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A szociáldemokraták bujíogatását 
erélyes kézzel fogiuk letörni - 
mondta Pesthy Pál gyönkl beszámolójában 

A honvédelmi miniszter a szélsőségek ellen
Gyünk, október 18.

<• Petffi'J Pál igazságügyininiezter nia 
reggel utazott le Gyünkre, ahol beszá
molót tartott. Útjára elkísérték Csáky 
Károly gróf honvédelmi miniszter, 
Schandl Károly földmivelésügyi állam
titkár. Nmbaucr Ferenc igazságügyi ál
államtitkár, Plalthy György, Urbanics 
Kálmán, Marschall Ferenc, Perlaki! 

/György. Krilélri Aladár nemzetgyűlési 
képviselők, (Jól László miniszteri taná
csos.

Negyednégy órakor kezdődött meg a 
fceszáuiológyülés a Kossuth téren, n«gy- 
Ksámn választóközönsóg előtt. Kcck 
báazló pártelnök nyitotta mog a gyű
lést, majd Pesthy Pál igazségUgymi- 
piszter szólalt fel:

— A legközolebbt hetekben a szociál
demokrata párt célkitűzését abban a két 
szóban jelölte mog; „Élni, és haladni!" 
Megjelölte ezt olyan tartalommal és 
Olyan keretekben, mintha ez kizárólag 
a szociáldemokrata pártnak Iciino a 
programja, holott nincs politika, aktii- 
mlly irányú legyen is az, nincs kor
mányzás. bárkinek a kezében is legyen, 
az, melynek nem az a célja és célkitű
zésé, hogy élni és haladni. Ennek a kor
mánynak nem lehetne rövidebben prog- 
vamját kifejezni, mint obbon a két szó
ban Csakhogy az az ut és azok az osz- 
közök, melyekkel a kormány ezt a célt 
mog akarja valósítani, biztosabban ve
zetnék bennünket. ehhez a colhoz mint 
a szociáldemokraták által kitűzött ut
_ A szociáldemokrata pártnak első

sorban ositályuralom a proyram>a 
Hogy ennek az osztályuralomnak mi a*  
IredmAnyo, azt

tetvesen tapasztaltak a forrjidal. 
mákban és azok eredményeiben.

_ Az élnllahetőségot is elősegítette a 
kormány. Stabilizálta pénzünket ugs, 
Sít™ “Si *m£

könnyebbiilvo nagyobb b?”™”1 
hatunk a magyar nomzeti és a gazda

Sl“okt"ól. hogy a költ; 

ségvetéeünk, moly minden gazdasaga

van hogy év folyamán a 
közgazdasági élet

ira 1600 milliárd korona beruhá- 
folyósíthatott

A közgazdasági élet szempontjából en
nek óriáM jolontöségo van. .

— Utat az országot boldoggá, virágzó- 
^“7? OTZtálynak felemelésével,

o^-ok munkóbaúb

£1 STSdjuk ezt. megértetni Ml a 
oka annak, hogy ez az osztály nem 
'tudja őzt belátni! Konok okát ><«’• a 
mmkdu.MlV Miiében e> gondMold- 
■dián Utóm, Umem. abl”n a!1

izgatásban és bujtogatásban, mely 
ebben az osztályban leginkább 

folyik.

Nekünk ezzel az izgatással és agitáció- 
val szembe kell nézni. A kormány szere
tettel, megértéssel és az igazság feltá
rásával igyekszik meggyőzni ezt az osz
tályt arról, hogy téves utón jár. Be kell 
látnlok, hogy rajtuk kívül is vaunak 
osztályok és tömegek, kllf élni és bóldu' 
gulni akarnak. A kormány cl van szán
va arra is, ha ez a szeretet utján ered
ményre nem vezetne, akkor

erélyes kézzel fogja őket arra az 
útra kényszeríteni,

mely ut a nemzet boldogulásához vezet. 
_  A kormány munkájában a mező

gazdaság, a földiuíveléssel foglalkozók, 
a gazdatársadalom erejére kíván tá
maszkodni. Ezzel nem akar éket verni 
a kereskedelem és ipar közé. A földiát-

Ramsay MacDonald vasárnap 
délután Budapestre érkezett 

Látogatást tesz Bethlen miniszterelnöKnél
Ramsav MaeDonaW. Anglia volt 

miniszterelnöke, a. Labcrar Part.y ve
dére, többnapi becsi tartózkodás 
után

vasárnap délután néity óra öt 
nerckor a bécsi gyorsvonattal 

Budapestre érkézéit-
A keleti pályaudvaron ez alkalom
ból hatalmas munkastomejr ítyult 
eevbe, boirv a szocialisták nasy ve
zérét, MaKvarovszácbn érkezesekor 
üdvözölje. A pályaudvaron Barclaii 
angol ügyvivő vezetésűvel.az angol 
követség valamennyi tagja. megje
lent. A szociáldemokrata part, kép
viseletében Bever Karoly cs Jártas 
István nemzeteyülesi k,ep * 801 
lamint Bilchler József es Voirns 
Illés nárttitkarok jelentek meg. Ott 
volt Vámbéry Rusztem egyetemi ta
nár is. aki néháuv hónappal ezelőtt 
Angliában többizben hosszasan tár
gyalt MacDonalddal. Kölcsönös be
mutatkozás és rövid ódvozies Ufűn.

rendőrök és pénzügyőrök sorfala 
között 

Hutópneu Szilárd Béla 

Autói elszerelés -

velős által erősödhetik, virulhat a ke
reskedelem és ipar is. A földmivesosz- 
túlynak is szüksége van az iparra és 
kereskedelomi'o. össze kell fognunk, 
együtt kell dolgoznunk az ország érd’e- 
kébon, mert csak az összefogott munka 
egyesített eredménye tudja ezt az orszá
got megmenteni.

A lelkes éljenzéssel fogadott beszéd 
u|úu Csáky Károly gróf honvédelmi mi
niszter szólalt föl.

— Katona vagyok — mondotta —, te
hát harcot hirdetek. De no gondoljanak 
a fegyverek harcára. Volt ebből olég. 
Ma az élet harca szólítja a porondra az 
állampolgárokat. Elsősorban a politikai 
harcokra és a munka harcára célozok. A 
középút politikáját hirdetem én.

Szélsőséges elemek ostromolják ezt 
a politikát.

Ilyen meg olyan jelszóval próbálják ma
gukhoz hódítani a tömegeket. Az ilyen

elhaladva. MacDonald autóba ült és 
a Hungária-szállóba hajtatott. A ke
leti pályaudvar környékén percekig 
szünetelt a forgalom, mert

200—250 szakszervezeti munkás 
vonult ki.

hogy a nagy szocialista politikust 
ünnepelje. A

kormány nem küldött képviselőt 
annak a szocialista pártvezérnek 
érkezéséhez, akivel a külföldi köl
csön folyósítását előkészítő tárgya
lásokon. mint Anglia, miniszter elnö
kével. beható tanácskozásokat foly
tatott, , a r

Ramsay MacDonald a Hungáriá
ban szállt meg, a szálló igazgató
sága a

negyedik emeleten egy *?°bát  
nyitott a volt miniszterelnöknek, 

ahol megérkezése után átölt-özkö- 
dött. majd este hat ódakor a vele 
érkezett kísérőjével az angol követ

támadások ellen szólítom harcra az or
szág józan népét Saját testünkkel ta
pasztaltuk, hová vezet a balról álló szél
sőségek diadala.

— .Vannak más szélsőségek is. Ezek

keresztényeknek nevezik magukat,

de nem a szeretetet, hanem a gyűlöletet 
hirdotik. Gyűlöletnek nincs helye a val
lásban. Nem fogadhatjuk el azt a jelszót, 
hogy ha valaki nincs a mi vallásunkon, 
azt ki kall közösíteni az emberi közös
ségből. Harcot hirdetek a szélsőségek el
len, hogy megtarthassuk a középút poli
tikáját, mely nyugalmat, munkalehető
séget biztosit, s moly az egyetlen alap, 
uielyon nyugodtan lehet tovább építeni.

Utána Schandl Károly földmivelésügyi 
államtitkár beszélt.

A miniszterek és a képviselők a dél
utáni vonattal visszautaztak Buda
pestre.

ség tárnok Uccai palotájába, hajta
tott, ahol Barclay ügyvivővel meg
állapították a budapesti tartózko
dás részletes Programmját,

Rainsay MacDonald utazása nalq 
bécsi és budapesti tartózkodásának 
célja a nemzetközi szocialista kap
csolatok kiépítése. Beavatott körök
ben MacDonaldnak speciális ma
gyar vonatkozású feladatáról is 
tudni vélnek, a szocialista pártveze- 
tőség azonban ebben a kérdésben 
nem nyilatkozik. Anglia volt minisz
terelnöke hétfőn délelőtt látogatást 
tesz Bethlen István gróf miniszter
elnöknél.

Teleki Pál
beszámolója Szegeden

A Hétfői Napló tudósítójától. '
Teleki- Pál gróf. Szeged város T.j 

kerületének képviselője, vasárnap 
tartotta beszámolóját igen csekély-' 
szánni közönség előtt. Kijelentette, 
hogy nem ért a belpolitikához, csak 
külpolitikai kérdésekkel foglalkozik. 
Cáfolta azokat a híreket, minthogy
ha ő a népszövetségből való kilépést 
javasolná. Igaz ugyan, hogy a név
szövetségi eszme Nagyarország hát
rányára van és a kisebbségi kérdés
ben Genfben semmi eredményt sémi 
sikerült elérni, mégis hive a nép
szövetségi ideálnak. A minikanelku- 
lisósrről is beméit TrieW Pál erőt e» 
megállapította, hogy „Magyarorszá
gon csak 26.000 munkanélküli vau. 
kár tehát a munkás problémáról 
olyan sokat beszélni". Végül hang- 
súlyozta, hogy nemi kormányáig**  
de hive Bethlen Istvánnak.
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A hét politikai
programja

~ Héttőn délután rendkívüli niinisz- 
lertMiác.s dönt az uj pénz nevéről és 
u valorizációról.

Kedden a parlamentben napirend 
élöttEckhardt Tibor a Cuza-ügyrol 
nyilatkozik. liud János pénzügymi
niszter beterjeszti az uj valutáról 
szóló törvényjavaslatot, Délután ot 
órakor a pénzügyi bizottság az i«az- 
sáffüírvmiiiisztériuni, a miniszterel- 
nökfiéff. a kormányzóság es az Ulíií 
költeéflfvotését tárgyalja,

Klofűrt akarnak alkalmazni IVollffik 
a közgyűlésen

Csak írásban akarják megengedni az interpellációkat 
és az azokra adandó választ

Még Palermóban szereztem tizenöt tubus 
Veronáit. Tagnap bovettem a felét. Az 
első pillanat Valami fenséges jó érzés 
volt. Azt hittem már vógo mindennel;. 
Elaludtam ós esnk arra ébredtem, hogy 
idegenek állnak az ágyam körül. Ez 
som sikerült.

Szerdán viharülés a Házban. Győr-
Imre a Ríikc.si-iiítybon. finbfan 

1!éla a Cuzn-iiirvben Interpellál. A 
Takarékowási Bizottaae a stutus- 
xondezésiíd táréval.

Csütörtökön mór az n.i pénzről 
Kárával a Iláz.

Pénteken rendes heti i minisztert^- 
inácson döntenek u játékkaszinó en- 
iredóly ezekéről.

Szombaton nem lesz ülés a Ház
ban. mert a kormánypárt tel az in
terpellációktól.

Vasárnap Apponyi Aliiért gróf 
be szú mól ó.ia Jászberén y I>cn.

A keresztény községi párt oszlopai 
ujra felelevenítettékt régi, füstbe
ment tervüket s a párt szélsőséges 
tagjui egyre hevesebben követelik, 
hogy tűzzék napirendre az ügyrend 
revíziójának kérdését. A Wolff-párt 

klotiir alkalmazását követeli a 
közgy ülésen,

korlátozni kívánják a tárgyalási 
időt s azt követelik, hogy az elő
adott javaslatokhoz csak megszabott 
időn belül lehessen hozzászólni. A 
személyes kérdésekben való felszó
lalásokat is szabályozni kívánják, 
•sőt a túlzók még odáig is elragadtat
ják magukat, hogy az interpellációk 
benyújtását

csak írásban akarják meffen*  
ff ed ni

s ugyancsak Írásban tartják meg
engedhetőnek az interpellációkra 
adandó választ is. Az Írásos inter
pellációk szóval való megindokolá
sára kegyesen 10 percet engedélyez
nek a Wolff-párt vezérei.

