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Szenzációs fordulat 
a Júzsel-kfiruíl családi drámában 

Waldmann orvos rendkívül fontos vallomása Sági Izidorról
Sági Izidor kereskedő ügyében, aki 

pénteken a kora délutáni órákban izgal
mas szóváltás után, erős felindulásban 
lelőtto két év óta különváltan élő fele
ségét, Kiéin Juliskát, vasárnap délelőtt 
befejezte a rendőrség a nyomozást. A 
mai napon Sági Izidort át is szállítot
ták az ügyészség markóuccai fogházába, 
ahová a letartóztatottnak és családjá
nak kívánságára bérkocsin vitték. Az 
Ügyészségen személyi adatainak felvé
tele után azonnal felvezették*a  fogdába 
és csak holnap fogják Ságit a soros 
ügyész elé állitar*.

A rendőrség két napig tartó nyomo
zás alapján majdnem teljesen tisztázta 
a tényállást és megállapítást nyert, hogy 
Ságinak

felesége váratlan és hihetetlenül 
durva támadása adta kezébe a fegy

vert
és fiz agyoucsigázott, vérig gyötört, két
ségbeesett ember

az ön tudatlanság határán túlmenő 
izgalmában ölte meg rajongásig sze

rzett feleségét.
Sági védekezését hogy minden gondo

latával és vágyódásával arra törekedett, 
hogy visszahódítsa hitvesét és hogy pén
teken délután is ezzel a szándékkal ke
reste fel az asszonyt a józsofköruti kis 
boltban, megerősitették és teljesen iga
zolták a tanuk, akik igen nagy szám
mal jelentkeztek a rendőrségen és akik 
szinte egyhangúlag vallották, hogy a 
férj kétségbeesett ragaszkodással vá
gyódott felesége után, aki a nyomor 
clöl menekülve elhagyta öt és más fér
fivel keresett barátságot akkor, amikor 
férje teljesen tönkrement.

Mindazok ”az események, melyek a 
bűntényt közvetlen megelőzték. Ságinak 
minden cselekménye azt igazolják, hogy 
Sági egyáltalán nem készült, nem ké
szülhetett a végzetes cselekedetre ós azt

pillanatnyi zavarodottságában kö
vette el,

ami tehát akár az olőro megfontoltsá
got, akár a szándékosságot teljoson ki
zárja.

Ezt az igen fontos körülményt vasár
nap délelőtt egy

uj tanú teljesen Igazolta.
Ma megjelent a rendőrségen dr. Wald- 

mann A. Alfréd gyakorlóovvos, aki a 
következő rendkívül fontos vallomást 
tette: ,

— Ságit a katonaságtól, ismerőin. 
Ugyanannál az ezrednél teljesített szolga
latot főhadnagyi rangban, ahol én mint 
orvos működtem, őszinte barátság fej
lődött ki közöttünk, amelyet későbbi a 
háború után is fentartottnnk. Tudtam 
Szerencsétlen házasságáról is, amelyről 
sokszor panaszkodott nekem. Most pén
teken

ilélntán félkettó ók kettő közölt ta
lálkoztam vele a József kőrúton és 
felkért engem, hogy Porénylvel vl- 

vandó párbajánál a párbajorvosi 
tisztet vállaljam el.

— Ugyanekkor elmondta az előzőnapi 
veszekedését és folyton hangoztatta, 
hogy Porényitől nemcsak a maga becsü
letéért kért elégtételt, hanem főképpen 

a felesége jőhirnevének megvédése 
végett,

akit a zajos incidens után biztosan ki

Briand csütörtökig posltlv 
eredményt vár 

a konferenciától
London, október 11.

A Keuter-ügynökséff locarnói kü
lön tudósítója hangsúlyozza, hogy 
a szövetségesek Németországnak a 
16. §-al kapcsolatos aggodalmait 
teljesen méltányolják és át vannak 
hatva a készségtől, hogy félúton 
eléje menjenek. Kétségtelen tény, 
hogy ezidőszerint n szellemi erők 
teljes megfeszítésével kísérleteznek 
a németek és a szövetségesek állás
pontjainak összeegyeztetésével. A 
helyzet ugyan kényes, de nagyjá
ban sikerrel kecsegtető.

Locarno, október 11.
(Svájci távirati ügynökség) Vasárnap 

estig scmmifélo fontosabb tanácskozás 
nem volt. Briand és Vanderveldo több
ször barátságos ’ eszmecserére ültok 
össze. A többi delegáció elutazott Lo- 
carnóból és pedig hir szerint Strése- 
mann Palanzába, Luther és a német 
delegáció többi tagjai Como'ba. Az új

Vázsonyi Vilmos
a RipKa-pártnak és a ninevezettennen 

a kurzussal való együttműködéséről
A szerdai közgyűlés eseményei 

még ma is igen élénken foglalkoz
tatják a város nolitikai köröket s 
különösen ahhoz a tényhez fűznek 
különböző kommentárokat, hogy az 
egyik — bár kétségtelenül jelentek- 
telen — szavazásnál a Ripka-párt 
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Autófelszerelés

kezd majd a pletyka. Én elfogadtam a 
meghívást és elbúcsúztam tőle. Alig ne
gyed óra múlva lelőtte a feleségét .

Dr. Waldmann orvoson kívül vasár
nap még több tanú jelentkezett Sági 
védőinél, dr. Nagy Emilnél és dr. Elek 
Hugónál. Ezeket a tanukat, akik szin
tén igen fontos körülményekre vonat
kozólag kívánnak vallomást tenni, a 
védelem, már a vizsgálat során ki fogja 

ságírók majdnem kivétel nélkül a Bor- 
romei szigetekre rendezett kiránduláson 
vettek részt

Locarno, október 11.
A Havas-ügynökség tudósítójá

nak értesülése szerint Briand, 
Chamberlain, Luther és Strcscmann 
a Lago Maggiorén tett sétahajózá
son csakis Németországnak a Nép
szövetségbe való belépéséről ta
nácskoztak. Eközben felmerült egy 
olyan formula, mely esetleg alkal
mas lehet arra, hogy megegyezésre 
vezessen. Briand, Stresemann és 
Skrzynski külügyminiszterekkel ta
nácskozni fog a keleti béke garan
tálására irányuló paktumról.

Locarno, október 11.
(Svájci táv. ügynökség.) Briand 

azt a reményét fejezte ki. hogy csü
törtökig vagy, péntekig pozitív 
eredmény jön létre.

és a kinevezettek testületileg 
Wolffékkal szavazlak és elvetették 
a szocialisták indítványát. Ebből 
a tényből a várospolitika berkei
ben azt a következtetést vonják le. 
hogy a Ripka-párt és a kinevezői
tek csoportja érzéseiben közelebb 

hallgattatni.
Vasárnap jelentkezett a rendőrségei 

Kiéin Gábornó, a meggyilkolt asszonjJ 
édesanyja is, aki azt kérte, hogy szerep- 
csétlen loánya holttestét adják ki neki, 
A holttestet azonban a vizsgálóbíró uta4 
sitására előbb fel fogják boncolni, 
után ki fogják adni a családnak, amely! 
Esztergomba fogja szállítani ós otí 
fogja eltemetni.

Wolffékkal való együttműködés 
alkalommal foa mégis, 

métlödni a közgyűlési teremben. (

VÁZSONYI VILMOS 
ezen üggyel kapcsolatban a követ- 
nak°ket lu<>nt,otta munkatársunk*  

—• A legutóbb közgyűlésnek ez a; 
szobanforpó mozzanata fényt dérit 
a városházi helyzetre és útmutatás 
sül szolgálhat a tájékozatlanok szá< 
mara is. Csodalatos, hogy egy alap*  
jaban veve jelentéktelen kérdésben 
egyetlen Ripkaparti vagy kinevet 
zett bizottsági tag sem akadt, aki a 
blokk helyes véleményét osztotta 
volna. Egyszerűen ösztönük után 
indulva szavaztak együtt a Wolff. 

parttal, ami már magában vév« 
is azt igazolja, hogy

a Ripka-párt és a kinevezettek' 
hajlamosak a kurzus képvise
lőivel való cgyütmiiködésre.

Ezt a hajlamosságot, támogatja ai 
Kormány magatartása is. amely, 
mindenkeppen meg akarja akadá- 

választásokban mutatkozó’ 
blokktobbseg érvényesülését. A vá
rosházán eddig az egyetlen ered- 
]rl!‘ny-. l>.oírv a bizottságokban és a 
közgyűlésen

a kurzus többé nem tombolhat 
nem árthat, néni hozhat káros 

határozatokat.
Ezt az eredményt nem szabad le
kicsinyelni. valamint nem leheti 
eleggo becsülni azt sem. hogy a bi. 
zottsagokban már a kezdet, kezdes 
ten komoly munkát végeztünk és 
2" építkezési akció megindítására 
donto halassal voltunk. Nagv küz
delmek várnak még ránk. mert, hi
szen a fővárosi törvényt ugy al
kottak meg, hogy a választott több
ségét ellensúlyozni lehessen. Éppen 
azért, mert a Ripka-párt és a kine
vezőitek hajlamosak mindent meg- 
tenl?' '}J).loklí, e,,en ás együtthalad
ni Wolffékkal.

akciónk és Indítványaink tar
talmi Iránya által

kell lehetetlenné tennünk ezt az 
együttműködést.
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Peidl Gyula 
a szanálásról 

rcrsömoló Szegeden
Szeged, október 11.

(A Hétfői Napló tudósítójától.) 
\?cldl Gyula. Szeged II. kerületé
nek képviselője vasárnap 10 óra
kor tartotta beszámolóját a Szé- 
chenyi-moziban, amelyet zsúfolásig 
megtöltött a közönség. A gyűlést 
Valentin Ágoston pártelnök nyi
totta meg .majd Peidl Gyula mon
dotta el beszámolóbeszédét, amely
ben főként a gazdasági kérdések
kel foglalkozott. Kimutatta, hogy a 
miniszterelnök csak azért, hogy a 
nagybirtokot ne kelljen megadóz
tatnia. megelégedett 600 millió he
lyett, 250 millió aranykorona kül
földi kölcsönnel. Ebből az összeg
ből is alig nyolcvanmilliót vett 
igénybe, ellenben 163 millió' arany- | 
koronát ki pumpált a városi lakos
ságból. Hiába követelte Smith Je
remiás népszpvetségi főbiztos az 
igazságos adófizetés elve alapján a 
latifundiumok aránylagos megter
helését. Bethlen miniszterelnök a 
szanálás minden terhét a városi 
polgárságra: a kereskedőkre, ipa
rosokra és munkásokra hárította. 
A nagy adóztatás következtében a 
250 millió aranykoronáé kölcsönből

183 millió in ■: mindig külföldi 
bankokban hever és amig mi 
nyolc és fél százalékot fizetünk 
a teljes összeg után kamat fe
jében, nekünk a kinnlevő ösz- 
szeg után csak két és fél száza
lékot fizetnek. Ez a kamatkü
lönbözet 160 milliárd papirko-

-ona.
Ezt a hatalmas összeget elpocsé
kolja a kormány, pedig, 2500 kisla
kást építhetne ezen a pénzen.

Peidl Gyula ezután a Somogyi- 
gySkosságról szólva a Beniczky- 
ügyről akart, beszélni.. A jelenlevő 
rendőrkapitány azonban arra való 
hivatkozással, hogy bírói Ítéletet 
kritizálni nem lehet, nem engedte 
megy hogy Pcidl Gyula a Somogyi
ügyről tovább beszéljen. Pcidl erre 
a legitimisták magatartását kriti
zálta.

Éles támadást intézett a mág
nás-legitimisták ellen.

akikről megállapította, hogy meg
egyeztek a kormánnyal.

A megjelent nagyszámú közön
ség nagy tetszései , fogadta Pcidl 
Gyula beszédét, majd Györki Imre 
és Esztergályos János szólaltak 
föl. Rendzavarás nem történt. A 
közönség teljes rendben oszlott 
szét.

