHNER JÁNOS 
BUDAPEST, VII., ERZSÉBET KORÚT 20.
Nagy katalógust 4000Kellenében postánkfildök

Briliánsokat, üfösjas bér kinél arágébban vasa« SZAfcaly Kml 
rály ucca a . számi Teréz-templommal szemben.

SPORT
Szerencsétlen védelmi 
hiba következtében ki
kaptunk a spanyoloktól 

Spanyolország-Magyarország f ;O fO.*OJ  
40.000 néző — Bíró: Braun {Bécs)

Spanyolország: Zamora (Espagnol), I A spanyol csapat választ szél ellen. 
Juamin (Ossa Suna), Pasarin (Celta Váltakozó játék után a 2. percben Erraz- 
Vigo), Samitier (Barcelona), Gamborena | quin hondszet vét. A spanyol csapatot 
(írun), Pona (Bilbao), Piera (Barcelona), 
Cubells (Valencia), Erraeguin (írun), 
Carmelo (Bilbao), Aguirezabala (Bilbao).

Magyarország Zsák (33FC), Fogl II 
(UTE), Hungler II (FTC), Rebro (MTK), 
Kiéber (MTK), Fuhrmann (FTC), Senkey 
II (MTK), Molnár (MTK), Priboj (UTE), 
Opata (MTK). Kohut (ITC).

Lázas érdeklődés előzte meg az első 
magyar-spanyol találkozást, Az üllőiuti 
pálya szűknek bizonyult a rekordszám
ban egybegyült közönség befogadására, 
úgy, hogy a rendőrség kénytelen volt a 
pályát lezárni.

A mérkőzést elvesztettük! Nem azért, 
mintha rosszabbak lettünk volna a spa
nyoloknál, hanem azért, mert az a ha
tártalan balszeroncsc, amely válogatott 
csapatunkat most már évek óta kiséri, 
ismét ránehezedett a magyar futball rep
rezentánsaira és megfosztott bennünket 
ismét egy jól megérdemelt győzelemtől.

Ellenére annak, hogy a válogatott csa- 
patunk játékával egyáltalán nem elégí
tett ki, meg kell állapítanunk azt, hogy 
a vereséget egyáltalán nem érdemeltük 
meg. A spanyol futball reprezentánsai 
rendkívül gyorsak, ötletesek és ravaszak 
ezeket a tulajdonságokat a mieink hamar 
kiismerték és ha a deprimált Zsák azt a 
könnyen védhető labdát nem engedi be, 
úgy a mérkőzést föltétlenül meg is nyer
tük volna.

Ünnepi aktus nyitotta meg a mérkőzést, 
amlyet József Ferenc főherceg, Ra- 
kovszky Iván belügyminiszter, Ripka Fe
renc főpolgármester és a spanyol követ
ség tagjai is megtekintettek. A közönség 
üdvrivalgása köszöntötte a vörös dressz
ben pályára lépő spanyol válogatott csa
patot, de különösen a világhírű kapust: 
Zamorát. Az MLSz nevében Fischer Mór 
alelnök, a nemzetközi bizottság elnöke 
üdvözölte a vendégeket spanyolnyelvíi 
beszédben, amelyre a spanyol szövetség 
elnöke: sennor Riccardo Babot válaszolt. 
A rendőrzenekar rázendített a spanyol 
nemzeti himnuszra, amelyet a magyar 
nemzeti imádság ünnepi akkordjai kö
vettek. A két csapatkapitány: Zsák és 
Zamora virágcsokrot cseréltek, amely 
után megkezdődött

a mérkőzés.

H KMOE
bajnok sprintstafétája 

rekordot javított 
Magyarország stafétabafnokságai

A spanyol-magyar fu&all mérkőzés 
nagy konkurrcnciát csinált az atléta
szövetségnek. A véletlen egy napra hozta 
össze ezt a két nagy sport eseményt, pe
dig az atlétikát kedvelő közönség na- 
gyobbszá inban kereste volna fel ezt az 
érdekes küzdelmekben bővelkedő tömeg
versenyt

Az eredményeket károsan befolyásolta 
a hideg szél.