A Wolff-párt állítólag legközelebbi 
pártértekezleten szóba akarják hozni 
az ügyrend re vízió kérdését, de előre
láthatólag a terv a párt kebelében 
is meg fog bukni, miután a többség
ben levő mérsékelt elemek le fogják 
szavazni a szélsőségek erre irányuló 
indítványát.

Nem tudom miért ver az Isten. Pe
dig nincsen más bűnöm, csak az, 

hogy nagyon-nagyon szeretek.

— Most itt állok a logkétségbeojtőbb 
nyomorúságban. Attól tartok, hogy ki
tesznek a szállodából, hiszen Dokik kel
lemetlen hogy én öngyilkossági jelene
teket játszom.

A locarnői német 
delegáció visszatért 

Berlinbe

Az ezüst, nikkel és bronzváltópénzt 
tavasszal hozzák forgalomba

Temesváry Imre az uj pénz előnyeiről

Fáradtan, betegen, éhesen kerülök 
az uccára és megfagyok, mert nin

csen télikabátom.

Nagyalássonyi Paál Margit, r méltósú- 
gos asszony, látja, idáig jutott.

-• Mit fogok most tenni. Istouem, hát 
talán megszán valaki,

talán kapok levelet 
még mielőtt megőszül a 

jam.
És ha nem, hát van még 
tubus a bőröndömben..,

dniariZcdbó/, 
szőke ha-

egy néhány

Sági Pál

/ Berlin, október 18.
i A német delegáció' Locarnóból ina 
'délután visszaérkezett. A megérkezés 
idejét és helyét gondosan titokban tar
tották és igy a migynyilvánossúg nem 
tudott róla semmit, A külöuvoiiut dél
után egy óra húsz perckor futott bo 
nz anhaíti pályaudvarra. A delegáció 
fogadására megjelentek Braun, dr. biro
dalmi miniszter, Nagybritanuía, Fran
ciaország és Olaszország nagykövetei, 
Belgium követe, Csehország ügyvivője, 
a nuueiat ura üdítőre ja és a diplomáciai 
testület több más tagja, továbbá a bi
rodalmi kancellári és a külügyminisz
térium képviselői. WelsSmann dr. ál
lamtitkár és Strcsemannó liaival. 
B'Abernun lord angol nagykövet 
Chamberlain megbízásából üdvözlő 
szavakat intézett Luther dr. birodalmi 
kancellárhoz ós Híresem ami dr. biro
dalmi külügyminiszterhez. A kancellár 
ezives szavukkul mondott köszönetét az 
üdvözlésért.

Luther dr. birodalmi kancellár ma 
délután 5 órakor a lom rnói tárgyalások 
lefolyásáról és a konferensia eredmé
nyéről jelentést tott a birodalom elnö
kének.

Az I gyesiilt Államok nagykövete, ma 
a délutáni órákban felkereste Htróse- 
mami dr. birodalmi külügyminisztert, 
hogy szó 'lyescn fejezze ki a locarnói 
konferencia eredményéért üdvözletét.

Ellenzéki körökben helytelenítik, 
hogy a kormány a 12.500-as osztó
szám mellett döntött, mert az átszá
mítás nehézkes. Az új pénz nevét

a hétfő délután tartandó minisz
tertanács fogja véglegesen nieg- 

álíapitani,
az a hír azonban, Jiogy az új pénz 
neve forint lesz, nem valószínű. 
Ezekről a kérdésekről

Temesváry Imre,
a kormány pénzügyi előadója a kö
vetkezőket mondotta a Hétfői Napló 
munkatársának:

— Mellékes, hogy mi lesz az uj 
pénz neve. Fontos az. hogy

pénzünk jó,
mert biztos alapokra van fektetve. 
Az uj pénz bevezetése egyszerű tech
nikai művelet, amely a nagy szá
mok világából átvezeti a közgazda
sági életet a kis számok világába.

Az új pénz előnye, hogy hozzászok
tat a takarékosság gondolatához. A 
külföldi pénzpiacokkal létesült kap; 
csőlátóinkat néni) zavarja az juj 
pénzegység, mert hiszen ezekben a 
relációkban eddig is a legkülönbö
zőbb átszámításokhoz voltunk 
szokva.

— Fontosnak tartom, hogy 
a kormány a legrövidebb időn 

belül térjen át az uj pénzre
és az áttérést megelőzően a váltó
pénzekből minden igényt kielégítő 
mennyiség álljon1 rendelkezésre. 
Úgy gondolom, hogy

tavasszal kerülnek forgalomba 
az uj érmék, amelyek ezüstből, 
nikkelből és bronzból fognak ké

szülni.
Nem hiszem’, hogy aranypénzt — 
legalább is kezdetben — forgalomba 
lehessen hozni, erre bizonyára csak 
később kerülhet sor.

Blaha Sándor államtitkár elvált 
feleségének kálváriája a Riviérától 

a fütetlen szállodai szobáig

Dorothy Deuore
a newyorki Colosseum csodaszép 

artistanője 

tízezer dolláros 
fogadást 

nyert mog azzal, hogy eljátszotta a 

A riportergörlice 
cimü slágerfilm főszerepét, amelyben 
vakmerőségével és mutatványaival fe
lülmúlta az összes filmszínészek pro
dukcióit és amelyet ma mutat be az 

Omnla, Corso és Tivoli
Ezenkívül bemutatásra kerül: 

Putty Lia 
legszebb filmje, a 

Vándorszínészek 
Az Omnla előadásai: S,</<A, ’/dO 
A Corso előadásait 4, 4, A, M 
A Tivoli elöadtsali S, '/<«, ’/dO

Diatsch Mr és Fial
Vilmos császár út 6 85

Férfi-, fiú- és gyermekruhagyár. Szörme- 
árugyár. Posztó- és bélésáruk nagyban

Garantált jóminőségü
£ r r■ 1 rt | J ■■

^b,

Tűzött. . . . . . . . .  108.000
Körlilvarrolt. . 180.000
M«|2rcrd«<j»ekci pontosan cszküzlíink. Meg nem 
felal*  árut beceerétflulí wgy u p nzt visszaadjuk 

®*To..kTdftkr«k  MH6n nagybani osztály

k

A Rémi szálló egyik kis szobájában 
lakik már hónapok óta egy fáradt, szép 
szőke asszony, Blaha Sándor belügymi
niszteri államtitkár elvált felesége, 
nagyalássonyi. Padi Margit, aki tegnap 
szenzációt vitt a csöndes szálló épületé
be: voronállnl megmórgozte magát. Tet
tének oka: a nyomor, mondja a rendőri 
krónika. Orvosok jöttek, sürögtek-forog- 
tak körülötte, végül sikerült vissznei- 
hálni erre a világra, ahonnan ei akart 
szökni. Lázpiros arccal, száraz szájjal, 
szeme körül betegesen, piros gyűrűkkel, 
piliegvo fekszik a negyedik emelet G2. 
számú szobában. A szobában a „Név
telen asszony’* hangulata, de minden 
póz és színpadias aláfestés nélkül. Fá
radt, csöndes hangon beszél:

— Hogyan jutottam ide? Már jó is 
Jönne elfelejteni. Egy állomás: Erzsébet 

■'körút kettő, négyszobás lakás, méltósá
gom asszony. Mi is voltam még? Blaha 
Sándor államtitkár felesége, Blaha 
Lujza menye, Blaha Gitta anyja. Iste
nem, milyen rövid az út onnan idáig! 
Hogyan történt? 1

Még emlékszem rá, tavaly nyáron 
valahol, egy társaságban megismer

kedtem egy fiatalemberrel.
Marcell Menüre a neve. Párizs mellett 
Laonban van koreskedelmi vállalata. 
Akkor nyár volt ós forrók voltak a na
pok és ... mit még... mit még? Egy
szer egy 
liaza.

Másnap

Ezüst SS
dús vál aztékban Schlelfer eKttatArsiayér 
gyári árban VII, Kazinczy a 14. TeL 135-28.

Női filc, velour-. char- 
meuse és 

bársonykalapok csóbban
Frledman ka,a^^rK^

lányomat

törődik 
Orbán

Bőrkeztyűk
Garantált jóminőségű

napon azután nőm mentőm

már együtt utaztunk Olasz
ország felé.

Riviéra, Nápoly, utána Párizs. Gyönyö
rű, feledhetetlen hónapokat éltem, meg
ér minden szenvedést. Decemberben az
után egyedül maradtam Párizsban.

Ö elment, Amerikába, ment, mert 
- nem volt már pénzünk.

Elbúcsúztunk egymástól:
— Várjon rám — mondotta —, visz- 
szajővök. Várjon, nem baj, ha ad

dig ősz is lesz a szőke haja.
— Elváltunk. Visszajöttem Pestre. 

Férjem eleinfo támogatott, Gitta is el
jött hozzám, később azután minden el
maradt. Azóta egyedül élek itt ezen az 
utolsó menedékhelyemen. Senkim sínes, 
csak Jójó, a kiskutyám. Májusban tör
vényesen elváltunk, azóta a 
sem láttam.

Egy ember van még, aki 
velem, lányom elvált férje, 

Márton dr. ügyvéd,
aki kielégítési peremet viszi az uram
mal szotnben. Orbán szokott kisobb-na- 
gyobb összegeket küldeni. Egy-kélszúz- 
ezer koronás összegek ezek. Tudja , mit 
jelent ez.

Nem szégyenlem megmondani, hogy 
sokszor filter nélkül ébredtem fel, 
koplalok, nélkülözök, irtózatos ez a 

nyomor.
Elkeseredésemben már cipőtisztítói en
gedélyért folyamodtam. Kom szégyol- 
tom volna kiállni az uccára és lotürülni 
a mások sáros cipőjét. Tudja mit jelont 
ez, mig idáig jut egy asszony? És ne
kem még ez som sikerült. A rendőrség 
nem enged(o meg.

Nem akarták, hogy cipőt puccoljon 
egy méltóságos asszony.

Nem is esett csorba a tekintélyűn. Igaz, 
hogy egy kicsit majdnem óhenhaltam, 
do hát ez talán nem is fontos.

Sokszor csöndesen lefeküdtem ide az 
ágyra és nyugodtan váriam, hogy 

élicnhaljak.
De nem sikerült. Most már nem ment 
tovább, Sogiteni akartam magamnak,

Női bécsi olaszé 72.ouo
Női ffl08flte"n*K.h’:ís 88.000 
KuWörS"'."^.20-?0?. 13o.ooo 
Női hulyahör XJX 142. ooo 
t fipivótolcs csomagot küldünk meg nem fe
lelő Ariit becserélünk vagy a pénzt vissza adjuk 

Kereskedőknek külön nagybani osztály

'1 *
I ’ k

RákóczI-ut 74



Badaiwst október 19. HÉTFŐI NAPLŐ 3

Búd: „Sokkal tovább less 
forgalmi adó, 

mint azt gondolják" 
Hoyos Miksa gróf beszámolója Kaposvárt

Kaposvár, okt. 18.
lío.i/os Miksa gróf nemzetgyűlési 

képviselő vasárnap délelőtt beszá
moló beszédet mondott Erre az al
kalomra a kormány részéről Kapos
várra érkeztek Búd János dr. pénz
ügyminiszter, az egységes párt kép
viseletében Almássy László ügy ve
tető alelnök, Bárány Sándor, Héjj 
Iliire, Kálmán Jenő és Tankovich 
János nemzetgyűlési képviselők.

A beszámoló délelőtt féltizenegy
kor kezdődött a Turul-szálló nagy
termében, amelyet a közönség zsú
foltságig megtöltött A gyűlést 
Korponay Sándor dr.. a helybeli 
egységes párt alelnöke nyitotta 
meg.

Hoyos Miksa gróf beszámolójában 
gazdéisági kérdésekkel foglalkozott 
Utána Búd János pénzügyminiszter 
tartott beszédet. Rámutatott arra, 
hogy nemcsak a gazdasági élet, de 
a lelkek egyensúlyát is meg kell te
remteni. Foglalkozott a kormány 
gazdasági politikájával. A költség
vetést korszakalkotónak tartja az 
,Wszág életében, mert megbecsülhe
tetlen az a tény, hogy az államház
tartás egyensúlyát megteremtettük. 
A költségvetés a súlyos adóterheket 
is mérsékli. Van olyan igazságtalan 
adónem, amelyet csak a kényszer
helyzet igazolhat, melynek semmi
féle jogosultsága nincs, mert tulaj
donképpen a legszegényebb elemek 
yállaira nehezedik. Ez az úgyneve
zett házhaszonrészesedés.