10.099 K-ért nyerheti

ós móg a kővetkező tárgyakat: 
egy főbórlell berendezett 

gyönyörű kétszobás lokált 
a város belterületén, 

egy négytiléses új Fiat-sportautót 
3 nöl bundát nemes szőrméből 
(állandóan megtekinthető Morvái szűcs

nél Kígyó ucca 4—6) 
hét új zongorát, 

fit teljes női kelengyét (niogtokiut- 
lietö Főhető kolongyoüzlotében, 

Teréz körút 12.) 
fit ú.i motorkerékpárt, 

öt komplott rádiófelszerelést, 
tíz komplett férfiöltözetet, 

tíz új kerékpárt, 
1000 különféle nyerEinényfárgyat 

NyuKon-sorsMi 

Hutás már e hénspb a!
SoriJcgyiutéxÖKég;

v Zrínyi u. 14. Tel. 132-58,185-91

Pallavicini György őrgróí ' 
felszólalni készül a BeniczKy 

ügyben
A legitimisták Andrássy Gyula gróf elnöKiésével Kedden 

tanácskoznak a helyzetről
őr-xz . óóqjosd q vbgk qjgkgyu

Az .utóbbi időbeu egyre több hír
adás jelent meg a legitimisták ké
szülődéséről. A tudósítások szerint 
fíakovszky István és Pallavicini 
György őrgróf már elhatározták, 
hogy u Beliiczky-íigyben felszólal
nak. Alkalmunk volt ebben az ügy
ben

PALLAVICINI (GYÖRGY őr
gróffal

beszélni, aki a következőket mon
dotta a Hétfői Napló munkatársá
nak :

— Élénk figyelemmel kisértem 
ugyan az eseményeket, a politikai 
helyzetről és a teendőkről azon
ban barátaimmal még nem tár
gyaltam. Andrássy Gyula gróf

A Kalvária-téri halálosvégü 
verekedés a Kúrián

Dr. Aczél Andor ügyében kedden dönt a legfelsőbb 
bíróság

Kedden, október 13-án mondja ki 
az utolsó szót a királyi Kúria egy 
olyan bűnügyben, amely annak
idején sokáig foglalkoztatta az 
egész világ sajtóját. A II. számú 
büntetőtanács ítélkezik a szándé
kos emberölés bűntettével vádolt 
dr. Aczél Andor ügyvédnek bűn
ügyében lstvánffy Lajos kúriai 
biró előadása mellett .

■ Aü'ügy’története még a sötét iga
zol tatási időkben. 1922 nyarára 
nyúlik vissza. Az akkori pesti éj
szakák ideges, rémült hangulata 
sok tekintetben hozzájárult ennek 
a halálosvégü drámának a megtör- 
ténéséhez.

Aczél Andor, fiatal ügyvéd egy 
augusztusi estén fel akarta keresni 
rokonait, akik a Kálvária téren 
laktak. Senkit sem talált otthon, 
mire elhatározta, hogy elül egv ki
csit a Kálvária téren, hátha haza
ijön valaki a rokonai közül. Alig 
üjt néhány percig az egyik pádon, 
mikor

odajött hozzá egy nő,
előtte teljesen ismeretlen, festett 
arcú leány és megszólította. A fia
talember ridegen válaszolt.

szóváltás keletkezett, 
mire hirtelen élőugrott egy férfi, a 
leány közelében leselkedő barátja 
s az ügyvédre támadt.

Pénzt követelt tőle 
barátnőjépek női becsülete ellené
ben, amit Aczél nem volt hajlandó 
megadni. Erre verekedés kezdődött 
a két férfi között, amelynek során 

OLCSÓ NAP!
meleg idöfdr’rist’a és órddsl készletünkbe való te

kintettel olcsó napokat rendezünk hétfőtől, a hó 
5-től kezdve soka nem tapasztalt olcsó drukkal l

Seal elektrlk bunda ITSzT'1" 3,100.000 
Seal ellektrik bunda(• 4 J50 flnn !
Maron Kanin bunda ?Rinu... 8.800.000 
Fekete Brabanter bunda ,7(innM1 
Nutrlette sporthunda .... .2,400.000 

MOLNÁR gyula
BUDAPEST, VII, RÁKÓCZI ÚT 33 hmwk

Óriási ’ ál&ezték ereded párlél modellek után mindenféle nemes szőrméből készült nöl 
bundákban, legújabb divaté őszi és téli nöl és leánykakőpcnyekben, valamint ruhákban

szombaton este érkezett vissza a 
fővárosba, és igy lehet, hogy 
már kedden tanácskozni fogunk 
a politikai helyzetről és arról a 
kérdésről, hogy milyen állás
pontot foglalunk el a parla- 1 
menti harcmodor kérdésében.
— A Beniczky-ügy közelről ér

dekel és
foglalkozom is azzal a gondo- ' 
lattal, hogy a Beniczky-ügy- j 

ben felszólalok.
Keresem a formát, amelyben) en* . 
nek a kérdésnek részleteit szóvá 
tehetem. Ez csak egyéni tervem, 
hogy politikai barátaim , miként 
határoznak, az tanácskozásunktőf 
függ.

újabb gyanús alakok tünedeztek 
elő a verekedők közelében. Az ügy
véd az akkoriban nem ritka éjsza
kai támadásokra gondolt s meg
próbált

eltávozni a színtérről.
A másik utána ment, mire Aczél 
előrántóttá zseKkéséVés

szivenszurta támadóját
aki holtan esett össze.

A budapesti törvényszék, amely 
nem látta bizonyítottnak az ügy
véd által vitatott

jogos önvédelmet
és szándékos emberölés büntette 
címén elitélte öt két évi börtönre. 
A. budapesti királyi tábla ezt a 
büntetést az enyhítő körülmények 
nyomatékosabb mérlegelésével

egy évre szállitatta le.
Dr. Aczél semmiségi panasszal élt 
s tovább vitatja, hogy jogos önvé
delemből. szorongatott helyzetében 
használta kését. Ebben a kérdésben 
mond ja. ki kedden a Kúria a döntő 
szót.

Millióit Murit met,
OPALOGRAPH KXS^.ls 

nyomtatványait.
kot, árjegyzékeket, lajstromokat, kottáit, rajzot 
stb. Korlátlan példányszámban, minden színben 
tiszta, éles levonatok, egyszerű kezelés! Díjmen
tesen bemutatja, ajánlatot küldi
F^TA Fotóipar. Budapest. |V., Ferenciek 

1 M tere 2, félemelet. Tel.: József 152—10.

Velour köpeny 825.000
Velour köpeny 1,080.000
Kooká8, csíkos velour köpeny

végig bélelve]..! 110fl000

Angol kockás divat felöltő 720.000 
Szövetruha |KŐ”’li,Ita 480.000
női faliillő ói iiőrmeóruhóia
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XV.MagyarKir.
68.000 sorsjegy — 

29,000 nyeremény és I jutalom 
melyeket az 5 osztályban eien hivatalos 

játékterv szériát sorsolnak ki ós fizetnek ld 
készpénzben

ELSŐ OSZTÁLY

Betét 120.000 Korona
Húzás: 1925 október 22. ós 24-én

Nyeremény Korona
iá 70,000.000
Iá 30,000.000

i 1* 20,000.000
' Iá 15,000.000

la 10,000.000
5 á 4 millió 20,000.000

10 á 8 millió 30,000.000
20 á 1 millió 20,000.000
60 á 500.000 30,000.000

1900 á 300.000 570,000.000
2000 nyer. K 815,000.000

MÁSODIK OSZTÁLY
Betét 120.000 Korona

Húzás : 1925 november 25. és 26-án
Nyeremény Korona

1 a 80,000.000
la 40,000.000
1 á 20,000.000
la 15,000.000
Iá 10,000 000
5 i 4 millió 20,000.000

10 á 8 millió 80,000.000
20 á 2 millió 40,000.000
60 A 1 millió 60,000.000

1900 á 450.000 865,000.000
2000 nyer. K í.170,000.000

HARMADIK OSZTÁLY
Betét 120.000 Korona

Húzás: 1925 december 17. és 18-án
Nyeremény Korona

Iá no,000.000
Iá 40,000 000
la 20,000.000
la 15,000.000
11 10,000.000
5 A 5 millió 25,000.000

10 á 4 millió 40,000.000
20 i 2 millió 40,000.000
mái millió 60,000.000

1900 5 000.000 1.000,000.000
2000 nyer. K 1.480,000.000

NEGYEDIK OSZTÁLY
Betét 120.000 Kotor*  .JaW

Húzás: 1926 január 14, es 15-én

Nyerőmény Korona
Iá 100,000 000
Iá 50,000.000
Iá 30,000 000
Iá 15,000.000
Iá 10,000.000
5 ü 6 miltló 30,000.000

10 á 5 millió 50,000.000
20 5 3 millió 60,000.000
60ál millió 60,000.000

1900 á 750.000 1.425,000.000
2000 nyer.] K 1.830,000.000

ÖTÖDIK OSZTÁLY

Betét 120.000 Korona
Húzás! 1926 február 10., 11., 12., 15., 17., 18., 19.,

22,, 24. és 26., március 2., 4. 5., 9., 12. és 17-én

1'Tsmllllárt
iTr’l milliárd
1 á 5oo millió
1 á 400 millió
1 á 300 millió
1 & 200 millió
1 á loo millió
21 70 millió
2á 60 millió
5á 30 millió

10 á 20 millió
25 á 10 millió
50 á 6 millió

100 á 5 millió
400 * 2 millió

1400 á 1 millió
19.000 a 750.000

Legnagyobb nyeremény 
szerencsés esetben 

3.000,000.000 
Hárommilliárd Korona

2.000,000.000 
1.000,000.000 

500,000.000 
400,000.000 
300,ÓIN),000 
200,000.000 
100,000.000 
140,000.000 
120,000.000 
150,000.000 
200,000,000 
250,000.000 
300,000,000 
500,000,000 
800,000.000 

1.400,000,000 
14,250,000,000

21.000 K 22.610,000.000

Az első osztály húzása 
október 22. és 24-én!

Hivatalé, éra* :
Értse sor.Jeíy lW.O<»KINmed,or«)«y tOOOÖK
Fel sorsjegy 00.000 K | Nyolcad sorsjegy 15.000 K

Sorsjsgysk kaphatók az Összes elámeitóknál
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Rtwntti tóival
Aki papiruhiban vóglglopta a 

zárdákat
'A budapesti főkapitányság Ős 

számos vidéki város rendőrsége 
erélyes nyomozást folytat egy fur
fangos szélhámos után, aki a tiszte
letet parancsoló papi ruhában csap
ta be sorra a pesti és vidéki zár
dák szent életű lakóit. Rövid idő 
óta ugyanis a pestkörnyéki és vi
déki zárdákban meg-megjelent egy 
szerény külsejű fiatalember, aki kis- 
papnak volt öltözve és mindenütt a 
zárdafőnöknőt kereste. A főnöknő 
előtt alázatosan elmondotta, hogy 
Horváth Istvánnak hívják, teoló
gus és jelenleg tanulmányúton van. 
Kétségbeesve panaszolta, hogy út
közben ellopták a pénzét, máshol 
viszont azt mondotta, hogy kevés 
pénze elfogyott s napok óta nem 
evett. A szerényen viselkedő „teo
lógust" a zárda lakói szeretettel 
vették körül, ellátták minden jóval 
s még egy kis pénzt is adtak távo
zásakor. hogy útja folytatásában 
ne legyen ismét hasonló ..kellemet
lenségeknek" kitéve. Csak midőn 
a „teológus" elhagyta a zárdákat, 
vették észre mindenütt, hogy a sze
rény fiatalember nemcsak azt vitte 
el. amit neki jó szívvel adtak, ha
nem egy egész sereg értékes tár
gyat. amelyek a keze ügyébe akad-

A vidéki rendőrségeket, a balas
sagyarmati. kőszegi, dunántúli, fel
vidéki városok rendőrségeit, de né
hány nap óta a budapesti főkapi
tányságot is elárasztották a zár
dák főnökségei tömeges feljelenté
seket. amelyekből kitűnik, hogy a 
szélhámos ..teológus"' az egész or
szágot bejárta és furfangos trükk
jeivel a zárdák egész seregét meg
lopta. megkárosította. Az ország 
e^ész területén széleskörű nyomo
zást indítottak a rendőrségek az 
állítólagos Horváth István teoló
gus elfogása érdekében, ami remél
hetőleg rövidesen meg is történik.