A nrfting kiemelkedő eseménye 

látjuk most frontban, de a magyar véde
lem, Fogl II-vel az ólén, ment. A 20. 
porcben komért érnek el a spanyolok, de 
Goyencche fejesét Zsák pompásan védi. 
A 23. percben Opata megsérül, helyére 
Takács áll be. A 28. percben Kohut ma
gas lövését Zamora kornerre védi. A 34. 
percben Piera jut jó helyzetbe, de a 
kapu mellé lő. A 37. percben Ilungler II. 
megrándítja a lábát, helyét Senkey I. 
foglalja el. A 41. percben Errazquin tíz
méteres éles, lapos lövését Zsák elvetés
sel védi.

A II. félidő
első percében Kohutot faultolják, a sza
badrúgást Kohut lövi, de Zamora kor
nerre véd.

A fi. percben szabadrúgáshoz jutnak 
a spanyolok, melyből Pena hnszmé- 
teres lövése Zsák kezei között hálót 

ér. (1:0).
A 8. percben Takács éles lövése a kapu 
mellett süvit el. A 14. percben Molnár 
éles lövését Zamora szerencsével védi. 
A 16. percben Fogl II. bombaszerü sza
badrúgása emberről visszapattan. A 20. 
percben Pasadn „haza“ adja a labdát 
Zamoránnk, aki azonban nem éri el, de 
a labda óriási pochünkre a kapufának 
gurul. A spnyolok eredménytelen kor- 
nere után a magyar csapat sorozatosan 
támad, de kiegyenlíteni^ ^Ikerül.

A spanyol csapat
— úgy mint Bécsbon — itt is csak szeren
csével győzött. A játékosok azokban 
mind gyorsak s jól fejelnek. Zamora o 
„csodakapus" óriási szerencsével védett, 
s bár nagy tehetség, de beképzelt egyén 
is. Ez látszott minden mozdulatán. A-fe- 
dezetsorban Samitier jobbfedezet tetszett 
leginkább, a csatársorban a Piera—C'>- 
béllé jobbszárny.

A magyar csapatnak
a csatársor keveset mutatott, talán még 
Molnár volt a legjobb. A fédezetsorban 
Kiéber és Rebró jól játszottak, Puhrman 
gyöngén. A védelemben Fogl elsőrangú 
volt, Zsák két szép védést produkált; a 
gól fatális balszerencse.

a KAOE bajnok sprint stafétájának
12.7 mp.-es új rekordja.

A 4X400 méteres stafétában a favorit 
KAOE Püspöky (MAO) szabálytalan 
versenyzése miatt kikapott, a verseny
bíró azonban a versenyt megsemmisí
tette.

Részletes eredmény:
1X1500 ni staféta. Bajnok: MAC csa

pata 18 p. 02.4 (Szerb—Kultsár—Szige- 

thy—Bolloni) 21 _ FTC 18:25 mp. (PaDn 
—Aczél—Kcrtéez—SzaLadkuy).

CtlOO m staféta ifjúsági. Bajnok- 
MAC 45.8 (Farkas—Pintér—Oszlaky— 
Károlyi). 2. K'rosz kelet 48 mp. 5. Klsosr 
észak 48.2 mp.

4X100 m staféta. Bajnok: KAOE 427 
Országos riccord (Steinetz Gerő II 
Vida—Gerő. 2. MAC (Egry-Püspöky- 
Rozsa hegyi—Juhász) 43.2. 3. BBTE (Kör- 
mendy—Juhos—Barsy—Fliük) 43.g.