— Ezt én a pénzügyi rekonstruk- 
jcúó idejo alatt

törölni kívánom
’jfe biztosra veszem, hogy törölhetem 
fa. Jól tpdom, hogy van panasz a 
forgalmi adó ellen. Megértem eze
ket a panaszokat, de ha végignézik 
pgész Európa pénzügyi politikáját, 
azt fogják látni, hogy sajnos, még 
nincs itt az az idő, amikor, le lehetne 
mondani erről az adóról. A pénz- 
iügyminisztereknek még kell ezzel 
ámiök és pedig

hosszabb ideig, mintsem gon
dolnák.

Állandóan foglalkozom a mérséklés 
kérdésével. Nagy súlyt, helyezek, az 
Haőrendü 
adójí 
ki k

lekki

— Nehéz kérdés a tisztviselőkér
dés. Az első perctől fogva súlyt he
lyeztem ennek a kérdésnek helyes 
meg oldására. Egy éve leszek már 
idestova pénzügyminiszter és meg- 
állapithatom azt az eredményt, hogy 
a tisztviselők közel harminc száza
lékkal kaptak azóta több fizetést.

— A nyugdíjasok kérdése óriási 
terhet ró az országra, mert kétszer- 
annyi nyugdíjasunk van. mint Ma-

''••szágban volt. Az összes osz- 
•k legalább egy-két éven belül 
fogják kapni illetméyeik meg-

gyarorsz 
tályok h 
meg- f

javítását. Nem látok más módot e 
szociális kérdés végleges redezésére. 
mint a megtakarítást. Minden erő
feszítésem r arra irányul, hogy a 
költségvetésből töröljem a nem fel
tétlenül szükséges kiadásokat és 
amit igy meg tudok takarítani, az 
mindig a tisztviselők javára esik.

— A kormány megakarja javítani 
a falu helyzetét. Fontosnak tartom 
a. hitelkérdést, amely nélkül nincs 
élet.

— Sokszor vetik szememre, hogy 
optimista, vagyok. Igenis, optimista 
vagyok és leszek is. mert ha pesz- 
szimista volnék, jobb lett volna tá
voznom. Ha valaki célt akar elérni 
és feladatokat akar megoldani, kell, 
hogy hite és bizalma legyen.

z— Ami kérem önöket, támogas
sák a kormány törekvéseit és az le
gyen mindenkinek általános politi
kai elve : dolgozzunk a nemzet 
szebb jövőjéért Utána Héjj Imre 
tartott beszédet.

Smith főbiztos két hónapra 
Bostonba utazik

1926. julius elsején megszűnik a pénzügyi ellenőrzés
Smith Jeremiás népszövetségi főbiztos, 

aki az elmúlt héten beható tanácskozá
sokat folytatott Bethlen István gróf mi
niszterelnökkel és Búd János pénzügymi
niszterrel, a jövő hót végén

megkezdi kéthónapos szabadságát.
A népszövetségi főbiztos szabadságide
jét Amerikában fogja tölteni. Előbb va
lószínűleg Párizsba, majd pár napi ott- 
időzés után Bostonba utazik, ahol roko
nait látogatja meg.

A főbiztost távollétében M. Tylor fog
ja helyettesíteni, aki az időközben esedé
kesekké váló jelentéseket is elkésziti, 
bár nem lehetetlen, hogy

a pénzügyi főbiztosi jelentések 
Smith távollétében elmaradnak,

úgyhogy csak 1926 februárjában fog az 
első legközelebbi jelentés nyilvánosságra 
kerülni.

élet szükségleti cikkek
könnyítésére. Feltétlenül 

r,. ^ell küszöbölni a forgalmi adó 
zaklató jellegét és azokat az igaz
ságtalanságokat amelyek ennél az 
adónemnél jelentkeztek.

— Nagy figyelmet érdemel az uj 
pénzegység. Nem egyszer rámutat
tam arra, hogy nem valutareform
ról van szó. mert nekünk ezidősze^ 
lint a legszilárdabb aranyértéken 
alapuló valutánk és pénzrendsze- 
jriink van. A nagy számokban azon
ban rettenetes nehézség van és ezek 
mellett a takarékosság elve sem ér
vényesül annyira, s nem tudjuk 
megbecsülni a pénzt Végeredmény
ben csak

technikai műveletről van szó.
Lekötöttem magamat és állásomat 
is amellett hogy olyan megoldás
nak kell jönnie, melynél

nem lehet senkinek sem veszte
sége, sem nyeresege.

Az iui pénzegység megállapitása 
ezen az alapon épült fel es feltétle
nül teljesen konzerválja. mindenki
nek a vagyonát követelését és tar
tozását abban az értekben, amiben 

SS &“ 
as-su ss»8W» 
jneSte/c tartom.

szerdán hajnalban, úgy három óra 
tájban a bódé előtt autó állt meg, 
a melynek soffőrje kétszer tülkölt, 
mire egy sűrűn lefátyolozott nő lé
pett ki a. bódé mögött levő házból, 
ahol Adél lakott. Kezében két nagy 
bőrönd volt. A hölgy az autóban 
ülő fiatalemberrel azután gyorsan 
eltávozott. Sikerült megtudnom, 
hogy az a fiatalember, akivel az 
utóbbi időben gyakran látták, Ufe- 
rininek, a nálunk is jólismert bű
vésznek a titkára volt és bizonyára 
ő is szöktette meg Adélt. Uferiniék, 
akik budapesti vendégszereplésüket 
a napokban fejezték be, szerdán 
Romániába utaztak, hová Adél 
könnyen követhette őket, mert neki 
is volt román' .útlevele. Ezt a körül
ményt különben ma a rendőrség
nek is bejelentettem.

— Engem anyagilag nagyorf sú
lyosan érint Adél eltűnése. Becsuk
hatom a bódémat mert másik ha
sonló csodanőt nem tudok tölálnS. 
Még egy szakállas nő nincsen 
egész Európában.

H. E.

Politikai körökben vita tárgya, hogy 
1926 julius elsején, amikor is a 
szanálási időszak véget ér, meg

szüli ik-e a pénzügyi ellenőrzés?

Beavatott körökben úgy informálták a 
Hétfői Napló munkatársát, hogy

a pénzügyi ellenőrzés megszűnésé
nek időpontja tekintetében nincs 

előzetes megállapodás.

Valószínű, hogy az intenzív ellenőrzés 
megszűnik ugyan és a főbiztosi hivatal 
tagjai elhagyják az országot — ami 
nagy anyagi megtakarítást fog jelenteni 
—, az ellenőrzés azonban végleg nem 
szűnik meg, hanem kividről fogják fi
gyelemmel kísérni, eleget tesz-e a kor
mány azoknak a kötelezettségeinek, ame
lyekért a népszövetség a felelősséget vál
lalta.

Jól irányzott cnoM 
allér n Dunokorztn

Uferim szöktette meg a szakállas 
csodanőt

Nincs több szakállas nő Európában
A városliget embereit tegnap óta 

a v.ursdi fő attrakciójának: Adrien
nének, polgári nevén Hegedűs 
Adélnak, a szakállas csodanőnek 
eltűnése tartja izgalomban. Az el
árvult bódé körül csoportok verőd
nek össze és percenként újabb kom
binációt fűznek a rejtélyes eltű
néshez.

Egy távoleső sarokban szomo
rúan bóbiskol Reimetter Ármin, a 
hűtlenül elhagyott impresszárió.1 
Vigasztaló szavakkal fordulunk 
hozzá, do ő szomorúan legyint:.

— Tudtam, hogy ez fog történni. 
Már néhány héttel ezelőtt feltűnt

nekem, hogy Adél gyakran találko
zik egy evikkeres, elegáns fiatal
emberrel. holott azelőtt szóba sem 
állt férfiakkal. Nem tetszett nekem 
a dolog, de nem mertem neki szó- 
lani.

— Szerda délután, mikör fel kel
lett volna lépnie, hiába kerestük 
Adélt, sehol sem találtuk. A bódé 
mögött levő házban lakott, ott is 
kerestük, de a lakás üres volt. Ösz- 
szepakkolta mindén holmiját és el
tűnt Néhány napig vártam, aztán 
az eltűnést bejelentettem a rendőr
ségen.

— Én magam is Utánanéztem a 
dolognak és megtudtam, hogy

A vasárnap déli Duna-korzó fel- 
alá hömpölygő tömegében séWt egy 
hölggyel Erdős László, az MTK ki
váló boxbajnoka. Erdősnek feltűnt 
hogy hosszab idő óta egy közismert 
társadalmi egyesület jelvényét vi
selő tányérsapkás fiatalember állan
dóan nyomában jár és molesztálja: 
meglöki, lábára lép, vagy őt és a 
társaságában levő hölgyet kihívó 
módon fikszirozza. Erdős László egy 
ideig nyugodtan tűrte a fiatalember 
tolakodó viselkedését, de aztán meg- 
sokalta a dolgot és erélyes hangon 
rendreutasitotta az ifjú tányérsap
kást. A fiatalember, úgy látszik, ezt 
akarta kiprovokálni és hangos kiál
tozásai Erdősre támadt:

— Piszkos csirkefogó Fogd He a 
szádat mert úgy pofonütlek, hogy...

A mondatot azonban nem fejez
hette be. mert a következő pillanat
ban Erdős László egy jól irányzott 
cnock-aut ütésétől találva, vértől el
borítva a földre zuhant. A fajvéde
lem nehéz csatájában elesett derék 
leventének orrán-száján ömlött a 
vér és a földön fetrengve. hangos 
jajveszékeléssel csőditette maga kö
ré a korzó közönségét, amely nem 
kis kárörömmel nézte az ifjú hőst. 
Rövidesen előkerültek a bajtársai is, 
akik azután talpraállították a pórul
járt fiatalembert mire az elővette 
pénztárcáját véres kezével kivett 
belőle egv névjegyet és. mint meg
tépázott hősiességének utolsó ma
radványát, a névjegyet egy baitár- 
sával átadatta Erdős László boxbaj- 
noknak.

Azt hisszük, nem boxpárbajra szólt 
a kihívás.

TUNGSRAM
Tungsram félvattos-,
Tungsram opál-, 
Tungsram napfényű 

izzélámnákkal
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Kaohaiő mindenütt!
Egyesült Izzólámpa- és Villamossági RU Újpest
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A tizezer dolláros 
cseklopás harmadik 
tettese a Felvidéken 

bujkál
Beszámoltunk már arról a tizezer 

dollár éAékü hitellevél-ellopásról, ame
lyet Krizsanovics Antal, Böhm Tibor és 
Salgó Béla követtek cl. A húrom csaló 
u tett elkövetése után Budapestre szö
kött és közülük Böhm ós Salgó rendőr
kézre is jutottak, mig Krizsanovicsnak 
tikerült elmenekülnie. A rendőrség fel
tevése az volt, hogy Krizsanovics Né
metországba szökött és a német ható
ságoknál mog is tették a szükséges In
tézkedéseket a csekktől vaj elfogatása 
iránt.

Szombaton váratlan fordulat történt 
íz ügyben. Krizsanovics telefonon fel
hívta egy pesti ismerősét: Spitzer Irén 
hivatalnoknőt és Budapesten maradt 
ruhái iránt érdeklődött nála.

Spitzer Irén az esetet bejelentette 
a rendőrségnek, amely most már ebben 
az irányban indította meg a nyomozást. 
Érintkezésbe léptek a pozsonyi rendőr
hatóságokkal. amely megállapította, 
hogy nem Krizsanovics, hanem egyik 
barátja telefonált Budapestre. A tele- 
fonfolhivásnak megtévesztő célja volt, 
mert azt, a hitet akarta kelteni, hogy 
Krizsanovics Pozsonyban tartózkodik. 
Krizsanovics barárjaxol á rendőrség azt 
is megtudta, hogy Krizsanovics jelenleg 
a Felvidéken bujkál.