A Belvárosban sokan 
halnak meg, kevesen 

születnek
Az idol év a főváros lakosságának ter

mészetes szaporodása szempontjából 
Igen kedvezőnek Ígérkezik. Tiz év óta 
1921-et kivéve, minden évben sokkal na
gyobb volt a fővárosban történt halálo
zások, mint a születések száma, ami ter
mészetesen hátrányosan befolyásolta a 
lakosság számának növekedését. 1925- 
ben azonban úgy látszik ismét többen 
születnek Budapesten, mint ahányan el
halnak s ez a tény talán kedvező előjele

Ebben az évben a következőkép alakul 
a szülotésl és halálozási statisztika:

a gazdasági viszonyok javulásába vetett
reménynek. A hivatalos statisztika ada-
tai szerint

születtek: meghaltak:
1915-ben 17.657 21.150
1916-ban 14.846 20.854
1917-ben 14.541 24.371
1918-ban 14.649 29.903
1919-ben 19.825 20.887
1920-ban 20.895 22.053
1921-ben 19.489 18.981
1922-ben 18.627 19.054
1923-bau 16.988 18.549
1924-ben 16.177 18.644

Január 
Február 
Március 
Április 
Május 
Június 
Július 
Augusztus

születtek: meghaltak:
1477 1478
1424 1620
1716 1810
1653 1658
1574 1429
1608 H46
1548 1252
1474 1205

12474 11508

TUNGSRAM
RÁDIÓ Tungsram erősítő és audioncső,

Készülék, 
fejhallgató, 
hangszóró,

Feltűnő hogy a Belvárosban évek óta 
fokkal több a halottak száma, mint a» 

Belváros statisztikája 
az évben:

újszülötteké. A 
igy alakul ebben

Január 
Február 
Március 
Április 
Május 
Június 
Julius 
Augusztus

Tárgysorsjátékkal csábítanak 
kártyázni a pesti játékklubbok

A jétékos-fogAs
A gombamód, ára elterjedt külön- 

fele politikai és társadalmi cégé
rek alatt működő kártyaklubok 
újra munkát adnak a rendőrség
nek. A kártyabarlangok ötletes és 
elelmes fezőrjei. akik eddig min
denféle agyafúrtsággal és ravasz
sággal csalták és csábították já
tékra a közönséget, néhány hónap 
óta uj csalétekhez folyamodtak. 
Igen sok kártyaklubban ugyanis 
boldog boldogtalannak meghívót 
küldött szét, amelyben udvarias és 
csábitó szavakkal kéri fel a t. cí
met arra, hogy jöjjön cl a klubba,

‘tFedor Saljapin
megérkezett Budapestre és beszél

élete sikereiről, tragédiáiról,
szerelmeiről és

Az őszi nap tavaszias ragyogással mo
solyog bo vasárnap délelőtt a keleti pá
lyaudvar kormos üvegtetőjének hiányzó 
négyszögein. Apró, szabályos napfény
csikók incselkednek a komoly és komor 
csarnok oszlopain, amikor befut a prá
gai gyors:

érdekes és érdemes vendégével, Fe- 
dór Saljapinnal, a világ első éneke

sével.
Hatalmas, mosolygósarcu. őszfejü „fia

talember" száll ki a vonat egyik clsőozs- 
iályu fülkéjéből. Egyszerű, szürkeruhás 
sárgacipős. velurkalapos ur, keztyütlcn 
kézzol, felöltő nélkül, sárga gyapjuinol- 
lénnyol ós kék nevető szemekkel, ame
lyek kékek és ■ versenyt ragyognak a 
nappal. Mintha két fénynyalábbal több 
lenne már a csarnok kormos üvegícdelo 
alatt. Az ötvenkétéves „moher" meg
ható közvetlenséggel öleli meg azokat, 
akik várják. Az újságírókat ós a Városi 
Szinház igazgatóit. Zerkovitz Béla ko
moly ünnepi beszéddel akarja fogadni. 
A hangulat olyan, hogy mosolyba fullad 
minden komolyság. Saljapin azonban 
igy is válaszol:

— Életom egyik logragyogóbb napja 
ez, mikor először Magyarország szivébe 
jöttem. Régen akartam már, de ez a „pi
szok" háború . . .

— La guerre fou ... — igy mondja.
Mindenki mosolyog. Semmi nagyképű

ség, sommi póz, egyszorü gamen-flu ez a 
világhírű Saljapin. A következő percben 
már a nőkről beszélünk.

— Itt megtalál mindont — mondja va
laki — a bortól a nőig.

— Ezt keresem-. -. — felel Saljapin.
Az uccára érünk. Az éles fény, indisz

krét fény sok ráncot mutat meg Saljapin 
Arcából. Mély kék, mosolyos szemei mé
lyén is borongós szláv bánat ül és a va
lamikor szökő haja, most őszen ágasko
dik magas homloka fölé.

Autóba ülünk és mert rögtön Pestet

született: meghalt:

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

u|abb módszere
ahol ingyen, minden ráfizetség 
nélkül részt vehet egy-két ér

tékes tárgy sorsolásában.
Az ingyen sorsolással akarják az 
emberek játékszenvedélyét felkel
teni és a felcsalt közönség egy- 
része a játékasztaloknál kergette 
tovább rendszerint a szerencsét.

A rendőrség tudomást szerzett 
erről és a kártyaklubok tárgysors- 
játekait a legszigorúbb ellenőrzés 
alá helyezte. A klubok ugyanis a 
Lottojövedék megkerülésével ren
dezték sors játéki kát és természe
tesen megkárosították az államot.

Oroszországról
akarja látni körülutazzuk a főbb útvo
nalakat. Rákóczi ut, Erzsébet körút, An- 
drássy ut. Az Opora előtt megállítja az 
autók Sokáig nézi. Azután igy szól.

— Csodás... Nem hittem volna.
A keleti pályaudvartól a Brittania- 

szállóig elmondja kalediszkopsziorü életo 
néhány csillogó eseményét Asszonyokat, 
akik szerették és megcsalták, a szerepe
ket amit Moszkvától Nowyorkig énekelt, 
sikereit, amik világhírűvé tették, meg- ! 
aláztatásokat, amik életében érték és 
nagy bánatát, amit az örökké mosolygó 
szemek nem is tudnak takarni: Orosz
országot.

— Nem igaz, nőm igaz — mondja he
vesen a Brittania négyszobás aporte- 
ment-jóben, ahol zongorakisséTÖjóval, tit
kárával, orvosával és szolgájával szállt 
meg ez a világhírű muzsik!vadók, aki a 
keddi felléptéért 3000 dollárt kap a Vá
rosi Színháztól —

nem igaz, hogy Oroszországban elé
gették a fényképeimet és nem lehet 
visszamenni. Most is visszahívtak — 

a prágai követség utján
— És visszamegy? — kérdezem 
Kérdéssel válaszol.
— Hát öu visszamenne ilyen körülmé

nyek között ha távol lenne hazájátóll —
Nem tudom ... nem tudom ... de... 

miért beszélünk erről. Itt vagyok Ma
gyarországon, gulyást és szép nőket sze
retnék látni, miért koll beszélni arról, 
ami fáj, ami talán egyedül szomorú.

Azután az életéről beszél franciául, an
golul, németül és oroszul, ügy, mintha 
valami jóizii anekdotát mondana el. A 
nagy darab orosz egymásra rakja lábait 
és elhelyezkedik a fotöjbcn.

— Az apám muzsik volt, robotos 
paraszt

ós 1873-ban szülötten? Ázsia szélén. Ti
zenhétéves koromban vándortársulathoz 

álltam be és végigbarangoltuk egész 
Ázsiát. 1894-ben a tifliszi opera, 1896-ban 
a moszkvai opera, 1899-ben a szentpéter
vári opora szerződtetett. 1901 óta járom 
a világot, Monte-Caifló, Párizs, London, 
Now-York, San Franciaké, Berlin, Prága. 
Do ki tudja ezt elsorolni...

— Do mégis az igazi nagy siker —- a 
legnagyobb, amire visszaemlékszik ... 
nagy tragédia — ami eszébe jut — egy 
különös...

Félbeszakít. Tudja mit akarok kér
dezni.

— Egyszer — meséli — még vándor
színész koromban egy francia társulat
nál voltam, amely valahol Baku környé
kén szétoszlott. Egy kopek nélkül áll
tam a tűrhetetlen hideg tél közepén. Ru
hámat eladtam már régon, lakásom nem 
volt. Ekkor két társammal egy üres fa
bódécirkuszban háltam és mind a hár
man az én megmaradt polcbundámba 
takaróztunk. Reggel azután két társam 
a bundával együtt eltűnt. Ez volt életem, 
legkétségbeejtöbb tragédiája. Azután 
nagy elhatározással szállodában mentem 
lakni. Mindenütt megszöktem a fizetés 
elől. Egy pincér aztán megcsipett. Be
zárt a szobába és két napig élten-szom- 
jan tartott. Kétségbeesésemben az eme
leti ablakon át kiugrottam. Szerencsém 
volt. Nem történt semmi bajom. Egy 
kocsmába mentem

és trágár dalokat énekeltem a cső
cseléknek. Óriási sikerem volt.

Kosztot és lakást kaptam érte. Ez volt 
életem legnagyobb sikere.

Sokat mesél még a vidám-szomorú sze
mű Saljapin, aki már vógigénekelte a 
világot, végigszerette a világ asszonyait 
és végigszenvedett, minden nyomorúsá
got. És mégis fiatal maradt. Mikor kezet 
fogunk, hatalmas nagy meleg kezében—* 
a dobogó szivét érzem ... Stób Zoltán.
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„Ez a fiú a mi végzetünk**
— mondja Böhm Ignácné 

a letartóztatott kereskedő felesége
Ismeretes, hogy a rendőrség le

tartóztatta Böhm Ignác, kereskedőt, 
akinek a Károly körút 17. szám 
alatt van harminc év óta fennálló 
nagy kender- és kötéláru kereske
dése. Böhm, Ignácot a rendőrség 
azzal vádolja, hogy összejátszott 
fiával: Böhm Tiborral, akit, lo
pásért. csekkhamisltásért és egyéb 
fizol mekért Európaszerte köröznek 
és hozzá érkeztek a bűnös utón 
szerzett pénzek, amit ő továbbított 
a Budapesten bujkáló bűnösnek.

Mindenki, aki Böhm Ignácot is
merte, kételkedve fogadta azt a 
hirt. hogy a közbecsülésben álló, 
gazdug kereskedő bűnös útra tért 
volna. Ép ezért felkerestük Böhm 
Ignác családját, hogy az ügy isme
retlen részleteiről pontos informá
ciót szerezzünk.

Egy idős hölgy: Böhm Ignácnó 
fogad. Kérdésünkre zokogva beszél 
a fiáról;

— Ez a fiú a. ml végzetünk. Ő so
dorta most is bajba becsületes, ősz 
apját. Még egészen kis gyerek volt, 
amikor már lopott és ahogy idős- 
bödött, oly mértékben züllött lefelé 
és követett el mind nagyobb bűn
tetteket. Aztán külföldre szökött és 
mi is csak a lapokból értesültünk 
arról, mit csinál, merre jár.

— Két héttel ezelőtt teljesen le
rongyolódva, váratlanul hazaérke
zett. Zokogva kért tőlünk bocsána
tot és ígérte, hogy meg fog javulni.

— Néhány nap múlva Bécsből 
egy Krizsanovics Antal nevű em
bertől pénz érkezett hozzánk. Mi 
nem ismertük az illetőt, de a fiam 
azt mondotta, hogy a Krizsanovics 
pgy felvidéki földbirtokos fia. neki 
jó barátja, aki rövidesen Pestre jön 
üzletet vásárolni és az ehhez szük
séges pénzt, utalta át.