1X1000 m ifjúsági staféta. Bajnok- 

tón—Weilw). 2. FTC 11.50.4. 3 Kím.. 
kelet 12.008. swz

m s**/»*«s  3-ös csapatverseny.
Bajnok: MAC 25 p. 2. MTK 60 pont 3 
ESC 68 pont. 4. MTE 79 pont 
Egyénileg: 1. Grosz 16:04.3. 2. Bellául
16:23 8. 3. Szerb 16:26.5. 4. Kultsár MAC 
KiXTsa’ MTE' *'  Z81,nw MAC- ’•

Targ). 2. FTC 3 p. 46.8 mp. 3. Ítc T? 
4í mp. v-
. ™ ifiusúdi 5-ÖS csapat. Bajnok-
MTK 23 pont. 2. MTE 44 pont. 3. VASAK 
J1?Edyénileg: 1. Weiler MTK 
9:47.6. 2. Marton MTK 9:48.2. 3 Bősz 
nyák FTC 9:48.8.

1X100 m staféta. MAC 3:28 (!) (Be 
rács— Püspöky - Juhász—Rózsahegyi) 
2- (Stei®metz—Gerő I—RuziSca

RéH° ír * 3‘ *\ TK ÍGÍ8singer—Muskát 

Flink Barsy). A verseny meg left 
semmisítve.

lósport
Budapesti 

lóversenyek
A Magyar Lovaregylet euévf utolsó 

meetlngjo vasárnap kezdődött, A aap 
lóversenye a Gróf Károlyi Gyula rmltk- 
verseny volt, amelybon csak öt ló, 
Llttle Pót, Musette, Mogmondtam, D# 
bizony és Pompadour indultak. A ver
senyt igen könnyen öt hosszal Littl. 
Pét nyorte, De bizony és Musette ellen, 
bebizonyítván, hogy egyike legjobb két- 
eves kancáinknak. A Pálján nagyszá
mú közönség volt jelen, főleg a második 
es harmadik helyen. A startok tegnap 
lehetetlen hosszú ideig tartottak ég na
gyon rosszul sikerültek. Phryne, Vár
kört és Poéta hosszakkal jöttek ei a 
startgéptől és ezzel a startnál eldőltek 
a versenyek. A futamok részletes ered
ménye a következő:

I. 1. Pronto (Schejbal 1 és egynegyed).
2. Nepomok (6). 3. Alperes (1^). Fm- 
Virradat. 1% h., fejh. 10 ■ 19.‘ II. 1 
Phryno (Szabó L. II 4). 2. Snifty (8). 8. 
Kikérik! (V/a). Fm: Cunctator, Planéta, 
Győztes, Pántlikás. 3 h., % h. 10 : 45, 13, 
14, 11 III. 1. Little Pct (Szabó L. II. 
7/10 reá). 2. De bizony (12). 3. Musette (4) 
Fm: Megmondtam, Pompadour. 5 h., há- 
romnegyer h. 10 :16, 14, 38. IV. 1. Vár
kert (Gutái pari) 2. Jenkő (5). 3. Sin- 
bad (8). Fm: Kényes, Hajrá, Bordal 
Harczos, Ecartó II., Dckár, Felperes. 
Háromnegyed h., háromnegyed h. 10:23, 
18, 19, 20. V. 1 Holtversenyben Poéta 
(Szabó L. II. 3) és Júlia (Schejbal 5).
3. Peng (6/10 reá). Fm: Ezredes, Tisza, 
Senki más, Natascha, Gavial, Mal- 
brough, Zufall, May Youg, Dévaj. 10:34 
Poéta, 25 Jutka, 12, 13, 11. VI. 1. Patyo
lat (Schejbal ljí). 2. Paraszt; (4). 3. Me- 
raento (10). Fm: Palermo, Maros, After 
us, Kontár, Szumir, Dsungel, Sabaria.

Senki

Kiadja:
A „Hétfői Napló**  lapkiadőváUalat

Ezüstdús váhaztékban Schlelfar aaltetAruayór
gyári árban VII, Ka inczy u. 14. Tel. 133-28.

M r.-t, kilrfortMMin, Ritkk Stilárd uc«a t. OztmvM(t<: Cinünk QjiBrnr.