— Kgy közismert pénzember zül
lött Hát körözi n genfi rendőrség. 
A budapesti főkapitányság szeles
kön ii nyomozást indított egy elziil- 
lött. előkelő családból származó 
szélhámos fiatalember után, aki bűn
tetteinek színhelyét legutóbb a kül
földi városokba helyezte át. A genfi 
rendőrségtől ugyanis röviddel ez
előtt távirat érkezett, amelyben 
közli a budapesti főkapitánysággal, 
hogy egy genfi bankban nagysza
bású csekkesül ást követett el egy 
fiatalember, aki a nyomozás adatni 
szerint egy közismert, igen előkelő 
budapesti pénzember rossz útra, té
vedt fia. Miután a genfi rendőrség 
megfjgyelése szerint a szélhámos fia
talember Magyarország felé szökött, 
a budapesti rendőrséget kérte fel 
a nyomozás megindítására és, a 
csekkcsaló szélhámos elfogatására, 
A főkapitánysíig széleskörű nyomo
zása eddig még nem .iárt eredmény
nyel.

Francia flanellek
kltilnö színtartók

Olvatmlntás ........ 25.800
Ratlné minden színben —- 32.000
Eponge-flanell ... 42.000

Kívánatra mintát küldünk
Megrendeléseket pontosan eszközlünk. Meg nem
Jelelő árut becserélünk vagy a pénzt visszaadjuk

Kcroskcdffknok külön nagybani 
osntály

Főnyeremény 100,000.000 kor.

Akar On egy ajándéksorsieggyel

érdekű Liga sorsjegyét, melynek nyereménytárgyait 
szabadon választhatja. — Mindenki annyi sors

jegyet kap, ahány 100.000 koronáért vásárol
KOVALD fest, tisztit összes fiókjai.

LÖW SÁNDOR órás és ékszerész, VIII. 
József körút 81.

KISS ERNŐ és TÁRSA szerszám és 
háztartási cikkek, VII, Erzsébet krt. 13.

WEISZ MARISKA kézimunkák, füg
gönyök és ágyteritők, V, Lipót krt. 22. 
szám alatt.

KESZLER JENŐ és FIVÉRE egész
ségügyi berendezés, VI, Andrássy ut 67.

HORVÁTH és HALÁSZ női ruha és 
gyászruhák, VI, Váci ucca 26.

SCHWARZENBERGER MIKSA úri- 
divat, VI, Teréz körút 16. sz. alatt.

PAPEK JÓZSEF bőröndös IV, Apponyi 
tér 1. szám alatt.

MALETER GÉZA kötött-, szövött- és 
uridivatkülöulegcsség, VI, Petőfi Sán
dor ucca 7.

SINGER A. órás és ékszerész, VI, Te
réz körút 8.

UTAS! F. UTÓDA drogéria, VI, 
Andrássy ut 35.

KALMÁR BERTALAN harisnya és 
keztyii, Erzsébet körút 52.

SUHÖNTAG selyem és női divat, VI, 
Teréz körút 6.

SCHNELLERt FERENC úri és női 
divat, V, Lipót körút 29 és Berlini tér 3.

SZILÁGYI IMRE selyemkülönlegessóg, 
IV, Hajt? u. 3, Miatyánk u. 2.

KEMÉNY'-KALLÓS női divatáruház, 
IV, Kossuth Lajos ucca 2.

SPORTHIRLAP Dalmady Győző u. 3. 
Minden előfizetőjének.

SALGÓ GÉZA harisnya- és keztyüáru, 
Kristóf tér 2.

KASTNER ADOLF disznni-, parcellán- 
és üvegüzlet, IV, Károly körút 24.

JUSZT LÁSZLÓ és GYULA látszerész. 
VIII, Múzeum körút 13.

HOI’FER ARTHUR uridivat, VI, Te
réz körút 41.

ÁDLER SÁNDOR órás és ékszerész,
VI, Király ucca 44.

BERNHARD IZSÓ játékáruház, VII, 
Király ucca 7.

EDÉNYKIRÁLY üveg-, porcellán-, 
zománcedény- és ajándéktárgyak, VII, 
Klauzál tér 13.

POLLÁK MALVIN gyermekruha- és 
fohérnemüáruház, VT, Király u. 20.

WEISZ REZSŐ kalapáruháza, VI, Ki
rály ucca 84.

LÁSZLÓ SÁNDOR női divatáruháza,
VII, Király ucca 19.

WAGNER HENRIK diszmü- és játék
áru, VII, Király ucca 27.

PRINCZ SÁNDOR dlvatárnháza, VII, 
Király ucca 23.

GELLÉRT és REISZ ékszerész és órás, 
VI, Király ucca 104.

STERNBERG ÁRMIN és TESTVÉRE 
kir. udv. hangszergyár, Rákóczi ut 60.

TURUL CIPŐGYÁR RT. fiókja: II, 
Török u. 2, VI, Király u. 30, VII, Rá
kóczi ut 14, VIII, Népszínház u. 16.

SALAMON ERNŐ divatáru, Király 
ucca 57.

SZEKERES JENŐ gyapjufonal- és kö- 
tött-szövöttáruk, VIII, Rákóczi ut 63.

MOCSÁRI A. ANTAL úri és női divat
áru, RákóVzi ut 67.

POLLÁK HARISNYAHÁZ VI, Király 
ucca 96 és V, Nádor ucca 19.
GLÜCK^ÁR UIIÁZ- VII,~KÍráíy"ucca~ 5L 

FEHÉR MIHÁLY úri és női divatáru
ház, VIII, Baross ucca 115.

FARKAS JÓZSEF üveg- és porcellán- 
iizlet, V, Lipót körút 9.

„OLYMPIA**  KÖTÖTTÁRUGYÁR
Szendrő Emil, VI, Nagymező ucca.

FUCHS Y’IKTOR műszaki és szerszám
kereskedelmi váll. Újpest., Árpád u. 60/a 

NEMES úri és női divatáruház, VII, 
Baross tér 19.

LÖWi OSZKÁR kézimunkaüzlet, élő
nyomda, VII, István ut 41—43.------------ 1------ *--- —--—— í-l- '--- ..lítlj.’tj ______u 
FRANKUL FERENC vászon- és ke- 
lengyieház, VII, István ut 41—43.

BŐRÁRU és BŐRFORGALMI RT. VII, 
Rákóczi ut 4.

BLUMENFELD MÓR vas, edény és 
háztartási cikkek, VII, Akácfa u. 65.

ERDŐS-ÁRUHÁZ, Ehrenwald és Weisz, 
Vámház körút 11.

BUCSÁNSZKY Á. bőröndös és bőr- 
diszmiiáru, IX, Üllői ut 53.

MERCUR ÁRUHÁZ. Székács Miksa, 
Újpest, Árpád ucca 52.

ROSENTHAL DIVATÁRUHÁZ, Újpest, 
Árpád ucca 74.

NASSER TEST\TÉREK ékszerészek, Új
pest, Árpád ucca 42.

WEISZ DIVATHÁZ, VII, Népszínház 
ucca 33.

MARKSTEIN RUDOLF rövid-, kötött-, 
szövöttáru- és szabókellékek, VIII, 
Népszínház ucca 41.

KORN KALAPÁRUHÁZ, VII, Népszín
ház ucca 45.

BOHRER JAKAB szabókellékek, VIII, 
Teleki tér 4.

VÁMOS ÁRMIN üveg és porcellán 
gyári raktára, VI, Népszínház u. 6.

KLEIN RÓZSI női kalapüzlete, VI, 
Nagymező ucca 21.

NEMES ANTAL úri ég női divat ób 
szabókellékek, VI, Nagymező u. 38. __

„THERAPIA“ KÖTSZERÜZEM, beteg
ápolást cikkek, fűzők, haskötők. Sport, 
VI, Nagymező ucca 14. _________
MOLNÁR ZOLTÁN, Opera-drogéria, VI, 
Nagymező ucca 25.

— Belehalt sériilés'./l.?, mer. 'c 
akarta takarítani az orvosi kíjlLé- 
aeket. Három nappal ezelőtt a lolna- 
ínesryei Felsőnyék községben Kraft 
Adám 51 éves ii/ryii'ü; i' veszett 
sógorával, Szűke Sándor löluinives- 
sel. A veszekedés hevében Szőke fej
szét ragadott és fejbe vágta sógorát, 
aki vértől elborítva, eszméletlenül 
esett össze. A községi orvos térí
tette eszméletre, bekötötte sebeit és 
utasította Kraftot, hogv azonnal 
utazzon fel Budapestre es vétesse 
magát orvosi kezelés alá. Kraft 
csakugyan az első vonattal Buda
pestre utazott. azonban takarékos
sági okokbol nem ment orvoshoz, 
mert azt gondolta, hogv sebe anél
kül is begyógyul. A fejszecsapig 
okozta seb azonban az elhanyagolás 
következtében genuyedésuek indult 
Kraft fajdalmai mind nagyobbak 
lettek, vasárnap délután az uccán 
összeesett s rövidesen ott a hely
színen meg is halt.

— A Droeulsta Egyesület közgyűlése, 
A droguistúk egyesülete vasárnap dél
előtt tartotta második országos kon
gresszusát a Kereskedelmi ós Iparka
marában, amelyen képviseltette magát 
a kereskedelmi -és népjóléti kormány, 
úgyszintén a főváros. Halon Gábor el
nök üdvözlő szavai után Kemény Dezső 
ér., Szalender Lajos, Fodor Lajos, Ká- 
aar Gyula és Dara Géza tartottak bő
szedet. Megvitatták a szakma aktuális 
kérdéseit s követelték a közegészség- 
segügyi törvények és rendelőtök kor- 
szerű reformját.

— Érdekes elvi döntés a tisztesség, 
felen versenyről. A budapesti Kereske
delmi- és Iparkamara döntőbírósága Ma- 
yer Géza dr. urnák, a m. kir. szabadalmi 
törvényszék alelnökinek elnöklete alatt, 
a tisztességtelen verseny tárgyában nem
rég közérdekű elvi döntést hozott. Egy 
kereskedő „Franck-kávét*  kérő vevőjét, 
minden további megjegyzés és magyará
zat nélkül, más gyártmánnyal szolgálta 
ki, miért is a .,Franck“-cég az illetőt 
ilynemű cselekmények abbanhagyására 
perelte. Fentem!itett bíróság a panasz
nak helyt adva, a kereskedőt abbanha- 
gyásra és a felmerült költségek viselésé
re ítélte, — egyben megállapította azt, 
hogy a kérdéses cselekmény a tisztesség
telen versenyről szóló törvénybe ütközik.

t— Fertőtlenítő orvosi szappan, pu
hítja a bőrt, arcra, kézre, valamint min
den higiénikus célra kiválóan alkalmas. 
„Sapo desinflcialis", kapható minden 
drogériában és gyógyszertárban.

— Jelzálogkölcsönöket folyósít I. 
helyű bekebelezés mellett budapesti 
bérházakra, mezőgazdasági birtokokra 
és Ipartelepekre a Róth Bank Buda, 
pesten, Y'ilmos császár ut 45.

— Embert véd, ki állatot véd! Alis 
kerültek forgalomba az Állatvédő Sors
jegyek, a közönség nagy érdeklődé
sére való tekintettel az Állatvédők Világ- 

| szövetségének magyarországi osztálya 
i az eredetileg elhatározott 46 nyeremény 
helyett 100 nyereménytárgyat fog no
vember hó 8-án kisorsolni, köztük egy 
négykerékfékes, hatüléses, csukott, telje
sen felszerelt uj automobilt. A nyere
ménytárgyak, VII., Erszébet körút 3. sz. 
a. a Royal Orfeum kirakatában vannak 
közszemlére kitéve.

Esőernyők
legjobb minőségben, legnagyobb választékban

Női tartós minőségű
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— Nem kannak kitüntetést a rend- 
őrség politikai osztályának vezetői. 
Egy reggeli lap ma arról adott hírt 
hogy a kormány honorálni kívánja 
a rendőrségnek a Rákosi-féle kom
munista összeesküvés ügyében foly
tatott- dicséretreméltó munkáját es 
igy elsősorban a politikai osztály 
vezetőit. Hetényi József főkapitány- 
helyet test és Schweinitzer József 
kapitányt részesíti kitüntetésben. A 
hír szerint Hetényi dr. a nemrégi
ben alapított polgári érdemrend II. 
osztályú keresztjét kapná, Schwei
nitzer dr. pedig címzetes tanácsossá 
lépne elő. Munkatársunk jól érte
sült helyen a következő információt 
kapta, az ügyre vonatkozóan:

— Illetékes helyen semmit som 
tudnak az állítólagos kitüntetésről 
és előléptetésről. Ez utóbbi már 
csak azért sem lehetséges, mert a 
szanálási törvény nem engedi meg 
az előléptetést, a címzetes rangfoko
zatot pedig nem1 ismeri a rendőrség. 
Az egész híradás Önkényes kombi
náció. A rendőrség kiváló tisztvi
selői minden kitüntetés és előlépte
tés i . Ikül is teljesítik kötelessé
güket.