— Két-három nap múlva Krizsa- 

novics megérkezett és az uram az 
Anker-penzióban helyezte el. Itt 
kell megjegyeznem, hogy valótlan 
az az állítás, hogy az uram meg
kérte volna a penzió tulajdonosát, 
ne jelentse be Krizsanovicsot. I

Péntekéi lép Életbe 
a nagyautókon a klstaxi tarifája

Néhány héttel ezelőtt 25 százalék
kal mérsékelte a taxivállalat az 
autók tarifáját. Ennek eredménye
ként a kisautók forgalma 30 száza
lékkal, a nagy autóké pedig 20 szá
zalékkal emelkedett. A vállalat erre 
tovább folytatta árleszállitó akcióját 
és azzal a célzattal, hogy a nagy ko
csik forgalma se maradjon alatta a 
kistaxik forgalmának, elhatározta, 
hogy egy vagy kétszemély igénybe
vétele esetén a nagy autókon is 
csak a kistaxik 4500-szoros viteldi
ját fogja számítani a 6000-szeres he
lyett, tehát egy vagy két személyen 
nagyautón is olyan olcsón utazhán. 
mint a kisautón.

WALTENBERGER SÁMUEL
az autotaxivállalat vezér igazgat ója 
a Hétfői Napló munkatársának a 
tarifa leszállításáról ezeket mon
dotta ••

— A tanács csütörtökön foglalko
zik legújabb beadványunkkal s bi- 

Ince Sándor főhadnagy Kálváriája 
tizenkét kitüntetéstől a börtönig

A háború előtt egyik kis erdélyi 
falu tanítója volt Ince Sándor. 
Csöndes, eseménytelen boldogság
ban élt családjával együtt. A há
ború láza azonban őt is magával 
sodorta. Önként jelentkezett és ki
ment a frontra, ahol kitűnő kato
nának bizonyult. Rövidesen főhad
naggyá lépett elő. többször meg is 
sebesült, sőt érdemei elismeréséül 
nem kevesebb, mint tizenkét kitün
tetést kapott,

A háború befejezése után vissza
ment Erdélybe, ahol azonban akkor 
már román impérium volt. A vitéz 
főhadnagyot a rom'ánok elfogták 
ésr halálra ítélték. Ince Sándornak 
később sikerült a fogságból meg
szöknie. Szegedre került, ahol be

— A múlt hét szerdáján az An- 
ker-penzió tulajdonosa leüzent az 
uram hoz. hogy Krizsanovics eluta
zott. de a csomagját ott hagyta a 
pepitában azzal, hogy azt juttassák 
el hozzánk. Mi Krizsanovics dolgait 
cl is hozattuk, és az üzletben he
lyeztük el. ahol aztán a detektívek 
megtalálták. Krizsanoviccsal el
tűnt a fiam is.

Felkerestük az Anker-penzió tu
lajdonosát: Lukács Józsefet, aki 
fíöhmné állításait mindenben meg
erősítette.

zonyúra örömmel hagyja jóvá to
vábbi tarifamérséklésünket. A nagy
autókra vonatkozó olcsó viteldijat

pénteken már életbe is léptetjük 

s számítunk rá, hogy a, közönség 
méltányolja újabb áldozatkészségün
ket s a forgalom tovább is emel
kedni fog. Kijelenteni, hogy most 
éppen a kiadásainkat tudjuk fedezni 
a leszállított tarifából s egyelőre 
keresetre nem is számítunk. Mi le
szállítottuk a viteldijakat, de a ben
zin, a gumi, az alkatrészek ára. a 
vám egy fillérrel sem lett olcsóbb. 
Abban reménykedünk, hogy a kö
zönség az olcsó autótaxikat felka
rolja s a forgalom nagyarányú' 
emelkedés meghozza nekünk a vitel- 
di.i mérséklés következtében előálló 
különbözeiét. Azt hiszem az olcsó 
tarifát, amelyet csak egyhónapos 
próbaidőre kértünk.

véglegesíthetjük.

lépett az akkor alakuló nemzeti 
hadseregbe és a kommün bukása 
után egy zászlóalj elén vonult be 
Budapestre.

1923-ban Ince Sándor leszerelt és 
á budapestvidéki pénzügy igazgató
ságnál nyert elhelyezést. Á fizetés 
azonban kevés volt. Ince öttagú 
családja nagy nyomorban tengő
dött. Es Ince Sándor, a vitéz fő
hadnagy, hogy didergő és éhező 
családján segítsen, bűnös útra lé
pett. A rábízott kedvezményes el
látású jegyeket íiktiv nevekre töl
tötte ki és eladta. Üzelmeire azon
ban rájöttek, azonnal felfüggesz
tették és közokirathamisitás miatt 
eljárás indult meg ellene.

Ince Sándor ekkor régi katonai 

összekötettesei révén egy igen ma- 
gasrangu katonatiszttől. akinek 
azonban a pestvidéki pénzügyigaz- 
gatosognal viselt dolgait nem' mon
dotta el,, ajánlólevelet szerzett és 
enek révén tanítói állást kapott 
egyik fővárosi elemi iskolában.

A nyomozás azonban folvt' in. 
vabb ellene, és ez év júniusában 
"ejektivek jelentek mejr Incénél előállították a főkapitányság® 
klipen azon a napon, amikor ísko- ' 
lajaban zaróvlzsnálatokat kellett 
volna megtartania. "
,/• összegyűlt a sok
kls nebuló, virágot is hoztak a ta
nító bácsi katedrajara. de a, tanító 
bácsi nem jelentkezett. Csak nagy 
késessel érkezett meg. mikor védő- 
jenek, dr. Lenurt Bélának, gyors ín- 
tcrvenciojára szabadlábra ' helyez
tek. Az iskola igazgatója azonban 
mégis megtudta az esetet és Inoo 
elvesztette állását.

Ince Sándor közokirathamisifási 
ügyét. a múlt héten tárgyalta a tör
vényszék és az enyhítő körülmé
nyek figyelembevételével farét a 
bíróság hat havi börtönre ítélte cl. 
Dr. Lénárt Béla védő azonban arra 
való hivatkozással, hogy Ince a 
bűntettet kényszer hatása alatt kö
vette el, fellebbezett.

LegolcsóbbLegszebb Legjobb

PAP...S PAP™ PAP™
Kárpitosáru, vas-, 
és rézbutorgyáraSzőnyeg, pokróc, Uggóny, Ágy- és 

asztalterítők, _gyermekkocsik, nyngsaékek, 
leAnyszobu-, előszoba- és kertibutorok, eróvök 
ós sátrak minden kivitelben kaphatók 
GICHNER JÁNOS 
BUDAPEST, VII., ERZSÉBET KÖRÚT 20.
Nagy katalógust 4000 K ellenében postAn küldök
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eszközök, sport- 
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gyári árban

Schlelfer calist&rugyór
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. fűszeres,
' aki önnek — tisztelt Háziasszony. — az újonnan forgalomba 

Sí ©zott vajodi SsEegtt^lstvSn cikória kávét-ajánlja, önkénle-

Intelligens izraelita vallásu leány ndékul'

■sül is elárulja, hogy az ön javát' akarja,

kir. udvari ós kamarai szállító
MUZEUM KÖRÚT I

pénztárnoki, 
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hasonlőjázaiml 
állást keres!

Szives megkeresések F. I. VII. kér., 
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mert ez a cikória kávé 
nemcsak hogy kiváló 

^minőségű, de alapjában 
l'yéve olcsó Is, meriagyár

ői áUandóanMievflkénf támogassál
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— Katolikus nagygyűlés.

XVII. országos katolikus nagygyű
lés vasárnap ünnepi Verni Sancteval 
és szent misével vette kezdetét, amit 1 
Orsenigo Ccsare pápai míncius pon- 
Iifikéit a Bazilikában. A prédiká- 
riós beszédet P. Bőié Kornél domon
kosrendi atya mondotta. Délelőtt 
fél 11 órakor nyilvános megnyitó • 
gyűlés volt a Vigadóban, melynek 
gróf Zichy János, Orsenigo Ccsare 
nuneius, Preszly Elemér főispán, 
V’Zettlcr, Jenő egyetemi tanár és 
(jlattfelder Gyula Csanádi püspök 
voltak a szónokai. Délután 3 órakor 
Indult el a Bazilikából az impozáns 
méretű eucharisztikus körmenet a 
Parlamenthez. A körmenetet Cser- 
noch János bibornok-hercegprimás 
vezette. P. Zadravec István tábori 
püspök mondott ünnepi beszédet, 
melyben , hangsúlyozta, hogy Ma
gyarországot jelenlegi súlyos hely
cetéből csak a vallásos elet és a 
bensőséges ima válthatja meg. Vége 
telj szakadjon a gyűlölködésnek és 
i széthúzásnak, hogy helyébe lép- 
fcessen a béke. Vasárnap este az 
Országos Pázmány Egyesület iro
dalmi estét rendezett, a Szociális 
Missziótársulat családfelajánló áj- 
latosságot végzett, a Keresztény 
Hunkásifjak Szövetsége közgyűlést 
tartott, a Központi Katolikus Le- 
gányegyesület társasvacsorát rende
zett. a Vigadó nagytermében pedig 
díszhangverseny volt.
, — Az Erzsébet Tüdőbeteg-Szanató
rium Egyesület közgyűlése. Az Erzsébet 
Tüdőbeteg-Szanatórium Egyesület va
sárnap délelőtt közgyűlést tartott, ame
lyen többek között megjelent Korányi 
Sándor báró, Schmidler Árpád h. állam
titkár, Gr ősz Emil egyetemi tanár is. 
Gróf Batthyány Lajos elnöki megnyi
tója után Országit Oszkár igazgató-fő
orvos terjesztette elő jelentését, amit a- 
közgyülés elfogadott.

Elkán Gyula

Szőrme
bundái

versenyen kívül
Károly körút 19.

Leszúrtak egy rendőrt 
verekedés közben

Haldokolva vitték a kórházba
Vasárnap a késő esti órákban a 

Frangepán-utca 22. szám alatti ven
déglőben Dalos Károly és Csalkó 
István kocsisok iddogáltak. A két 
kocsis oly hangosan viselkedett, 
hogy a vendéglős kiutasította őket 
a korcsmából. Erre azok a korcsma 
előtt csaptak lármát és be akarták 
verni az ablakokat. A lármára 
nagy tömeg csődült a korcsma elé, 
csakhamar ott termett Klung Ist
ván rendőr is. aki távozásra szólí
totta föl a garázda kocsisokat. 
Ebből azután feleselés, majd vere
kedés támadt, melynek hevében 
Dalos Károly

előrántotta bicskáját és mar
kolatig beleszurta a rendőr mel

lébe.
A szerencsétlen rendőr eszmélet

lenül összeseit és melléből patak-

— Holttest a sínen. Az isaszegi 
határban: a vasúti síneken egy hat
van év körüli összeroncsolt férfi
holttestet találtak. írás nem volt 
nála, csupán egy K. I. jelű zsebken
dő és egy dinamitszelence gyujtó- 
zsinorokkal. A holttestet az isaszegi 
halottasházba vitték.

— Lugkő és veronai. Boldizsár Sándor 
G4 éves asszony, vasárnap Kövér Lajos 
ucca 4. szám alatti lakásán lugkőoldattal 
mogmérgozte magát. Már nem lehetett 
segíteni rajta, súlyos égési sebeibe bele
halt. — Teliér Péter 48 éves munkás egy 
budai kocsmában szintén lugkőoldattal 
akart véget vetni életének. A Rókus kór
házba szállították. — Sági Istvánná 32 
éves könyvkötőnő öngyilkossági szán
dékból Kispesten, Árpád út 160 szám 
alatti lakásán nagymennyiségű Veronáit 
vett be. A Rókus kórházban ápolflák.

— Nőmunkások gyűlése. A Magyar
országi. Nőmunkésok Egyesülete vasár
nap délután a Magántisztviselők Egyesü
letének Rottenbillor uccai holységébeji 
gyűlést tartott. A gyűlés szónokai Kéfihly 
Anna nemzetgyűlési képviselő és Knur 
Púiné törv. bizottsági tag voltak, akik a 
munkásnők szociális problémáit fejte
gették.

60 Dr. Taub gyermekkenocs 
Dr. Taub hintőpor
Dr. Taub tápióka

— Zabkészltmények mint fontos gyer
mektáplálék. Párizsban minden eszten
dőben, az egyes department-beli orvosok 
gytiléeoznek, mely alkalommal személyes 
tapasztalataikat, az összes emberiség ér
dekében megvitatják. A háború ismét 
előtérbo hozta a „gyermekment ést“ és 
igy fősulyt helyeztek ezen a téren ta
pasztalatokat szerezni. Nem elméleti, liá
nom tapasztalati alapon kimutat Iák, 
hogy tápérték, izesség, vitamintartalom, 
emészthetőség, izom fejlesztés és csontit,j- 
lődés S'zempontjából a zabból készült 
tápszorkészitmenyek u. ni. zabliszt- zab- 
pehely-, zabdercéből készült különböző 
ételek u. in. zabnyák, zableves, bazpép, 
puding, felfújt stb. igen nagy tápérté- 
kiiek és ismételten kimutatták a diabe
tikus betegeknél lévő kiváló hatást. 
Angliában már általános a csecsemők 
táplálása zabkészitményekkel. — Nagy
fokú zsírtartalma megkönnyíti az emész
tést és megszünteti az emésztési zavaro
kat. — Mindenütt a világon vannak már 
tápszergyárak, melyek a zab megfelelő 
formában való forgalombahozását. tűz
ték ki célul. Az orvosok egyöntetű meg 
állapítása szerint azon országokban, 
ahol köztudatba ment át ezen fontos 
tápszer használata a gyerinekegészség- 
ügy örvendetesen fejlődött, mint, például 
Anglia- és Németországban. Célszerűnek 
találnék, ha nálunk is több súlyt he
lyeznének a zabskészitmónyekkcl való 
táplálkozásra.

JGYVÉDI VIZSGÁKRA, JOGI SZI
GORLATOKRA, ALAPVIZSGÁKRA, 
ALLAMSZÁMVITELRE, KETTŐS
KÖNYVELÉSRE. valamint a KÖZ- 
GAZDASÁGI egyelem eollonulmatra 
is alapvizsgáira ELŐKÉSZÍTÜNK. 
Jegyzetbírlet, díjtalan relvllátroslliía 
szóban és levélben.
SZONTAGH-SZEMINARIüM. Buda-

István

részeg 
ühlözö

zott a, ver, amikor a mentők meg
érkeztek. A mentők bekötözték a 
sebesültet és beszállították alrend
őrségi kórházba, ahol Klung 
a halállal .vívódik.

A merénylet lilán a két 
kocsis futásnak eredt, de az _____
tömeg Dalos Károlyt negyedórái 
hajsza után elfogta és bevitte a 
legközelebbi rendőrőrszobára. Ott 
Dalos Károlyt va Hatóra fogták. • 
aki megmondotta mulató társának j 
egy közeli ipartelepen levő laka- ; 
sut. A rendőrök odamentek és az■ 
istállóban rá is akadtak Cselkó Ist
vánra. Cselkó ott is ellenszegült, 
de a rendőrök megkötözték és Da-j 
los Károllyal együtt a főkapitány
ságra vitték, ahol még az éjjeli 
órákban megkezdték a két ittas 
ember kihallgatását.

— Hármas halálosvégü turistaszeren
csétlenség-. Ltiusanneból jelentik. A 
svájci alpesi klub lausannei osztályának 
három tagja ma a Rochcrs de Nayers 
hegyro kirándulva végzetes balesetet 
szenvedett. Az egyik vcszdelnies kapasz
kodónál az egyik turista lezuhant és két 
társát is magával rántotta a mélységbe. 
Mindhárman életüket vesztették.

— Elfogtak egy szökött fegycncet, Az 
utóbbi hónapokban igen sok feljelentés 
érkezett a főkapitányságra, hogy a Ró
zsadomb villáinak nyitott ablakán is- 
rotlen tettes bemászik és kifosztja a vil
lákat, a rendőrség megindította a nyo
mozást a tettest azonban nem tudta meg
találni. Ma éjjel egy rendőr észrevette, 
hogy a dán konzulátusnak a Rózsa
dombon lévő fillóruceai villájának vas
kerítésén egy férfi és nő. batyukkal meg-1 
rakva átmászik. A rendőr elfogta őket, I 
előállította a rendőrségre ahol a bűn- . 
ügyi nyilvántartásból megálapitották, 
hogy az elfogott embert Nagy Ernőnek 
hívják, aki nemrégiben szökött meg aj 
váci fegyházból, ahol háro iuúvi börtön- I 
büntetését töltötte. Szökése után Buda
pesten. felkereste barátnőjét Alföldi Má
riát és vele együtt kövotto el a belőfő
seket. Az elfogott belörők elmondották, 
hogy hónapok óin a dán konzulátus kert 
jében a fák között töltötték az éjszaká
kat.

— Eltörték a lábát fuiballozás közben. 
Vasárnap délután Rákosfalván Horváth 
Gyula futbalistának játék közben eltör
ték a jobb lábát. Budapestre szállították, 
ahol a Rókus kórházban vették ápolás 
alá.

— A szezon első télikaháttolvaja. Ma 
délben a Csengery-utea 7. szám alatt 
levő y«./7Ó-félo étteremben ismeretlen 
tettes ollopta Fürdőé László kereskedő
segéd télikabátját. A rendőrség megin
dította a nyomozást a szezon első téli
kerttől vajának kézrekeritésérc.

E kezes után és gyomorégésnél

angol szótla-
/3>mr\ bikarbónát

Kéz- és atebör fíijomi áeá a

anaol vazelint 
használjon I

— A m. kir. osztiilysorsjáték részt
vevői közül sokan a régi sorsjegyszá- 
maikkal akarnak tovább játszani, mert 
a szerencse forgandó és a folytatólagos 
játék, — ami aránylag kevés kilátással 
jár — gyakran a legszerencsésebb ered
ményekhez vezet. Az I. osztály még meg
levő sorsjegyei azonban már csak rövid 
ideig tarthatók vissza, mert az uj je
lentkezők megbízásait ncan loliot elinté
zetlenül hagyni. Ezért is nagyon kívá
natos, hogy a sorsjáték eddigi részt
vevői, a nekik beküldött sirsjegyeket, ha 
tovább játszani nem akarnak, az illeté
kes helyre sürgősen küldjék vissza.

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

Esténként
a nápolyi JAMBO művészek 
együttese énekel, , muzsikál

Belépődíj nincs

OIAMA”
I SÓSBORSZESZT

minden házbanI

Először: Még felkelés elölt a legtöbb 
helyen szökés, hogy az egész testet, 
vagy annak egyes tagjait különféle okból 
masszírozzák, illetőleg bedörzsölik. 
Sokan csak azért massziroztatják ma
gukat,, hogy a véreloszlatás és vér
keringés egészséges fokozása utján bi
zonyos kellemes érzéshez, jussanak, 
mely áthatja az egész testet. . Ezt a 
különös és jó érzést csak az érezheti, 
aki a bedörzsöléseket a

DIANA
I eszközölteti.
i Aki reggel testét masszíroztál ja Diana- 
sósbprszosszel, az könnyen legyűri egész 

'(napi fáradtságát: friss, könnyen mozgó,.
[ életerős, egészséges. |

Másodszor: Kiknek arcuk fényes, 
izzadt vagy kéz-, láb- és hónalj-izzadás- 
ban szenvednek, azoknak reggelenként

|| Diana-sóshorszeszt kell használni, hogy; 
J'ezek teljesen megszűnjenek, ,

1'i Harmadszor: Aki Diana-sósborszeszt
I használ reggelenként mosdóvizéhez, 
kínnak feleslegessé válik a különböző- 

’tkülföldi toilettvizek, (mosdóvizek) hasz
nálata.

i Negyedszer: Kinek haja törik, száraz, 
I fénytelen vagy hajhullása és hajkorpája 

van, á/ reggelenként mosakodás alatt, 
elölt vagy után dörzsölje be fejbőrét 
Diana-sósborszesszcl; frissitöleg és hü~ 
sitőleg hat az egész fejre.

Ötödször'. Kellemes illatú és dezin- 
ficiáló hatásánál fogva el van ismerve 
a Diana-sósborszesz, mint kitűnő száj
víz és torokgargalizáló szer.

Hatodszor'. Aki Diana-®ósborszeszt 
használ vagy csepegtet a vízbe és reg
gelenként azzal öblíti száját és torkát, 
annak nem lesz bűzös szájlehellete, 
nem lesz rossz száj ize, nem lesz rósz 
foga, nem lesz fogfájása, nem lesz ne
héz légzése, mert a nyálkát (sleimot) 
könnyen feloldja. i

Hetedszer: Gyermekeknél na gyom 
fontos a Diana-sósborszesz rcggelenkénti

I használata, mert desinüeiáló hatásánál 
[fogva a gyakori torokbántalmaknak és. 
mandulagyulladásoknak elejét veszi.

| Nyolcadszor: Aki fogait Diana-sós- 
' borszcszbe mártott fogkefével tisztítja, 
[annak fogai állandóan vakító fehérek 
maradnak. Az öblögetés által a fogak 
közölt gyakran előforduló ótolmaradékok 
kihullanak, amelyek tulajdonképpeni 
okozói a bűzös szájnak és gyakori fog-: 
fájásoknak.

Kilencedszer: Reggelenként sokan 
szenvednek az orrnyilas eldugulásától: 
ez azonnal megszűnik a Diana-sósbor
szesz egyszeri fclszippanlásálól és szag
lásától és igy ezen kellemetlen érzések- 

| tői megszabaaulnakjA leghevesebb nátha, 
is 24 óra alatt elmúlik.

Hatása'. Erősítő, edző, fójdalomcsil- 
lapító, hűsítő és desinüeiáló.

Illata nagyon kellemes, mely el
árasztja az egész szobát. — Határo
zottan követeljen mindenki a bevá
sárlásnál :

I DIANA 
sósborszeszt, 

mert nagyon sok utánzat van már for
galomban.

Az egész országban mindenütt 
kapható. Egy eredeti palack 

ára 16.000 korona.
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KERESKEDŐ ÉS IPAROS ÚJSÁG
jí 33-05 bizottság az uj valutáról 

csütörtökön szavazással dönt
A többségtől függ : 20.000 vagy 

10.000 lesz-e a szorzószám
[£ pénteki minisztertanácsnak 

Höntenie kellett volna a valutare
formról, mert a pénzügyminiszter 
már a Ház szerdai ülésén be akarta 
terjeszteni az uj valutáról intéz
kedő tör vény javaslatot. Ehelyett 
be történt, hogy a minisztertanács 
egészen szokatlan módon a 33-as 
bizottság tárgyalásától és döntésé
től tetté függővé, hogy milyen tör
vényjavaslatot terjeszt a nemzet; 
gyiiles elé. Ennek a parlamenti 
gyakorlatban egyedülálló elintézési 
módnak oka. — teljesen beavatott 
helyről szerzett értesülésünk sze
rint — az a tény, hogy

a pénteki minisztertanácson a
Kormány tagjai ellentétes ál

láspontra helyezkedtek.
Rendkívüli fontos kérdés most már 
az. hogy a kormány milyen terve
zetet fog tárgyalás céljából a 33-as 
bizottság elé terjeszteni? A pénz
ügyminiszter környezetében úgy 
informálták a Hétfői Napló mun
katársát. hogy

Magyarok teljes „leégése" 
a frankfurti vásáron

A teljes kudarccal végződött kölni 
nomzetközi vásár tapasztalatai kétségte
lenül igazolták, hogy Németország gaz
dasági viszonyai nem alkalmasak nem
zetközi vásárok rendezésére. Ennek da
cára a vállalkozó szellemű magyar ke-, 
reskedelom az október 2—7 napjain meg
tartott frankfurti nemzetközi vásáron 
tekintélyes számban vett részt, sajnos 
azonban, teljesen eredménytelenül, mert 
a frankfurti vásár — vevők hiányában 
— egyszerű áruki állítássá zsugorodott 
össze.

Szarka István dr., az OKISZ titkára, 
aki egy iparművészeti csoport felkéré
sére gazdasági összeköttetések létreho
zása céljából vett részt a vásáron, a kö
vetkezőkben számol be tapasztalatairól:

— A tekintélyes számú magyar kiállí
tók csoportja teljesen leégett, mert a 
nagy gonddal összeállított kollekciók tel
jesen eladhatatlanok voltak annak da
cára, hogy az árak lényegesen olcsóbbak 
n némotországi áraknál. A sikertelenség 
oka nemcsak a Németországban általá
nosan tapasztalható pénzhiányban, ha
nem jórészben a vásár rendezőségében 
is keresendő, amely a propagandát úgy
szólván teljesen a kiállítók "vonzására 
fektette, a vevőkör tájékoztatását pedig 
meglehetősen elhanyagolta.