— Elsülyodt egy postahajó. A Co- 
tnaneho postahajó, amely Jacksonvillé
ből útban, volt New-York felé, az el
kigyulladt. A tűz, amely az előrészen 
támadt, hamarosan az egész hajóra ki
terjedt. Az utasok és a legénység a 
mentőcsónakokkal igyekeztek kiszaba
dulni a veszedelemből. Az életben ma
radiakat a lieacer nevű gőzös és a 
Mota révnaszád szállították ide. Sokan, 
hiányoznak. Azt hiszik, hogy körülbelül 
negyven utas a mentésre siető gőzös 
és az égő hajó összeütközése alkalmá
val vesztette életét.

— Tizenöt ház égett le egy falu
ban. Nagyorosziból jelentik: A nóg- 
rádmegyci Patak községben pénte
ken este nagy tűzvész pusztított, 
amelynek során tizenöt lakóház 
éget le a gazdasági épületekkel 
együtt Paták és a szomszédos köz
ségek lakosai egész éjjel dolgoztak 
azon, hogy a tüzet eloltsák, mun
kájukat azonban megnehezítette a 
vízhiány, mert a tűz a községnek 
azon a részén yolt. ahol nincsenek 
kutak. A katasztrófa kémény tfizbol 
keletkezett. A károsultak a község 
legszegényebb lakosai. Csak reggel
re sikerült a tüzet teljesen eloltani.

Hamis csekkekkel megkárosították 
a Postatakarékpénztárt

A I ostatakarékpenztárnál tartott 
rendes havi rovancsolás alkalmával 
észrevették, hogy

a folyószámlák befizetési összege 
kevesebb, mint a kifizetések ösz- 

szege.
Vagyis a Postatakarékpénztár töb
bet űzetett ki a folyószámlatulajdo- 
nosoknak. mint amennyit felvett tő
lük. Tüzetes vizsgálatot indítottak 
és csakhamar megállapitották, hogy 
furfangos csalók ravasz trükkel 
mintegy

százötvenmillióval megkárosí
tották a Postatakarékpénztárt.

csalási úgy követték el. hogy 
ismeretlen ember különböző ne-
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veken folyószámlát nyittatott magá
nak. A számlákra postatakarékpénz
tári befizetési lapon idegen néven 
beküldött százezer koronát és mikor 
a csekklap beérkezett a pénztárhoz.

egy ott alkalmazásban álló cin
kosa kijavította a csekklapot 
százezerről egymillióegyszáz- 

ezerre.
A pénzt azután felvette a folyó
számla tulajdonosa, aki százezer ko
rona ellenében mindig egymilliód 
egyszázezert kapott.

A Postatakarékpénztár a csalás 
felfedezése után feljelentést, tett a 
rendőrségen ismeretlen tettesek el
len. A főkapitányságon széleskörű 
nyomozást, indítottak meg a 
merő csalók kézrekeritésére..

É kezés után és gyomorégésnél 

kCMIR/ angol szúda- 
bikarbónát

Kéz- és arcbőr finomi ásá a 

.rum/ angol vazelint 
használjon!

„Kap egy vágón búzát, 
ha beleegyezik a válásba''

mikor az asszony komolynak hiszi az elvált férj visszahívását

A budapesti királyi járásbírósá
gon a napokban kezdődött meg egy 
nem mindennapi per tárgyalása, 
amelynek szereplői a pesti úri társa
ság ismert tagjai. Dr. Kara László, 
egy kurzus vállalat volt főtisztvise
lője, jelenleg ügyvéd, pereskedik, a 
feleségével, aki ideiglenes nő tartást 
követel tőle. Az ügy azonban tragi
komikus részleteivel nem tartozik 
az egyszerű és sablonos nőtartási 
perek közé.

Mikor Kára László elveszítette ál
lását, hazautazott apja birtokára ,s 
többé nem is tért vissza a feleségé
hez. Az asszony erre pénzzé tette a 
holmiját s a pénzen Becs közeléljen 
bérelt egy kis birtokot ahol gazdál
kodni kezdett. Szerencsétlen körül
mények elvitték kis vagyonkáját, a 
birtokból kitették s ő Becsbe ment, 
ahol kézimunkákkal tartotta fenn 
magát. Egy szép napon elhivatták 
az ottani járásbírósághoz s közöl
ték vele, hogy a budapesti törvény
széktől egy végzés érkezett amely 
felhívja, hogy térjen vissza férjé
hez, miután férje a visszahívása 
iránt kérvényt adott be. A szeren
csétlen asszony nagy örömmel hal-
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lotta ezt, nem sejtvén, hogy az 
ilyesmi csak egy szokásos forma, 
amellyel a hűtlen ehagyús cimén 
megindítandó válópört szokás beve
zetni. Mindenét pénzzé tette ós visz- 
sza utazott annál is inkább, mert 
közben sürgönyt kapott, hogy a 
férje g Britanniában, várja.

A Britanniában csakugyan ott 
várta a férj, de nem ölelő karokkal 
várta, hanem az asszony állítása 
szerint ezzel az ajánlattal:

— Kap egy vagon búzát. ha bele
egyezik a. válásba.

A nő azonban t hallani sem akart 
a. btízáról, a férjét akarta. Mire a 
férfi igy válaszolt:

— Hozzám pedig vissza ne jöjjön, 
mert kidobom!

S mikor az asszony ragaszkodott 
jogaihoz. írásban adta néki a fenti 

: kijelentest. Ezzel az írással aztán 
ügyvédhez ment a nő s az ügyvéd, 
dr. Getléri Gyula, ha már á férjét 
visszapereini nem ludja, ideiglenes 
nőtartás iránt megindította a pert. 
Ennek a tárgyalásán került azután 
a nyilvánosság elé ez a jellemző s 
egészen modern házassági tragiko
média.

— Pusztító viliar Bécsben. A nagy 
vihar következtében, amely ma dü
höngött,"” a tűzoltóknak tizenegy 
esetben kellett kivonulniok. A tri- 
Bszti-uton a szélvész felborította, a 
soproni Trausdanubia t z Társaság 
egyik butorszállító kocsiját, E köz
ben Durst Ernő soproni kefekoto a 
kocsi és egy útjelző kő közé szorult 
és mellkasán zuzódásokat szenve
dett, úgy hogy a mentők kórházba 
szállították.

— A Hadviseltek Országos Gazdasági 
Szövetsége Albrecht főherceg védnök
sége alatt, gyermekvédő akciója javára,, 
Bzombaton este a zeneművészeti főiskola 
nagytermében diszhangvorsenyt tartott, 
fényes sikerrel zsúfolt ház előtt, amelyen 
Balázs Árpád, Szőnyi Margit, Nádasy 
István, Sonkolyi István, T. Ludányi 
Adél, Lubinszky nővérek, Hermán I' c- 
rike működtek közre nagy sikerrel.

— El no késsé a m. kir. osztálysors
játékban való részvételét idejében bizto
sítani. Számos és páratlanul álló óriási 
nyeremények korülnek kisorsolásra, amit 
kivétel nélkül készpénzben fizetnek ki. 
Egyetlen sorsjeggyel 3 niilliárd korona 
nyerhető. Húzás nov. 22-én.Rendkívüli ^rajánl.t elsórcndü gyárt
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— Löw Lipót-tinnepély Szegeden. 
A szegedi zsidóság ünnepélyes kere
tek között, ülte meg Löw Lipót halá
lának ötvenedik évfordulóját. Az üm 
népi szónok Baracs Marcell volt aki 
a zsidóság szomorú sorsáról szólt, 
majd a meghurcolt Löw Imánuel ér
demeit ismertette. Löw Lipót leg
főbb érdeme — mondotta Baracs 
Marcell — az. hogy ő volt az első, 
aki a zsidó gondolatot magyarrá 
.tette és fegyvert fogott az antisze
mitizmus ellen, amely másodrendű 
•polgárrá akarta tenni a .zsidó val
lásik magyarokat Felszólította a je
lenlevőket. hogy minden üldözés el
lenére maradjanak hivek a magyar- 
'nemzethez.

— Újra luegByilt Budapest legszebb 
és. legmodernebb fényképészeti műterme. 
Két hónapig tartó átalakítás után ismét 
a régi fényében ragyog a fővárosnak 
egy már fogalommá vált intézménye a 
Gerbaud-palotúban lévő dorottyauccai 
Strelisky műterem. A műtermet, amely 
'klasffzikus szépségével ós technikai be
rendezésének tökéletességével Budapest 
látványossága, a kecskemétiuccai fiók 
pompás művészi fölvételeiről általáno
san ismert tulajdonosa vette át, aki 
mind a két műtőmet modern szellem
ben bár, mégis a régi nemes hagyomá
nyokhoz méltóan fogja vezetni. A fiatal 
mester számos külföldi útjáról magával 
hozta a Párizs ragyogó ízlését és ennek 
megvalósításához Amerika tökéletes 
technikai készségét is. A fényképek árai 
a legmérsékeltebbek.

— Elütötte a villamos. Siner Vilma 
45 éves nőt a Fiumei ut 9. számú ház 
előtt egy villamos elütötte. A szeren
csétlen asszonynak a villamos kerekei 
a jobb karját levágták, életveszélyes 
sérülésével a Rókus-kórházba vittek.

— Eltűnt egy anya bárom gyer
mekével. Horváth György Verbőczi 
ucca 5. szám alatt lakó^ cipészmester 
ma bejelentette a rendőrségen, högy 
felesége, született Marcsinfco Ilona, 
három kisgyermekével együtt el
tűnt lakásáról s attól fél, hogy az 
asszony megölte gyermekeit és az
után öngyilkos lett Az eltűnési 
osztály detektivjei az eltűnt anyát 
és gyermekeit keresik.

— Véres verekedés. Ma éjszak*  Új
pesten a Gyár ucca 9. számú házban 
levő IJobola-féle vendéglőben néhány 
ittas vendég összeszólalkozott és nagy 
botrányt rendezett. A vendéglős fia, 
Robola János csendreutasi tóttá őket, 
mire a garázda emberek rátámadtak 
és bicskával összeszurkálták és az 
egyik szúrás a tüdejét érte. Verekedés 
közben megsebesült FröhHch János 
gyárimunkús is, akit fején ért egy kés- 
sznrás. A verekedés zajára rendőrök 
siettek a kocsmába, addigra azonban a 
verekedők megszöktek. A két sebesültet 
súlyos állapotban a gróf Károlyi kór
házba szállították.

— Készpénztőkéjét gyümölcsözően ki- 
hely^H, jelzálogkölcsönöket folyósittat 
a Róth Bank Budapesten, Vilmos csá
szár ut 45.

— Halál a szüreten. Bükkaranyos
ból jelentik: özvegy Kardos Ber
talanná bükkaranyos’! szőlőjében 
szüret alkalmából ebédidő alatt mo
zsarat sütögettek el. A puskapor 
szétvetette a mozsarat s a szét re
pülő szilánkok Pallay Istvánt ar
cán megsebesítettek, kis harmadfél
éves fiát pedig a fején találták és 
azonnal megölték.

— Elgázolta a vicinális. Roncka 
Konstantin 48 éves fűtőt, Óbudán a Rnpp 
Imre uccában a helyiérdekű vonat elgá
zolta. A súlyosan sérült fűtőt a Margit- 
kórházba vitték.

40 v óta legjobban bevál

Dr. Taub gyermekkenffcs 
Dr. Taub hintőpor
Dr. Taub tápióka

— Százmilliót sikkasztott egy pénz- 
bcszodő. Kerekes István; Kálvária 
tér 20. szám alatt lakó tejtermékkcres- 
kedö feljelentést tett a rendőrségen 
Pintér Jenő nevű póuzboszedőjo ellen, 
aki 100 millió elsikkasztása után meg
szökött. Pintért, aki hasonló bűn
ügyekért már többször volt büntetve, a 
rendőrség koreai.

— Megtámadták az uccán. Vasárnap 
délelőtt a Dembinszky ucca 18. számú 
ház előtt több ismeretlen tettes meg
támadta és agyba-főbe verte Variig Jó
zsef 24 éves pincért. Mire rendőr jött, 
a tettesek elmenekültek. Varast életve
szélyes ' állapotban a Rókus-kórházba 
szállították.