— A magyar iparművészük és házi
iparosok remek szép munkákat vittek 
magukkal, azonban úgyszólván egyetlen 
darabot sem adtak el, mert a vásár ren- 
dezősségo a közvetlen fogyasztók részére 
való eladást megtiltotta, a német keres
kedők pedig — akik talán tájékoztatót 
sem kaptak — sommifélo érdeklődést néni 
mutattak. Néhány hitelüzlct létrejött 
volna ugyan, de a magyar iparművé
szt,k ezen a téren a német kereskedők
nél olyan rossz tapasztalatokat szerez
tek, hogy inkább lemondottak az üzlet
ről. ___________________________________

Pártoltuk a hazai ipart t

A Budapest — Warnsdorfi 
Pamutszóvögyár R. -Társ, 
egyedárusítói lerakáta. 
Budapest V, Zrínyi ucca 15 48
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Férfi-, fiú- és gyermekruhagyár. Szűrne- ! 
árugyár. Posztó- és bélésártik nagybon |

Búd János pénzügyminiszter a 
33-as bizottság ülésén, amelyet 
csütörtökön délután 5 órára 
hívtak össze, két javaslatterve

zetet fog előterjeszteni.
Az egyik javaslat a 10.000-es szorzó
számon épül föl. a második javas
lat a forintot ajánlja uj valutának, 
— 20.000-es szorzószám alapján. A 
tízezres szorzószámot az osztrák
kapcsolat hívei ajánlják. ezzel 
szemben egyes érdekeltségek, 
főként az agráriusok ós nagyban
kok a 20.000-es szorzószám alapján 
a forint bevezetése mellett kardos
kodnak. mert szerintük ez az arány 
felel meg a békeparitásnak. A dön
tés a 33-as bizottság elhatározásá
tól függ. Búd János pénziigymj- 
njszter hír szerint teljesen a szaná
lási bi^pttság belátására bízza a 
döntést. így tehát csütörtökön

a 33-as bizottság szavazással 
dönt az uj valutáról:

forint lesz-e húszezres, vagy koro
na tízezres alapon.

— Nagy megbotránkoztatást keltett az 
is, hogy a németek a kilátásba helyezett 
utazási kedvezményeket sem adták meg, 
s mindenképen az idegenek kihasználá
sára törekedtek, amire jellemző például 
az is, hogy a vásár tartamára az esti 
menürendszert beszüntették.

—- A vásár tapasztalatai egyébként ar
ról győztek meg, hogy a magyar ’ipar-

művészet és háziipar jelenlegi szervezet
lenségében egyáltalán nem tud külföldön 
boldogulni, s a fogyasztási piacok meg
szerzése céljából egészen más utat koll 
kövotnie. Ennek a csoportnak felkéré
sére most foglalkozom egy olyan pro
gramnak a kidolgozásán, amely a házi
ipari és iparművészeti termékeknek kül
földön való értékesítését és egy állandó 
fogyasztási piacnak a megteremtését le
hetővé teszi.

— A vásáron résztvett magyar házi
iparosok és iparművészek valóban csoda
szép és emellett meglepően olcsó árukat 
mutattak be s ha most önhibájukon kí
vül nagy veszteséget szenvedtek is, meg
felelő szervezettség és a kormány jó
akarata támogatása esetén számottevő 
piacot fognak maguknak a külföldön is 
szerezhetni.

Vázsonyi az OKISz csütörtöki 
tagösszejövetelén. Október hó 15-en 
(csütörtökön) este nyolc órtikor tartó
ja az Országos Kereskedő és Iparos 
Szövetség első őszi összejövetelét, 
melyen a vezetőség felkérésére részt 
fog venni Vázsonyi Vilmos is, akit 
ez alkalommal ünnepi fogadtatás
ban fognak részesülni a kereskedők 
és iparosok. Vázsonyi várható fel
szólása iránt már, most általános az 
érdeklődés.

A Magyar Országos Központi Taka
rékpénztár igazgatósága közli, hogy az 
o hó 14-éro egybohivott rendkívüli köz
gyűlésnek a társaság alaptőkéjének 300 
millióról 480 millió koronára való fel
emelését fogja javasolni. Az összes uj 
részvények a részvényeseknek ajánltat- 
nak fel 5:3 arányban 150.000 korona át
vételi áron. A részvényesek által eset
leg át nem vett uj részvények elhelye
zése biztosítva van. A tőkeemelés keresz
tülvitele után 65 milliárd korona lesz az 
alaptőke és a látható (nyílt) tartalékok 
együttes összege. Ez a tőkeemelés előfu
tárba a vállalat aranymérlegének, mely 
a bankvilág véleménye szerint igen jó 
lesz. • '

Kereskedelmi politikánk mulasztásai. 
Ezzel a cimmql múlt számunkban köz
lemény jelent meg, mely sajnálatos fél
reértés foiytán helyreigazításra szorul.

Agulár
Magyarország legnagyobb és legolcsóbb

részletáruháza
angol úri- és női szabóság

24 heti vagy 6 havi részletfizetésre! "WSCI 
sasx — ------- -------- ----- ......................................-a-
Rcndalásrt Hitűinek, 3 napon bulfi!. saját tea 10 munkásul dolgaié műhelyünkben a leg
elegánsabb párisi modellek után készült nfit kabátok ál ruhák, feltűnő elegáns fártIBIfBnyBk is 
kabátok, kizárólag elsóoszfályu sxalonmankák a legmodernebb és legfinomabb kivitelben fi 
havi részletfizetésre, vagy készpénzfizetés mellett 5°/o engedménnyel. Férfiruhák kófneri pró
bával MeiDlneli. — Nagy válaszfék saját műhelyünkben készült férfi-, nól. ás gyarmvkülffinyfik 
ruhák és kabátokban.

A társaság nem biz meg ügynököket áruk házhoz vitelével és azok eladásával csak oly 
vevőket szolgálunk ki, kik nálunk személyesen vásárolnak, ezáltal megtakarítjuk a nagy ügynöki 
költségeket és igy épp oly olcsók vagyunk, mint a készpénzért eladó cégek.

Hagy válassfók'mindennemü vászonéra’ gyapjúszövet, selyem, ágyterltő, paplan, cipő 
harisnya, szóval az összes háztartásban szükséges ruházati cikkekben.

fi vásárolt árut aznap hazaszállítjuk.

FocAszat-dentist 
MARFAI ARI
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Vételi megbízásokat nagybani Orbán lebonyolít

Székely Artúr dr. a kor. kam. kiváló tit
kára folkórt bennünket annak megálbu 
pitására, hogy ma már tizenhárom or
szággal állunk legtöbb kedvezményes vi- 
szonyban, kőt tarifa szerződésünk van 
érvényben, továbbá a Spanyolországgal 
kötött szerződésünk ratifikálásra vár s 
minden valószínűség szorint az Olasz
országgal kötött szerződés is legközelebb 
a nemzetgyűlés elé kerül. Végül a cikk 
állításával ellentétben 1924 julius eleje 
óta az 8. H. 8. királysággal is szerződé
ses viszonyban vagyunk, mely a ver
senyállamokkal való egyenlő elbánást 
biztosítja.

Tiltakozás a telefondtktatura elleti. 
Ismeretes, hogy a multhéten a posta
igazgatóság kikapcsoltatta mindazoknak 
az előfizetőknek telefonjait, akik eddig 
csekkszámlájuk utján fodezték a telefon
díjakat, s nem szereztek tudomást arról, 
hogy a postaigazgatóságnak sikerült ezt 
az egyszerű eljárást komplikálnia. A 
botrányok egész sorozatát, s a gazdasági 
ólet részbeni megbénulását idézte fel ez 
a diktatórikus eljárás, moly ellen az 
Országos Kereskedő és Iparosszövetség 
tiltakozni fog a postaigazgatóságnál s 
előterjesztéssel fordul a kereskedelmi' 
miniszterhez is, hogy szüntesse meg a 
telefonnál uralkodó viszás állapotokat.

Szerencsés vevőink
több mint

2S milliárd
koronát

nyertek ax év folyamán 

Az október 22-én Kezdődő 
XV-ík m. kir. osztály sorsjátékra kérjük 
sürgősön a rendeléseket, hogy a kívánt 

sorsjegyeket azonnal elküldhessük

Sorsjegyek hivatalos árai
x/i Va J/4 sorsjegy

120.000 60.000 30.000 K

GAEDIEKE
BANK RT.

Budapest, IV, Kossuth Lajos u. 11
Telefon: József 154—68. 
Sürgönyeim: „Malombank“

E'asmo M. Reda 
Biella

* *

Textilwaren altér Art
Reprezentáns von 7 extllfabriken

Beck Vilmos és Fial
syapJéáru»*ral

Gmm — Mesorltaeh
Emerích ülté Humpolee

Iroda:
Bécs VI, Hirschangasse 25

KLINGER IG.
gyapjúszövet-gyárainak:

Neustadt an dér Tafelllekte
1. B. Junebunzlau 1. B.

Kratzau I. B. Dalowltz t B.
vezérképviselete Magyarország számára 

Béos, Zellnkagasso 4
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A HÉT EREDMÉ
NYE: két premier. A 
harmadikat a jövő 
hétre halasztották. A 
.Vígszínház a „Szí
nésznőivel. a Ma
gyar Szinház az 
„Eső“-vcl startolt. Kí

nosan szomorú, hogy a Vígszínház
ban ilyen darabban kell Varsányi 
Irénnek szerepelnie és ilyen alkal
makkor kell kiteríteni művészete 
ezerszinü fátylát, hogy eltakarja a 
Bosquet és Armand urak munkájá
nak toldozott-földozott és ütöt-t-ko- 
pott köntösét. Titkos Hona i>edig a 
Magyar Színházban a könnyű fran
cia asszonykák és üde kokottok ala
kítója újra visszatalált a drámához. 
Megrázó és megkapó, komoly és 
tartalmas volt és sokkal többet vég
zett, sokkal többet nyújtott, mint a 
darab Írója, átirója együttesen.

VASÁRNAP DÉLELŐTT 
újságírók és a Városi 
Szinház igazgatói várták 
a keleti pályaudvarnál 
Saljapint. Az egyik új
ságíró ugratni akarva — 
Zerkovicz Bélát, a „Nóta 
végo“ szerzőjét, aki a Vá
rosi Szinház nevében fo

gadta n nagy orosz énekest — igy szólt:
— Milyen nagy szenzáció volna Salja

pint a Nóta vegében felléptetni.
— Tényleg — előzi meg a támadást 

Zerkovitz — a. Nóta vége zenéjét úgy is 
ismeri már régen, a darabot mog súgó 
után könnyen eljátssza.

A „NAGY N&'-BEN, 
\aminek premierjét szer- 
Idára halasztotta el a Vá- 
rosi Szinház, két kezdő szí

nésznő — szeretne nagy 
nő Zenni. Mindaketten elő
ször lesznek színpadon. Az 
egyik Szímonné Réz Má- 

Iria, aki ez operettben a
harmadik női főszerepe! alakítja, annak 
ellenért, hogy Oóthéknúl drámai művész
nőnek, sőt tragikának készült és húga 
Kosáriné Réz Lola írónőnek, a másik 
Kilvádi Irma a szinház titkári hivatalá
ból avanzsált a Városi-görlök közé.

MÉGEGYSZER ZERKOVICZ. A „Nagy 
Nő" főpróbáján áradozva beszél az új 
darabról Zorkovlcz, aki mellékfoglalko
zásképpen rendez is a Városiban.

— Nagyon jó munka. Csupa régi, be
vált melódia.

Budapest fllmszenzációja

Akalózklrály
Dráma 6 felvonásban

Projectograf Továbbá

A csókos sziget 
a Tivoliban

Előadások •/, 5, ’/« 8 ís'

SZÍNHÁZ
Dolakadtmegaszinházi 

olcsósági hullám?

nniON
FOGKRÉM, FOGPOR

fehérít, üdít, konzervál

A múlt hét folyamán a színházak 
környékén, mint tényről beszéltek, 
arról, hogy az összes színházi vál
lalkozások

25—30 százalékkal leszállítják 
helyáraikat.