— öngyilkossúg. Bernét Hermina 24 
éves rendőri felügyelet alatt álló nő 
örömvölgy ucca 20. szám alatti lakásán 
lnminállal és aszpirinnal megmérgeate 
magát Súlyos állapotban a Rókus- 
kórházba vitték.

Elkán Gyula

Szőrme
modelljei
olcsó árai 

felülmúlhatatlanok

Károly körút 19.

Legszebb Legjobb Legolcsóbb

PAP..s PAP PAP

Meleg, tartós mint egy katlan, 
nz „JDEM" pehelypaplan!

]<w; Sándor H. Ferenc, W, Kammermayer ucca VSSaM'frk L

Kárpitosáru, vas-, 
és rézbutorgyára

SaSnyeg, pokróc, függöny, Agy- és 
asztalterítők, gyermekkocsik, nyugszik ok, 
1ekny«zoba-, előszoba- ós kertibutorok, ernyők 
és B&trak minden kivitelben kaphatók 

gichnerjAnos 
BUDAPEST, VII., ERZSÉBET KÖRÚT 20.

Nagy katalógust 4000 K ellenében postán küldök



Közgazdaság ,

KERESKEDŐ ÉS IPAROS ÚJSÁG
A Közérdekű Liga sorsjátéka

Mgy ölemmel kiflór jiik aat a tülekedést, 
amely a Közérdekű Liga tárgvsorsjá
téka körül folyik. A kereskedők egyik 
„rtezo, amely helyet kapott az akcióban, 
mellette szú! síkra, mert a rövid néhány 
nap alatt, mióta az akció megindult, 
megelégedéssel szemléli forgalmának 
gyarapodáwát ós az Mónfcebben lüktető 
ifadetmenotól.

A szemben álló tábor, amely akár 
azért, mert valamilyen olvi kifogása 
van, a sorsjáték ellen általában, akár 
pedig az akció körű lhatároltsága foly
tán annak keretében el nem helyezkedhe
tett, különböző utakon igyekszik a aotb- 
júték ellen hangulatot teremteni.

A legkedvesebb szólama ennek a tá
bornak az, hogy a vevőknek ingyen sors
jegyek nyújtásával vásárlóéra való aori- 
rnáláfia: tisztességtelen verseny.

Mi n magunk részéről nem akarunk a 
pólóm inba som pro, sem oontra beleavat- 
koani, a szakértők te az érdekképviselő
tök mar kinyilatkoztatták, hogy ezen 
sorsjegyek nyújtása nem tisztességtelen 
verseny. Mi meg löszünk elégedve, ha a 
kertek edőknok sikerülni fog akár ez 
úton, akár másként a dermedtségben 
fekvő kereskedőimen óh iparon valami
képpen segíteni és ha ez éppen a Közér
dekű Liga tárgysors játékának keretében 
történik, akkor ezt is örömmel fogadjuk.

XV.fflagy. 
királyi

rcztáfy- 
sornjáték

Szerencsés esetben

3mMr
nyerhető
Az I. osztály 

húzása már 
csútörtSk&n
Rendeléseket sürgőién kérjük

ifs _>/»_______ ’/4 sorsjegy
íao.ooo ao.ooo 30.000 K

Budapest, IV, Kossuth Lajos a. 11
Telefon: József 154—68.
Sürgönyeim: „Mnlombank11

Hitt 1825 w. 8-án
5000 

koronáért vegyen bármely tőzsdében egy 

AllatogHB sorsjegyet
PŐNYflRBMÉNY^gy csukottnégykorők- 
fékos teljesen felszerelt, 6 üléses, új

AUTOMOBIL
5 teljesen iBlszsreii uinfarlffilíit 
40 dnroh teljesen íj Hínár
54 klilöníéle értehes nyeremény

Állatvédők világszövetsége 
magyarországi osztály 

tárgysorsjátéka
Bndapoat, V'.. Gróf Zichy Jonö ucoa 4. 

Totóién 162-00
Son)»g^ek viszonteladóknak Is

Vázsonyi Vilmos 
a szanálási programról 

Az Oklsz nagygyűlése
Az Országos Kereskedő és Iparos 

Szövetség- most tartotta évadnyitó 
tagösszejövetelét, amelyen Leder
mann Mór elnökön és Huska yiJ- 
mos társelnökön kívül részvett Vá- 
zsoniji Vilmos és Fábián Béla nem
zetgyűlési képviselő, továbbá Bródy 
Ernő dr. a Szövetség főtitkára is.

Ledermann Mór elnök hosszabb 
visszapillantást vetett a fontosabb 
gazdasági eseményekre, s szám
adatok kapcsán rámutatott arra, 
hogy a szanálás gyorsított, tem
pója a magyar gazdasági élettől 
olyan áldozatokat követelt, amelyek 
sokáig nem lesznek kiheverhetek. 
Meleg szavakkal üdvözöl te V á- 
zsonyi Vilmost, aki a gazdasági kö
rök bajait és panaszait átérezve, a 
parlamenti küzdőtér porondján ad 
hangot a kereskedelem és ipar kí
vánságainak. A hosszas tetszéssel 
fogadott beszéd után Vázsonyi Vil
mos szólalt fel.

— A szanálási program — mon
dotta — tulajdonképpen azon alap
szik, hogy az állami terhek túl
nyomó részét a városi társadalomra 
hárítsák át. mert a költségvetés 
szerint a legnagyobb bevételek a 
vámokból, a fogyasztási ad ókból es 
a forgalmi adókból származnak.

A kereskedelemnek és iparnak 
pártokon felül álló nagy érdeke a 
jog. szabadság és a szabadforgalom. 
A kereskedelem hódította meg az 
nj világrészeket, a kereskedelem 
hozta a világon egymáshoz közelebb 
na embereket. De nemcsak a nem
zetközi forgalomban, hanem a bel
földi forgalomban is ugy van. mert 
a kereskedő csak akkor köthet üz
leteket, ha tudja, hogy milyen jogok 
illetik meg. A kereskedőnek csak 
akkor érdemes dolgozni*  élni, verej
tékezni, ha munkájának gyümölcsét

Negyedóráig tartott a Köztisztviselők Fogyasztási 
Szövetkezetének közgyűlése
Egyhangúlag elfogadta a Jelentést

A Magyar Köztisztviselők Fo
gyasztási, Termelő és Értékesítő 
Szövetkezete vasárnap délelőtt az 
Uj Városháza közgyűlési termében 
rendkívüli közgyűlést tartott, ame
lyen a tagok igen nagy számmal 
vettek részt

A kögyülés Schnatzer Perelte el
nöklete alatt mindvégig ünnepélyes 
hangulatban folyt le és minden hoz
zászólás nélkül elfogadta az igazga
tóságnak összes jelentéseit és javas
latait A tárgysorozatban a szövet-

Évek előtti elviíiuoLáflnk igazolásával 
zaklatják a kereskedőket. Az import- 
koreekedők újabban tömegesen fordul
nak panaszaikkal az Országos Keres
kedő ós Iparos Szövetséghez amiatt, 
hogy a Fővámhivatal évekre visszame
nőleg igazolásokat követel tőlük a vám
hivatal nyilvántartásában szereplő ártik 
tényleges elvámolásáról. A Fő vámhiva
tal ugyanis a beérkezett árukról érkozési 
könyvet vezet, aimolybon az egyes tétele
ket raktárszámmal te a címzett nevével 
ellátva jogyzik fel. Ezeknek az érkezési 

> ...... ....... ...................

SZIKWY BAÖK 
BUbflPEST.

VITI. BAROSS-TÉR K. 
fltUPITMTOH 1905. ÉVBEHtr

biztosítva látja, a kereskedelemnek 
tehát minden politikán felül allo ér
deké a dmokráeia és a szabadság.

Nem elég csupán a régi dicsőség 
emlegetése és a lantok pengetése, ha
nem dolgozni kell a liazáért és tisz
telni kell a tisztességes kereskedel
met és ipart, amely nemcsak magá
nak igyekszik szerezni kalácsot, ha
nem másoknak is ad kenyeret.

Az adóterlieken könnyíteni kell, 
mert senkitől sem lehet azt a he- 
roitást követelni, hogy feláldozza 
magát az államért. Az állam nem 
önmagáért van, nem magának kell 
kincseket gyűjtenie, hanem! vissza 
kell adni a kereskedelem, ipar, föld- 
mívelés támogatásával. munkaalkal
mak teremtésével mindazt, amit 
polgáraitól beszedett. Az állam csak 
akkor lehet igazán gazdag, ha a 
társadalom, a lakosság jmzdag, 
mert az államnak legnagyobb kin
cse a társadalom boldogsága és 
gazdagsága,

A nagy tetszéssel fogadott beszéd 
után Bródy Ernő dr. a lakáskérdés
ről, a forgalmi adóról és a kény- 
szeregyezségek kérdésről beszélt, 
Huska Vilmos nemzetgyűlési képvi
selő pedig a kisiparosság kívánsá
gait és törekvéseit ismertette.

Ezután Fischoff Jenő az ifjú ke
reskedők nevében Ldermann Mór 
elnököt üdvözölte, mint aki az ifjú 
kereskedőknek a kari szolidaritás
ban és az önzetlen közéleti felada
tok végzésében példaképül szolgál
hat.

Végül Fábián Béla nemzetgyűlési 
képviselő szólalt fel ós gyűjtést ren
dezett a ,,A polgár4* számára, amely 
több írülltó korona^. 
zárult.

keaetre a&v® rondkSvfll fonton 
ügyek szerepeltek: többek között a 
felértékelési mérleg tudomáeulvé- 
tele, tartalékalap létesítésének elha
tározása ós különösen annak kimon
dása, hogy a szövetkezetből kiváló 
tag 1930 december 31-e előtt üzletré
szének kifizetését nem követelheti.

A közgyűlés mindezeket tudomá
séi vette. Majd dr. Gulyás tanár el
ismerő szavai után az elnök a tizen
öt percig tartó közgyűlést bezárta.

könyvöknek az átvizsgálására most egy 
külön osztályt; állítottak fel, amelynek 
feladata az, hogy az 1922. évre visszanyu- 
lólag igazolásra hívja fel a kereskedőket 
arranózve, hogy a feljegyzésekben sze
replő tételeket mikor és mely vámbolet- 
ta alatt vámolták el. A kereskedelem eb
ben az intézkedésben nem láthat egye
bet, mint felesleges zaklatást, amiért is 
az Országos Kereskedő te Iparos Szövet
ség utján az illetékes fórumokhoz kény
telen fordulni megfelelő orvoslásért.

A Vendeletek hiányossága miatt nem 
fejlődik a trauzltókereskcdelein. A je
lenleg fennálló rendelkezések szerint a 
kikészítés céljából behozott, nyersárukat 
a kikészítést végző gyár raktárába kell 
szállítani és onnan kell az áru felett 
diszponálni. A fönnálló rendelkezések 
nem engedik meg, hogy a kiktezitési el
járás céljából behozott árut tranzitnak 
túrra lehessen átvinni, aminek követkéz 
tóben egyaránt szenved a kikészítő gyű 
rak érdeke ós a tranzitókoroskedolem is. 
mert az együttműködés hiányában mind 
kettőnek működése megvan bénítva. Az 
Országos Kereskedő és Iparos Szövetség 
most a pénzügyminisztériumhoz fordult 
azzal a kéréssel, hogy a gazdasági érdé 
keket a rendeletek módosításával ezen a 
téren is védje meg.

XV. Magyar Kir. Osztálysorsjáték
68.000 sorsjegy 
29.000 nyeremény

Legnagyobb nyeremény szerencsés esetben

1000,000.000
három milliárd korona!

Jutalom és nyeremények:

2.000,000.000 
1.000,000.000 

000,000.000 
400,000.000 
300,000.000 
200,000.000 
100,000.000 

stb. stb. korona — Összesen; 
27 milliárd és 90S millió K 

mely összeget készpénzben fizetik ki.

Az I. osztály húzása f. 116 22-én
A sorsjegyek hivatalos árai:

Nyolcad
19 ezer korona!

1 Negyed
| 30 ozer korona

|o0e: Fél 
er korona

Egész
120 ezer korona

Sorsjegyek minden elárusítónál

KLINGER IG.
gyapjúszövet-gyárainak:

Nenstadt an dér Tafelfldkta
1. B. Jungbnnzlan L B. 