Az üdvös terv tulajdonképnen' egy 
kabarévállalattól indult ki. amely 
már a napilapokban szétkuldtc 
kommünikéit, hogy helyárait lénye- 
gesen mérsékli. Ekkor hirtelen ösz- 
szeült a Színigazgatók Szövetsége,-, 
mely b

élesen szembehelyezkedett ez
zel az „egyéni akcióval**.  és fel
szólította az illetékes színigaz
gatót arra, hogy ez az elhatá

rozását vonja vissza.
A színigazgató engedelmeskedett 
és sürgős körlevélben letiltotta a 
napilapoknál kommünikéit.

A Színigazgatók Szövetségének 
határozatához egyedül Bárdos Ar
túr nem járult hozzá, aki a Renais- 
sáncé és a Belvárosi Szinház hely
árait leszállította.

A DEUTSCHE 
VOLKSTHEATER 
nézőterén a múlt va- 
sáiKap délután illusz
tris vendég volt: 
Molnár Ferenc, aki 
az Üvegcipő délutáni 
előadását nézte vé

gig. Az Üvegcipőt nemrégiben mu
tatták be Bécsben és már a délutáni 
repertoirt gazdagítja, mialatt ab
ban a színházban ugyanazon az este 
száznyolcvanegyedszer az Antóniát 
adták Fedák Sárival a címszerep
ben. Érdekes véletlen.

darabban lép fel, amelyet részére 
Molnár Ferenc dolgozott át. A Lo- 
lott-ot még nem játszották nálunk.

'J,,.

ASZÉKESFÖVÁROS 
r/ SZINÜGYI bizottsá
gi ga most találja des- 

truktivnek Csiky 
Gergely érdemekben 
megőszült darabját a 
„Proletárokat**,  ame
lyet a hét folyamán

üjit fel a Nemzeti Szinház. Á szili
ügyi bizottság két tagja fentjárt ez 
ügyben Hevesi Sándor igazgatónál, 
és azt kérte, hogy legalább a darab 
óimét változtassa meg ..
Hevesi igy szerelte le az aggodal
maskodó urakat:

— De kérem uraim, 
minden darabnak címe: az 
emberék**.

a reprizen.

nem lehet 
,Uri-

A nagy helyárleszállitási kampány ku
darcot vallott. Egyedül Bárdos színházai 
a Renaissanco és a Belvárosi szállította 

w.v. lo lényegesen a helyárait. A többi szin- 
Ezen áznak ugylátszik olyan jól megy, hogy

FEDAK SÁRI
egyébként fellép a 
Concordia bécsi új

ságíró egyesület 
estélyén, amely min
den évben a szezon
nak legelőkelőbb és 
legnívósabb esemé

nye. Előkelő körök verekszenek egy- 
egy Concordia. páholyért, és már 
hetekkel előbb a dekonjunktúra 
ellenére elfogy minden jegy Ezen latonak ugylátszik olyan jól megy, 
az estélyen Fedák Sári Lolott című I ott nincs szükség ilyen csalatékra.

IV., Eskü-ut 7

ZINHAZ
Telofon: József 150—01

2-iK hétre prolongálva
Orion viíágfilmje “Wflg

ZA FEKETE LOVAG
Douglas FairbanKssel

ésAVIZISPORT
Buster Keatonnal

T
fél 6, fél 8 és fél 10 órakor

Nagyvilági lányok 
a Renaissanco Szinház szombati 

premierje
A inai Párizs legnépszerűbb vigjáték- 

irói kétségtelenül Armont és Gcrbidon, 
bizonyára azért, mert rendkívül elmés 
darabjaik témáját mindig az élet legfris
sebb aktualitásából merítik. Logujabb 
vigjátékuknak a Jeunes Fittes de Pala- 
cesnek, mely nálunk Hajó Sándor fordí
tásában Nagyvilági lányok címmel mu
tat bo szombaton a 7íenaissa»?ce Színád^ 
— hősei: a mai urilányok, akik a férfl- 
fogás magasabb művészetét jobban értik 
a félvilági nőknél; akik ellepik a divatos 
tengeri fürdők „Palaco“-ait, hogy min
denáron férjet szerezzenek maguknak. 
Három pompás felvonás mulatságos 
hol-yzetoi adnak alkalmat a Renaissanco 
Szinház színészeinek nagyszerű alakítá
sokra. Somlay Artúr, Harsányl, Földé- 
nyi. Sugár — a hölgyek közül Székely 
Lujza, Papp Jolán, Vaszary Piroska, 
Racsányi Paula játsszák a főszerepeket. 
Rendező: Bánóczi Dezső. Díszlettervező: 
Márkus László. (Helyárak: 9 ezertől — 
62 ezer koronáig a premieren is.)

Nézze meg 
a hétfílmszenzációit 
a ^oyaMMIóban 

SorthDl M
Amerikai filmkolosszus 8 felvonásban 

fiz éjféli gentleman 
Kalandos történőt 7 föl vonásban 
Előadások: 5. */<  VslO órakor

* A színésznő és az Úriemberek fel
váltva töltik be a Vígszínház miisorát. 
Az utóbbi évek két lognagyobb sikore; 
az Úriemberek é« a Színésznő, váltakoz
nak a jövő héten a Vígszínház műsorá
ban. Most vasárnap délután a Hár
ma eskün kerül színre.

* Az Orlov hete lesz a Fővárosi Ope- 
rettszinház jövő hete is. Minden este 
a nagyszerű Granichstedlen-operettet 
adják a premier fényes szereposztásá
ban. Vasárnap délután a Nótás kapi
tányt ismétlik.

* A nagy nő nyilvános főpróbáját 
szerdán délelőtt fél 11 órakor tartja 
meg a Városi Szinház. Az előrováltott 
főpróba jegyek ekkorra érvényesok.

* A tánc Duseja, Nid^y Inipekoven a 
Renalssence Színházban nem 13-án és 
14-én, hanem 14-én szerdán, 15-én csü
törtökön és 16-án pénteken fél nyolc 
órai kezdettel tartja táncostélyét. A 
13-ára váltott jegyok 14-ére, a 14-ére 
váltott jegyek 15-óro érvényesek. Ez a 
tánc-csoda, aki két évvel ezelőtt is lázba- 
hozta egész Budapestet, most is bámu
latba fogja ejteni a főváros közönségéi. 
Az előadások iránt páratlan érdeklődés 
nyilvánul meg.

* Laininermoerl Luciái! Donizetti vl- 
világoperáját — amelyet most újított fel 
a wioni állami opera — a Városi Szin
ház is műsorába iktatta. A címszerepet 
Makai Mata, a szinház kiváló koloratur- 
primadonnája énekli.

♦Saljapin egyetlen miivészestélye, ked
den. 13-án a Városi Színházban. Max 
Rab in owitscli orosz zongoraművész és 
Albertina Ferrari hegedű művésznő is 
közreműködnek.

* Az „Anna-bál“ minden este. Martos- 
Volkmann-Vinczo operettje, az „Anná
ból0, melynek eddigi előadásán zsúfolt 
ház közönsége tapsolt, a hét minden es
téjén műsorra van tűzve a Király Szín
házban. Most vasárnap délután és jövő 
vasárnap délután mérsékelt helyárakkal 
a „Régi jó Budaprst“*-Pt  adják.

Ne csalja meg magát,
haszn Ija dr. Bíró-féle

Havasi gyopár krémet, 
szappant, púdert, moidóvizet 
Kapható iriiiden eyőgyizirtthbm drogérUb»n

X,
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71 MMFC országos 
atlétikai versenye
Teljes részvétlenség mellett folyt le a 

Széna téri pályán a Műegyetemiek atlé
tikai versonye. A főbb eredmények a kö
vetkezők:

100 méteres II. oszt befutás: 1. Kör- 
mondy (BBTE) 11.13 mp. — W0 m^eres 
gátfutás II. o.: 1. Dénes (MAFC) 17.8 mp.

71. o. sulydobás 1. Pápay (MAC) 11 m 
07 cm. 1000 m síkfutás I. o. 1. Rózsa 
(MTE) 2.41.8. Diszkoszvetés I. o.: 1. Ber
talan (BBTE) 40 in 05 cm. 3000 m vikfu
tás előny verseny: 1. Somogyi (MTK) 1. 
n. 9.11.8. 300 m síkfutás I. o.: 1. Kürüm- 
czy (MTK) 35.6 mp. Mélyből magasug
rás I. o.: 1. Bertalan .BBTE) 140 cm. Ju
nior: 1. Bobrik (Postás) 135 cm. 400 m 
Mfutá, II. o. 1. Réti (MTK) 54.2I mp. 
Gerelyvetés junior: 1. Gyarmaty (MAUC) 
44.45. Távolugrás I. o.: 1. U.jfaluck’y
(FTC) 6.14 cm. Hármasugrás előnyver
seny: 1. Panajot (MAC) 13 m 15 cm. Kud- 
túrát élőm/versen;/: 1. Farkas (FTC) 3.20 
om. 3x1000 m staféta: 1. MTK s.z.l.b. 
Svéd staféta (100x200x300x100): A cso
port: 1. MTK 2:06.2, 2. BBTE 2:08..>. 3. 
BEAC 2:16.4. — B csoport: 1. FTCA 2:11 
mp, 2. MTE 2:11.8, 3. Postás 2:

Csehország—Magyarország
2:0 (0:0)

Bivó : Retscfiury (.Bécs)
Fiscftei*  átfogott egy tizenegyest

Hz Est vándordíjai 
Gpimm nyerte

Hőmmel sérülése miaut nem 
indult

vándordíj. Győztes: Grimm, 
Schaffer előtt 13 ponttal fut

..... nemzetközi motor vezetésen 
versenyen Rommel sérülése miatt nem 
állhat starthoz. Vozetőej Hörtrich a hol
landus Verméért vezeti, aki Bániczky 
előtt egy körrel győzött.

Motor oldalkocsi verseny. Kovács (nor- 
ton) rekordidő alatt győzött. A mezőny 
legszebb mérkőzése a 45 km motorver
seny. Vermeer 2 km-cl előbb fut át a 
célon, mint az utána következő Bá
niczky.

A 350 cm> motorverseny (10 km) győz 
Vcisz E. (Arid.)

A í/5 cm’ kis motorverseny (5 km) 1. 
Jiaum gartner (Ariéi), 2. Kiss.

Az „Est" 
aki a bécsi 
át a célon.

A 15 km

A háború utáni első magyar-csoh nem
zetek közötti mérkőzés ünnepi külsősé
gek között folyt le Prágában. A feldí
szített Sparta-pályára érkező magyar 
válogatott csapatot a közönség lolkes 
fogadtatásban részesítette. Különösen a 
prágai magyarság tüntetett lelkesen 
honfitársaik mellett. A magyar címerrel 
díszített pirosdresszes magyar csapat 
pályáralépésekor hivatalos üdvözlésben 
részesült.

A játék lanyha tempóban indul. Az 
első percekben mindkét csapat, tapoga- 
tódzik. A 4. percben történik az első 
cseh támadás. Vanik éles lövését Fischer 
kornerre védi. A 8. percben Pollacsek 
lövése süvit el a kapu mellett. A 13. 
percben Vanik lefut, támadását Senkey 
I szereli. A 38. percben Kautzky éles 
lövését Hochmann védi.

A második félidő 
elején a magyar csapat intéz néhány 
szép támadást a cseh kapu ellen. A len
dületes offenziva azonban a 
erejét veszíti a csatárok 
miatt.

Az 5. percben Kiéber elgáncsolja I 
Dvoraceket. '

kapu előtt 
idegessége

X Bajnoki és dijmérközések. A vasár
napi válogatott mérkőzéseken kivül még 
három másodosztályú mérkőzés is volt. 
A FÖv. T. Kör 5:2 arányban győzte le a 
Testvériséget. A BAK—ETSC-mérkőzést 
előbbi nyerto 3:2 arányban, míg az 
EMTK l:0-ra győzte le a Világi tságot. 
Szenzációs 1:0 arányú győzelmet aratott 
a Debreceni Vasutas Sport Club csa
pata a Vasasok fölött a Corlntián dij- 
mérkőzések során és ezzel a döntőmér
kőzésen leendő részvételre kvalifikálta 
magát. 