Kratzau i. B. Dalowitz L B.

vezérképviselete Magyarország számára 
Bécs, Zellnkagasse 4

weisz sAndor és róna
Posztó- és bélésárunagykereskedés Budapest,V. karUlat, Arany Jánoiutca 23. szám
Beck Vilmos és Fial

gy op JM; r ugy kral

Gr«M — Mesertteob
Bmerloh Dtté Hnmpoleo

Iroda:
Bécs VI, HlrschengasM 25



Budapest, hétfő, október IS. z HÉTFŐI NAPLÓ T

ISMÉT
EGY HÉT 
ménytelon ^me
nyekkel. Az András
sy úti Színház meg
nyitó előadása a 
Renaissance Színház 
..Nagyvilági Hányok44

ELMÚLT
— ese- 

esemé-

SZÍNHÁZ
Ogazgalóoálság lesz 

a Űigszinházban ?
SKét igazgató fizetését leépítették

/moh
FOGKRÉM, FOGPOR

fehérít, üdít, konzervál

Is a X árost Színház „Naev nő" cí
mű darabjai eazdagitották friss 
Színnel a műsort. De csak a plaká
tokat. A három legutolsó közül a 
maissnnee-ó sikerült a légióban. A 
városi Színház uj operettjét csak 

Hanna egyénisége, Sziklai 
Erezkovi talentuma segítette 

sszabb-rövidebb időre az életre.

-ÍZ ELSŐ KERESZT- 
REJTVÉNYFEJTO- 

VBRSENY a Színházi 
Elet rendezésében va
sárnap zajlott le a rétit 
képviselöházban- A 

„ versenU 'ránt — mely
fok feladata Harsányt Zsolt által szer
tesztelt XiercrrfrefMiy megoldása volt 
•— óriási érdeklődés mutatkozott. Az 
tredmé.iyt Karinthy Frigyes déli egy 
frakor hirdette ki, melynek értelmében 
sz első dijat — az ezüst serleget és a 
bajnoki címet Herényi Irén banktisztvi- 
selönö nyerte meg. Sorrendben utána: 
Gristein Ernő, dr. Szúvay Zoltán, Fehér 
Gyula, IFébcr Félix, Simonffy Szilárd, 
Lukács Imre, Gál János, Schuber Anna, 
Gerő Ernő és fíorsy Arpádné következ
tek.

Napok óta nagy izgalommal tár
gyalják a színházi körök azt az el
lenőrizhetetlen hírt, hogy a

Vígszínháznak egyik érdemes 
igazgatója megválik díszes ál

lásától,
sőt már az utóda személyét illető
leg is merültek fel kombinációk.

A Hétfői Napló) munkatársa be
avatott helyről a következő infor
mációt kapta:

— A Vígszínházban mindig vol
tak tiszta irodalmi törekvések, 
amelyeket még nem is régen a 
Három nővér, a Cseresznyéskert. 
.Tolni Gábriel Borkmann. Ezüstla
kodalom stb. előadásainak sikere 
mindig igazolt.
--A Vígszínház egyik igazgatója 

féltékenyen őrködött mindig a Víg
színház ilyen' tradíciója felett és 
éppen az tette a színházat európai 
hírűvé. Ezt a tradíciót és törekvést 
akarják most egyesek az illető 
igazgatóval fcgyiitt elgáncsolni, és

azt a hirt terjesztik róla, hoay be
látta profiramia és iránya tartha
tatlanságát, levonja, a konzekven
ciáit — pozícióját otthagyja. Ha 
nem mással, ilyen hírekkel akarják 
kedvét szegni a kiváló színigazga
tónak és a válságot felidézni.

A magunk részéről, mi. akik min
dig követeltük, hogy Bús Fekete, 
Szenes Béla, vagy Fleurs és Ca illa vet 
.urak vagy Verneuil. Mirabeau kasz- 
szadarabjai mellett a komoly és 
nívós irodalom, is helyet kapjon a 
színpadon — veszteségnek látnék a 
kiváló igazgató távozását az or
szág egyik legnívósabb színháza 
éléről. Hogy a híresztelésekből 
mennyi igaz, azt ellenőrizni egye
lőre nem lehet, de tény az, hogy

Jób Dániel igazgató havi fize
tését tizenegymillióval. Koboz 
Imre igazgató gázsiját tizenhat

millióval szállította le
Ben Blument-hal, a Vígszínház tu
lajdonosa.

BILLERB6L ,JUl\
ESZEMBE, hogy

svCibliciiyi , üdülése 
előtt fentjárt Koboz 
igazgatónál és beje
lentette, hogy egyál
talában nincs meg
elégedve a iővóirosl

Operettjei nhás ezért müsortervezc- 
tével, mert ebben manóinak egyál
talában vem látód, jó) szerepet. Bil
ler. kérte lloboz iga: autót, hogy te
kintsen el kötelező háromszáz fel
lépéséből és mert a Király Színház 
fényes szerepet igér neki. Av Opc- 
rettszinház vezetősíné hallani sem 
akar arról, hogy a népszerű Bdlerí 
álengedje a. Király Színháznál: — 
inkább megváltoztatja, a míisorter.- 
vezetet. Biller.-szerepekec 1; reáltat.

un::::::::::::::::::::!::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::

HAT MÉGIS A STAIt- 
1ÁZSIK0N aszott el az 
Unió. Ez a kissé hihetet
len, do igaz történet Iga
zolja állításunkat és ép
pen őzért adjuk át a nyil
vánosságnak. Október má
sodikén tárgyalta a já- 

tt . fásbiróság Lábast Juci 
porét az TTnlo ellen, amelyben a művész
im nyolcvanmillió koronát követel az 
fgyonszanált színházi rt-töl. A művész
nőnek a kereset szerint szerződésileg 200 
estéje volt biztosítva a Király Színház
ban. do csak ISO estét játszott. Az alma- 
<radt liusz estére járó honoráriumát, 80 
•millió koronát szoretnó most megkapni. 
Tehát hiába tagadás ide — tagadás oda, 
mégis egyetlenegy színésznő egy estéro 
sokszor annyit kapott, amennyi azon az 
estén a színháznak tahin teljes bovételo 
költ. Így aztán tényleg tönkre kell menüi.

a’ VÁROSI SZÍN
HÁZ, u.i darabjában, 
a „Nagy nö-“ben hú
rom úgynevezett sla- 
gerbetét van. Mind a 
hár.om veszedelmesen 
hasonlít régi ismerő
seinkre. Hogy többet 

,>te mondjuk az egyik a Stúx ur 
közismert dallamara átírt „Nagy no. 
kis nő“ slagerszáma. melyet Sziklai 
és Honthy Hanna táncolnak. De 
.Inemcoak a zenét, hanem a táncot is 
.Mintha már. lőttük volna valahol. 
\'lgen, tavaly a h-ts komédiában ha. 
[kom hónapig táncolta a kis Rótt, 
Utána a Royalbati két hónapig De- 

imes Oszkár. Vájjon hány hónapig 
'lógják ropni a Városi Színház desz-
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IV., Elkil Ut 1 Telelőn: Jéziet 180.01
ERZSÉBET HÍDNÁL
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Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Az Orion Színház jelenlegi attrak- 
ciós műsorát, amelynek középpontjában 
„Z“ a fekete lovag valamint 
Bustev Keaton és a vizísport 
áll, három rendkívül sikeres hét után 
október*  23-án, pénteken 
követi az említett filmekkel nívóban 
egyenrangú „BSBOKSMG^R**  és 
Buster*  Ke a tón ^laskában, 
a szokásos gazdag kísérő műsorral.

Budapest, 1925 október 17-én, •

l

::

:: 
:: 
:: 
:: 
:: 
:: 
:: 
:: 
::
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* A Fővárosi Operettszlnházban a 
jövő hét minden estéjén .íz Orlovot, 
Granichstaedten és Mariska operettjét 
játsszák. Vasárnap délután a N fitás ka
pitány szerepe] a műsoron.

* A Vígszínház jövő heti műsorában 
a S7.c7.6n két újdonsága váltakozik. Ked
den, csütörtökön és szombaton a Színész
nőt adják; hétfőn, szerdán, pénteken és 
vasárnap este az Úriembereket ismétlik. 
Vasárnap délután a Csirkefogó kerül 
színre.

* A nagy nő, Árvácska, Nóta vége. 
A rendkívüli sikerű Gilbert-operette, 
.1 nagy nő, uralkodik a Városi Színház 
jövő hetén: ina, hétfőn, kedden, csütör
tökön, szombaton és vasárnap kerül 
színre, a címszerepben mindenkor u 
nagyszerű Honthy Hannával. Nagy ün
nepségek közt lesz, szerdán a „Nóta vége'*  
100-ik előadása.

MA

JACKIE
PREMIER

KAMARA ROVAL-APOIAO
1/2S, <7)7, 8,10 5, 7, 9

Tisztelettel

az Orion Színház 
igazgatósága

:: 
::

A S.4LJAPIN ELŐ
ADÁS mérlege, félmil- 
liárd bevétel. 280 mil- 
lió.Saljapinnek. 70 mil
lió egyéb kiadás ct cca 
ISO millió tiszta haszon. 
Mégis csak jó üzletem-

tber ez a Sebestyén.

BILLER IRÉN, aki 
sem az Operett szín
ház, sem a Vígszín
ház újdonságaiban 
nem kapott, szerepet, 
a Svábhegyi Nagy
szállóban üdül. Ba
rátainak és ismerő

seinek azt mondta, hogy Itáliába 
(utazik, de orvosa tanácsára egye
lőre u svábhegyi klímát élvezi. Ha 
ideje engedi, akkor a jövő. héten 
tényleg Olaszországba utazik.

Brllllánsokat,bárkinél drágábban vmbi CXAkaly Kmll Király ucca*  . sz« Teréz-templomra!! szemben

:: 
::
::
:: 
::
?!
í: 
::
::

_____ H

i

Clo-Clo, a csodagyerek 
Auguczt, a csimpánz 
Faroudy,
A Montmartre gyermekében

He csalja mes masát,
haszn Íja a dr. Bíró-féle

Havasi gyopár krémet, 
szappant, púdert, mosdövlzet 
Kapható n inden gyógyszertárban és drogériában

A hét eseménye csütörtökön a 
Corvin Színház és Kamarában
Claude Farrere világhlrürogénye filman
forrasztanak a fegyverek
Egy izgalmas tengeri ütközet 7 felvonásban

A szerelem harcosa
l■■őt^zercpbel): P e t r o v i c h S z v e t i s z I á v
Romantikus filnijá'ék 7 felvonásban 

Csütörtökön PREMIER

Belvárosi
A hét eseménye
Rpmain Holland -zinmúvo

A Szerelem é$ 
Halál Játéka

A nagy író első magyar bomtt- 
tatója szombaton, október 24-én

Simonyi Mária, Oeilérf, Táray



HÉTFŐ! NAPtÖ Bndanest. hétfő, október 19.

H KXOE ügyedül futva, 
megnyerte a 4A4OO 

méteres staféta 
bajnokságot

X Btfie Ham Alit M a másodtiori 
megtaméllésra

A *4X400  méteres stafétabajnokságnak 
i MAC fegyelmezetlen közönsége által 
előidézett botrányok miatt történt má- 
wdszori megismétlésén a MAC csapata 
wm jelent meg a pályán és igy azt 

a KAOE egyedül futotta végig.
A [ginfÁtüt miután a KAOE a MAC 

közönségének botrányos viselkedése 
miatt nem volt hajlandó a Margitszigeti 
pályán kiáltani, a szövetség az üllőiúti 
pályára tüztp ki az FTC—III. kér. TVE 
bajnoki mérkőzésének félidejére.

A KAOE Gerő l.—Ruzicska—Slein- 
metz—Gerti TI. összeállítású csapat
tal állt ki és 4 perc 33.5 mp. alatt fu

totta végig a távot.
Ezzel — reméljük — az 1925. év 4X400 

méteres stafétnbajnoksúgánnk botrány
krónikája véget ért.