AS Corvin Színház 
fllmeseményét? Okvetlen n zze meg a 

NoullnRouse 
bZhiiosh isi 10 fe|voná’°s lUallWIlVJM filmattrakciót 

Előadások kezdete V<6, ’/«8, 1/4IO órakor

Az

Mint a kávéház új gazdája, mindon igve- 
kezateuunel azon leszek, hogy a főváros 
legrógibb és leglátogatottabb kávéházát 
régi rondoltatósének visszaadjam. Legyen 
az EMKE újra a régi jó társaságok talál
kozó helye, ide jöjjonok a vidékiek ós a 
pesti ember pihenő idejében, e régi kávé
ház falai közt találja fel második otthonát. 
A régi színvonalnak megfelelöon toljoson 
átalckiftattam a kávóházat. Vondógelmet 
igaz kényelemmel, virágdísszel, bókoboli 
tejszín kávéval, a gastronomia nyújtotta 
minden elképzelhető jóval, pompás italok
kal, szelíd árakkal. Lakatos Flóris jó
kedvre hangoló cigányzenéjével és kifogás
talan kiszolgálással igyekezem a közönség 
támogatását és rak ons zen vét kiérdemelni.

Tisztelettől

Horti Károly
jsMKE kávéház éa áttérőm tulajdonosa

:A megítélt szabadrúgást Perner 25 
méteres éles lövéssel juttatja a kapu 
előtt álló Kratochwlelhez, akinek 
fals labdája Fischer mellett a háló 

balsarkába jut.

A magyar csapat itt rövid időre ismét 
szóhoz jut.

A 10. percben Dvoracek átbukik Sen
key I. lábán, a biró a cseh közönség 
terrorjának engedve tizenegyest Ítél. 
Hoyer bombalövését Fischer elvetés

sel bravúrosan menti.

gyanús Jeliünkhöz, köríti, aki liat méter 
röl védhetetlen gólt lő az alsó halsarok
ba (1:0). A 32. porcbon Zloch kiáll, helyét 
Miiller foglalja ol. A magyar osapat to 
vább támad és szinte kapujához sz.ol-z, 
ellenfelét, do eredményt balszerencséin 
miatt nem képes elérni. A 45 poreben 
tizongyeslua jut n magyar csapat a láb 
dót Drössler rúgja. Planieka kivédi á 
labda ismét visszakerül Drbssziorhoz aki 
most a gólba rúgja, do mivel letolt'már 
az Kló, a biró azt nem adja ntog.

A második félidő a osohek állandó tá 
leadásának jogyébon zajlott lo. A csehek 
támadó akcióit a jobbszárny kezdőmé- 
nyesi és Zsáknak többször nyillk alkui 
ma képességének bemutatására. Itt-ot.t 
még felcsillan a reménysugár a kiégvén ütést illetően, do a pompásan Sdö 
cseh védelem, másrészt a balszerencse 
si™d°n Íly0” lranyu tiirokv'’«t meghiu-

Vanik lefut, centerétA 33. percben 
Dvoracek fogja.

Az ugrándozó 
akar futni, az 
a labdát Fischeren 

emeli a kapuba.

A 37. percbon Kohut helyet cserél 
Szűccsel. A csehek továbbra is fölény
ben vannak, do két kornereu kivül 
egyéb eredményt nem tudnak elérni.

A magyar csapatból egyedül Klébor 
és Fischer elégítettek ki.

lósport
labdára Fischer ki 
élKmesebb Dvoracek 

keresztül át-

Itthon is kikaptunk 
a esetiektől

Prága—Budapest 1:0 (1:0) 
Biró fabpis (Zágráb)

A magyar futball pechszériája úgy lát
szik, még most sem ért véget. A jóté
konyság eszméjét volt hivatva szolgálni 
a cseh második garnitúra 
dapesti vendégjátékát.

A mérkőzés egy potya 
ellenfelünk javára

Bár' a csehek úgy technikában, éppen 
úgy, mint a lendületes játékot illetően 
felülmúlták a magyar együttest, a mér
kőzést éppen úgy megnyerhettük volna 
mi is, ha csatárainkat a döntő pillanat
ban cserben nem hagyja a futballsze- 
rencse.

A legnagyobb érdeklődés természetesen 
a külföldön élő magyar futballkirály já
téka iránt nyilvánult meg. A közönség 
részint derűs mosollyal, részint pedig 
csalódottan nézte Schaffer szánalmasan 
gyenge játékát. A pocakos totballszuvc- 
rén két félidőn keresztül nyugodtan sé
tálgatott a pályán és az unalmas kilenc
ven percet azzal töltötte, hogy a bíróval 
vitatkozott.

Schaffer magyar társa: Bobor viszont 
elég jól játszott és hasznára volt a csa
patának.

Fabris jugoszláv biró sípjelére a 
magyar csapat a következőképpen állt 
fel:

vasárnapi bu-

góllal ismét 
dőlt el.

Prága: Planicka (Slavia)’— Weigelhof- 
fer (DFC), Steiner (Sparta), — Cipera 
(Vrsovice), Cárván (Slavia), Mahrer 
(DFC), — Bobor (DFC). Patek (DFC), 
Schaffer (Sparta), Puc' (Hano), Jetiinek 
(Victoria Ziskov).

Budapest: Zsák (33 FC) — Takács I. 
(FTC). Mayherr (III. TVE), — Pesovnik 
(BEAC), Zloch (33 FC),’1 Werner (III. 
TVE), — Haar (VÁC). Horváth (III. 
TVE), Rémay II. (NSC), Spitz (NSC), 
Drössler (III. TVE).

A mérkőzés a csehek támadásával in
dult. Takács fautol, de a szabadrúgást 
Mayherr tisztázza. Majd a magyar csa
pat jön frontba s különösen a csatársor 
pampásabbnál-pompásabb támadásokat 
vezet a prágaiak kapuja ellen. A 9. nerc
ben Drössler kerül gólhelyzetbe, de a 
kapu mellé lő. majd pedig Horváth fe
jel élesen a kapu fölé. A 17. percben 
Schaffer szökteti Jelineket. akinek lövé
sét Zsák biztosan fogja. A 22. percben 
Bobor közeli éles lövését Zsák kiejti, de 
a résen álló Zloch tisztázza a helyzetet. 
A magyar csapat kerül ismét frontba, 
de a balszerencsét nem tudja leküzdeni. 
A 27. percbon Ilaár biztos gólnak látszó 
lövését Woiglhofcr a gólvonalról rúgja 
vissza. Nyomasztó magyar fölény után 
a 28. percben Bobor beadása az ofszeid-

VILÁGÁRUHÁZ
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Nemzeti Színházzal szemben

Kabátujdonságaink:
Bunda seal elecfrlo Crepe de ohlnnel 90 A A 
bélelve .................................................. «>4>UUezer

Gy pjuvelour, blberet és eleotrlk |Q EA
gal ér kézelővel végig bélelve ... UwV ezer 

Télikabát szörmegallérral ... _ 850ezer

59O.„r
Qyapjuvelourból végigbélelve ... 980,. 
Qyapjuvelourból véglgbélolve ... 390,

Télikabát bélelve

Őszi rekiámcikkelnk 
SOfflSSZŰVEt ... ... 
Férfi sfrapaxzö vet 140 cm 

Crepe de chlne

Flanel remek mintákban 

Sportflanel.................
Vászon (pamut) — — 

NŐI Ing vagy nadrág

36.300 
80.000

Budapesti 
ugetöversenyek

A vasárnap délelőtti, ügetövorsonyek 
eredménye a következő: I. 1 Obsitos 
(Fityo p.), 2. Bréma (6), 3. Pista (6). F. 
m. Oscjana, Billetdoux. 1:22, 13, 21. —í
II. 1. Angelica (Katinka 1%), 2*.  Vóirro 
(4). 3. Alt Wien (6). F. ni. Mangup, 
Gambrinus, Pali, Gyöngyvirág, Drótos 
Nosza, Samu. Gimbara. Valentin. Miki’ 
Vádló. Rodostó. Irma. 10;24, 14. 61, 26. —
III. 1. Ábránd II. (Cassoli.ni 4), 2. Vio
letta (5), 3. Varázs (12). F. m. Ildikó, 
Zora, Zsandár, Usefal, Kerülő. Vitéz, 
Kanton. Wiener in. Izgetó, Banya. ,To 
van. Burzsu. Waisonkind. 10:102, 24, 18, 
23. — IV. 1. Leleményes (Wachtler 3 
reá). 2. G. Jóska (2), 3. Rendetlen 1G). 
F. m. Erzerun, Rézangyal. 10:12, 11, 26. 
V. 1. Thounozoba (Fityo 4), 2. I’apra- 
moigó (2%). 3. Nofelejts (4). F. m. Jani, 
Emlék A., Elba, Drakula. Korosmárosnó 
Wiosel, Zsandár, Mutyi, Rejtély, Cigány
legény, Amice. 10:76. 20, 18. 21. VI. 1. 
Bajnok (KalHnka 6), 2. Emlék (3),’ & 
Pityko (1% reá). F. m. Csak előre. 10:48,

Budapesti 
lóversenyek

Bajtdfs és Pronfo holtver
seny 6en nyertéh a St^Degert

A háromévesek idei utolsó nagy ver
senyét a St. Légért, tegnap futották az 
uj budapesti pályán. A versenytéren 
nagyszámú közönség volt jelent, a ver
senyeket végignézte Horthy Miklós kor
mányzó és családja is. A nagy díjban 
Sirocco (Takács), Bajtárs (Sajdik), Korái 
(Szabó L. II.), Pronto (Sejbal) és Mon- 
talto (Gutái) indultak, tehát ugyanazok 
a lovak, mint a derbyben, kivéve Csa
vargó Il-őt. Start után Pronto vezet kis 
ideig, majd Bajtárs került az élre és ve
zet az egész utón s már biztos nyerőnek 
látszik, amikor Pronto belül a korlátnál 
helyet kap és erős küzdelem után holt
versenyt erőszakolt ki. Bajtársat lovasa 
Sajdik nagyon könnyelműen lovagolta, 
mig Pronto lovasa Sejbal mindén dicsé
retet megérdemel. A többi versenyek 
részletes eredménye a követkoző:

I. 1. Mucsai (Rajcsik 2), 2. Paraszt (2), 
3. Sabária (10). F. m. Rosset, Kontár, Szu- 
mlr, Fodros, Mit szól hozzá. 1% nyak h. 
10:63, 19, 14, 38. II. 1. Medor (Kovács 6), 
2. Viglegémy (6), 3. Lolico (1HX F. m. 
Nádor, Torcollo, Tisza, Hajrá, Tanácsos, 
Suti, Hodás, Eszmény, Eladólány, Sau- 
vignon. 1Ah. nyak. h. 10:93, 25, 41, 17. — 
III. 1. St. Leger: Holtversenyben elsők: 
Bajtárs (Sajdik 8)4 reá) és Pronto (Sej
bal 4) 3. Sinocco (2%), 4. Montalto (10), 
5. Korái (2). Holtverseny 3 h. 10:9 Baj
társ. 10:41 Pronto. 14, 18. — IV. 1. Pong 
(Gutái 1^), 2. Miléva (5), 3. Küzdő (6). 
F. m. Megmondtam, Pompadour, Rám 
várj, Rajna, K. Pascha, Szosjegö. 1% h. 
K h. 10:26, 15, 82, 25. — V. 1. Tóalmás 
(Kovács 2), 2. Debizony, 3. Poéta (1K). 
F. m. Gömör, Bootleger, Nyak h., nyak 
h. 10:39, 17, 13. — VI. 1. Kikeriki (Tóth 
6), 2. Pelcas 1%), 3. Győztes (3). F. m. 
Bonlieur, Planéta, Útmutató.

adunk minden vevőnek loo.ooo 
koronfts értékű szelvényköny
vet, melyet bevésérlésoknél 

cégünknél fölhasználhat

Kiadja:
▲ „Hétfői Napló**  lapkiadóvállalat.
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Nöl filc, velour-, char*  
meuse és 

bársonyhalapoh csóbban
Frl'dm.n
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