SPORT
fi bajnokcsapat első 

veresége
M Vasasok mérték az első csapást az MTK-ra. 
n 111. kerületiek súlyos vereséget szenvedtek az 

rrc-tai
mérkőzések 
a bajnoki 
teljes baj- 
nagy szen-

álló csa-

A sorozatos válogatott 
miatt hetekig szüneteltek 
mérkőzések. A tegnapi első 
noki nap meghozta azután a 
zációt:

A Vasasok formán kívül
pata 2:0 arányban győzte le az 
MTK tartalékokkal spékelt együt

tesét.
A Vasas jobb volt a bajnokcsapatnál 
határozottan megérdemelte a győ-

Bt Magyar-Osztrák 
válogató birkózó 

próbaverseny
Lapunk zártáig a következő eredmé

nyekkel végződtek a mérkőzések: Né
met (Törekvés) pontozással győz Kiér 
(MTE) ellen. Lég súly. Magyar (BAK) 
pontos.ássál győz Fekete (MTK) ellen. 
Pehelysúly. Fehér (BAK) pontozással 
győz Ambrus (MAC) ellen. Könnyilsuly. 
Zomborí (MTK) győz Gábor (Miskolc) 
ellen. Matúra (MTE) pontozással győz 
Jánosi (MAC) ellen. Kisközépsuly. 
Fzalay (MTK) állandó*  fölénnyel dolgo
zott Gera (Kaposvár) ellen, mire a 
nyolcadik percben Gera a küzdelmet 
feladta. Az est legszebb mérkőzése. A 
mérkőzések lapunk zártakor még foly
nak.

X Vida Henrik síremlékének felava- 
Mása. A sporttársadalom legelőkolőbb 
iagjálnak jelenlétében avatták fel a rá
koskeresztúri «ddó temotőben vwiúrnáp 
délelőtt Vida Henriknek, az MLSz, a 
MKSz, a MüSz és a MASz elhunyt alel- 

őkének síremlékét. Az MTK nevében 
Beüli Alfréd, nz MTK kerékpárosztálya 
nevében IFocA.imawn Dezső, az MLSz ne
vében ÍNró Dezső, a Birótestület nevében 
Langfelder Ferenc beszéltek, mig a 
Sport Hírlap szónoka Földessy .János dr.

X Vidéki eredmények. A Bajai Mun
kás Testedző ég u Bajai Sportegylet 
csapatainak mai labdarugó-mérkőzésén 
au eredmény 1:0 (1:0) volt u munkás- 
fntballisták javára. A gólt Vuity rúgta. 
Biró Gárdonyi volt. A kaposvári 
Turul-Sportogylct ós a Nagykanizsai 
Toraaegylet labdarugó-mérkőzésének 
eredménye 2:0 (1:0). i

B __________ ______ _ _
zelmot. Kezdés után’ Jeny lefut, de biz
tos gólnak látszó lövését Nyerges 
bravúrosan védi. Majd a Vasas támad,

Takács szabadrúgását Kropacsek 
kiejti és ITlmmer gólt lő.
idő múlva Hímmer fut leésgyö- 
lövése a második gólt eredné- 
Szünet után MTK-föiény, de a

egűben győzelmet jelentő gólt
Az NSC-nek gólnélküli döntetlent 
sikerült kicsikarnia a nagyobb 

technikával játszó UTE-től.
A durvaságot illetően is teljesen 

egyenlő játékot produkált mindkét csa
pat, amelyet az UTE kis szerencsével 
a maga javára eldöntlietett volna. Eb
ben főképpen GallOvics önfeláldozó já
téka akadályozta meg, aki az elébo ke
rülő labdákra minden kímélet nélkül 
votetto magát. A mérkőzés lefolyása 
különben a szokott szürke játékban me
rült ki, amelyben’ csak a védelem mun
kája érdemel

Ugyancsak 
33FC és a

S! Újpest város „ km.es bajnokságát 
Grimm János nyerte. Részletes ered, 
mény: J. Grimm János (Edison KE) 14 
pere 46.6 mp. Országos rekord! 2. Bécs 
Fcrone (.lóbarát KK) másfél géphossz-il 
3. Trachluletz Rozső (Postások). Egyéb 
eredmények: 10 km párosverseny (kez
dők és haladók számára): 1. Garbár— 
Szekere, (TTC) 15 pont. 2. Lovass—Wé- 
bér (Világosság KK) 8 pont. 3. Szőos- 
Gaspur (BTC) 7 pont. 4300 m-es II os- 
tályu pontverseny: 1. Vida László (BTCÍ 
lí pont, 10 p. 10.6 mp. 2, Barálh Oáün 
(Vándoekedv KK) 13 pont. 3. HerrerPál 
(Csillag KK) 9Z! pont oooo m-es vigasz- 
verseny: 1. Eugner Jenő (FTC).

lósport

Rövid 
nyörii 
nyezi, „ _

’asas igen jól védekezett.
Meglepetés volt az FTC nagy
arányú, 7:2-ős győselme a III., 

TVE fölött.
A kitünően startoló ferencvárosiak 

Patakival és Mácsayval megerősített 
csapata fölényes győriemet aratott a 
teljesen formán alul szerepelő óbudaiak 
felett. Az első percben éri el vezető 
gólját az FTC, Kohut szabadrúgásá
ból, majd a III. kerület is frontba jön 
és váltakozó játék után u 25. percben, 
valamint a 39. pereben Sándor háromra 
növeli a gólok számát. Szünet után a 
III. kerület még gyenge ellentállást 
fejt ki, de a zöld-fehérek Pataki irá
nyítása mellett végig uralják a mérkő
zést. A 7. percben Steczovits beadásá
ból Mácsay-rúgja a negyedik gólt. Két 
perc múlva követi ezt Steczovits gólja. 
JIowizpbbúHZÜUQŐ után véűvc Sikerül a 
29. percben Schvarcznak is gólt rúgni, 
majd a 35. percben Mácsai, a 43. perc
ben Sándor lövik az utolsó gólokat, a 
melyet a 44. percben Kenyeres gólja fe
jez be, szépítve némiképpen az ered
ményen.

Szerencsés napja volt a Törekvés- 
ck, amelyek gyöngén játszó csa
pata 1:0 árnyban győzte le a szebb 

futballt játszó ETC-t.
Az ETC az első félidőben nagy fö

lényben volt, csatárainak idegessége 
miatt azonban nem tudott boldogulni. 
Szünet után azután a Törekvés is szó- 
hoz jutott és a 33. percben Mészáros 
szabadrúgása meghozza az egyetlen,

Ví

el ismerést.
döntetlent 

BEAC vasárnapi 
kozása is.

a kezdés után a

hozott a
talál-

BEAC 
lövésé-

Fél perccel 
gólt ér el Evliardt védhetetlen 
bői. A 33FC vehemensen támad a gól 
után, de Ujváry kapufát fejel. A 38. 
percben a kitörő Pipát Boór elgán
csolja, a tizenegyest Pipa védhetetlen 
góllá értékesíti. Szünet után a széllel 
játszó BEAC nagy fölénybe kerül, de 
a 33-as szilárd védelmén megtörik min
den akciója.

Megérdemelt, 2:0 arányú győzel
met aratott a KAC a tartalékosán 

szerepelt VAC fölött
Á kispestiek mindkét félidőben fölé

nyesen játszva, Mdtéffy és Szabó gól
jaival győzték le a Vívókat.

A másodosztályú mérkőzések 
eredményei a következők: Testvériség- 
Világosság 4:1, VRTSE—Zugló 1:1.
URAK—ETSC 1:1 és BAK-VMTE 2:1.

Százharminc újonc
atléta az MTE 
monstre mezei 
futóversenyén

Népligetben rendelte a MunkásA
Testedző-Egy csillét monstre mezei futó
versenyét, amelyon nem kevesebb, mint 
130 ujoncatléta állt starthoz. A három
kilométeres távot a 18 éves Petrovits 
Károly sütőmunkás futotta be elsőnek, 
aki 11:53 mp. alatt ért be a célba, Papfi 
Károly kertész és Sütő László .villany
szerelő előtt.

Budapesti 
tóversenyek

A Lovarogyleti dijat, «z óv i • 

^r’&So^s HT8 

fogadtuk nagy összegekkel, nii~ a rn 
J1^,- vcttík ,ovuk BFöwlmét’
A többi teljesen el volt hanyagolva A 
stait gyorsan sikerült. Savó vezet Al 
peres és Szándékos előtt, „ táv utl. 
t r%r7e Tan’ AIporcs kerül “ «ri 

ír “ Dyer a kós6n 3“vő Koré) 
ellen. Nagyon jól fntott a román lő

? ,6ZO™!! títMík lett 66 kiló nag^ 
terhével, ami nagyon szomorú jelenség 
taiyesztesunkre nézve. A tegnapi aaif 
pal boíejozodtek az idei budapesti ló
versenyek és most már csak Megyereii 
lesz ogy hatnapos menting. A veremyek 
részletes eredménye a következő- 

IlA^?Ppá?7 (Gatal 1 «s hároanne. 
gyed. 2. Utolsó (5). 3. Boglár (8). és Ue- 
oomfio (2).kin: Katrincza. 3 h. nyak h 10:30, 17. 34. - II. 1. kínosai (S 2h 
-. Dagorel (2). 3. Memento (4í. Fm: Saz- 
kantyus, Fodros, Blondian. 1 h.. 214 h

3Í 22‘ “ II1- 1’ Alperes (Gulyás 
1». 2. Korái (10). 3. l’andi (16). F:m 
Sülve, Pronto, Sirocco, P. D‘Orangé. Baj
tára, Ascanio, Szándékos. 5 h III, h 
10 : 209, 47, 36, 56. - IV. 1. Mangán (Gu-’ 
tai 8/10 reá). 2. Gentry (2). 3. Boróka (?) 
rm: Erőszak, Uzsok, Gömör, Nádor 
K 30 :31’ 12> 12- H- - v- 1- Haí- 
na (Hofbanor 2). 2. Küzdő (2%). 3. Sin- 
bad (6). Fm: Várkert, Matróz, Mai- 
brough, Ecarté II., Impossible, Blon- 
dolli, Sobri Jóska. 1 h., ötnegyed hosz. 
10 : 41, 17, 17, 16. — VI. 1. Édes babám 
(Blazeek 12). 2. Útmutató (4). 3. Fácán 
(8). Fm; Assir, Poseuse, Derongő, Si- 
lóna, Picikém, Sunyi.

fogadták nagy összegekkel.OlílTlZib _ - ....

H fűszeres,
aki önnek — tisztelt Háziasszony - az újonnan forgalomba 
hozott valódi Szent István cikória kávét ajánlja, önkénte
lenül is elárulja, hogy az Ön javát akarja,

mert ez a cikória kávé 
nemcsak hogy kiváló 
minőségű, de alapjában 
véve olcsó Is, mert 
gyár ajándékul

Ex a fűszeres megérdemli, hogy ön őt állandóan neufiként támogassa/

Budapesti 
ügetöversenyek

A vasárnapi versenyek eredményei s 
következő:

I. L Babám (2). 2. Bréma (4). 3. Ratap- 
lan. Fm: Ottlégy, Koczogó, Pista, Első. 
10 : 72, 20, 27, 13. — TI. 1. Papramorgó 
(1 és negyed reá). 2. Elba (6). 3. Jupiter 
(12). Fm; Aranka, Vitéz, Valentin, Re- 
serl, Satyr, Véletlen Dani, Jovan, Avous, 
Elfl, Csokaj. 10 : 17, 15, 24, 49. — IIL 1. 
Zóra (2). 2. Schimmy (4). 3. Banya (1 és 
negyed). Fm: Zsandár, Fin, Wemdorf, 
Gambrinus, Angyo, Garam, Drótos, Jo
van, Judás. 10 : 60, 19, 19, 20. — IV. 1, 
Gabi D. (2). 2. Rézangyal (4). 8. Visz- 
hang (6). Fm: G. Jóska, Filemont, Ren- 

I.ánczos, 
46, 31. - 
Korcsmá- 
Arabella, 
Véletlep.

detlen, Éva lánya, Erzerum, 
Jobban, Keszkenő. 10 : 38, 19, 
V. 1. Araice (6). 2. Újonc (4). 3. 
rosné (6). Fra: Drakula, Jani, 
Nefelejts. Lavinia, Mangup, 
Mutyi, Merész, Emlék A., Zsandár, Rej
tély. 10 : 507, 135, 21, 205. — VI. 1. Adó- 
nis (1J4). 2. Emlék (1 és negyed). 3. An- 
gelica (4). Fm: Kairó, Czimbora. 10:24. 
11, 10. .

f
Kiadja:

A „Hétfői Napló” lapkiadóvállalat

Köhögés- rekedtségnél 
^^iKránchen 

víz, >6, pasztilla 
Mindenütt kopható. Fölerakat 
Kövei «s Társai Rt 
imnyviznagykeruk. Bpest,
IV., Váci u. 42. Tel. J. 86-0j 
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