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Apponyi Albert gróf jászberényi beizámoEóbeizédében 
éiesen támadta a kormányt

Jászberény, október 25.
Gróf Apponyi Albert vasárnap dél

előtt tartotta beszámolóját Jászberény
ben, amelyen a politikai élet számos ki
válósága is részt vett. A vendégek kö
zött, akik vasárnap délelőtt 10 órakor 
érkeztek meg, ott voltak: gróf 7Áchy 
Aladár, őrgróf Pallavicini György, gróf 
Csekonics Iván, báró Szterényi József, 
gróf Cziráky József, báró Lukachich 
Géza, báró Harkányi György, Verdi- 
nándy Gyula, gróf Apponyi György, 
Czettler Jenő, Palugyay Móric, J’orster 
Aurél és még számosán.

A nagygyűlést a főtéren mintegy 2000 
főnyi hallgatóság előtt dr. Tarnay Tibor 
ügyvéd nyitotta meg. Üdvözölte a ven
dégeket, majd felkérte Apponyi Albert 
grófot beszámolójának megtartására, aki 
lelkes éljenzés után kezdette meg beszé
dét :

—’ Géniből ós Leauitóból érkezem ide. 
Géniben Magyarország mai helyzetének 
egész szomorúságát, Lequitóban a feltá
madás és az újbóli megerősödés remé
nyének sugarát láttá n. E kettőről fogok 
beszélni s közben a mai helyzetről s az 
ennek kialakulásában való csekély ré
szesedésemről. ...

— Genfbén az idén másodízben képvi
seltem az országot a Nemzőtök Szövet
ségénél és

bátran felmerülhet az a kérdés, hogy 
mi ott tulajdonképpen mit keresünk
— Mégis nem tartozom ma azok közé, 

akik kilépésünk gondolatát máris fel
vetik, mert az a munka, amit ott vég
zünk, ha közvetlen eredményeket nem is 
hoz, nem mondható teljesen kárbavo- 
szettnek. Gon fiién a legnagyobb föladat 
az, hogy a magyar kérdést a nemzetek 
között ébrentartsuk.

— Genf és Lequito, e két téma korul 
torül el belügyi holyzotünk ccseteléso. 
Homloktérben az a pénzügyi rmidelko- 
zós áll, mely a Nemzetek Szövetségének 
segítségével olyan előrehaladott stá
diumba jutott, amit nem is mertünk ro- 
mélnl. Én annakidején a pénzügyi ren
delkezésnek ezt az útját nem helyesel
tem. Ami rábírt arra, hogy olvilog a 
nemzetgyűlésen is heloogyezzcm ebbe, 
tisztán a kérdésnek a jóvátételt prog
rammal való összekapcsolása volt. AZ 
egész akciónak érdeme abban van sze
rintem. hogy ezt a kérdést husi‘ évre 
nyugvópontra juttatta s ezért járul 
hozzá szavazatommal.

Az eredmény világi-szóló szenzáció, 
mert addig, amíg az előro “má-állapltott 
terv szerint az első év végén 100 millió 
aranykorona deficitünk lehetett volna 
nincs deficitünk, hanem van S0 mill ö 
.-u-anykorona feleslegünk. Fal a gyois 
eredményt ugyanis közgazdaságunk sú
lyos megpróbáltatásával értük el, 
kozatoennk vélt adóesayarnak olyan 
rögtöni megszorításával,*  hogy tárgyún 
gosan. yéve a doigpt, • 

nagy kérdés, vájjon a túlnagy si
kert egészen és valóban reális siker

nek könyvelhetjük-e el?
azonban örömmel állapítom meg, hogy

Magyarország hitelképessége iránti 
pénzügyi bizalom a nyugati orszá
gokban-is nagy mértékben emelke

dett.
— Az idegen államokkal létesített ke-

Lesújtó kritika a parlament 
elfajulásáról

— A kormány politika járói és helyze
téről én a legelfogulatlanabbul beszélhe
tek.

Közéletünk egyik legszomorubb jel
lemvonása a parlamenti életnek ret

tenetes elfajulása,
amely már-már ünnepnappá teszi az 
olyan ülést, amelyen nagyszabású bot
rány nőm fordult elő.

— Általában véve a mai kormányzat 
javára írják annak követői a stabilitását, 
nőm-az egész európai helyzetben rekordot 
jelent egy kormányzatnak négyéves 
fennállása. Ez tény, s annak ellenére, 
hogy sok tekintetben nem értek egyet a 
kormányzat szellemével,

nem zárkózom el annak elismerésé
től, hogy a mai rettenetes helyze
tünk közepette az állapotoknak ilyen 
értelemben vett stabilitása érdem, 

eredmény.

Nem tudok rokonszenvezni azokkal az 
eszközökkel, amelyekkel az eredmény el
éretett. Kérdezem, hogy ezek az eszközök 
részben nem olyanok-e, amelyek a nem
zetnek állandó erkölcsi alaptőkéjét 
gyengítik s hogy e tekintélynövekedést 
nem a túlságos rozignáció hangoztatása 
által érték-o cl! Ez a kormányzat egész 
módszerével és eredményével nekem régi 
ismerősöm.

A mai korszak hasonmása, kópiája 
Tisza Kálmán korszakának.

Apponyi ezután a kormány alkotmány 
reform — törekvéseinek bírálatára tért 
át. A kormány csináltat egy uj válasz
tói törvényt, akar csinálni egy uj felső
házat és ezt úgy adja be, hogy ezzel 
megindul a jogfolytonosság helyreállí
tása. Én 

— A részletes tárgyalás során sikerült 
a szavazási kötelességet csupán a titkos 
szavazás területére szorítani. Do a rész
letes vita vége felé meglepetés utjáu si
került ennek az intézkedésnek lényegét 
a megjelenési kötelesség kimondásával 
ismét becsempészni. És kinek sikerült 
ezl Annak a kisgazdafrakciónak, amely 
a nagyatádi Szabó István által alapított 
demokratikus kisgazdapárt maradványa 
ez a párt a titkos szavazást vallotta pro
gramjául, most pedig

a legsötétebb reakció és társadalmi 
zsarnokság szellemét vitte be a vá

lasztási törvény tárgyalásába.

Ezzel kaiMSSOlatban az a gondolat vető
dött fel, hogy mivel az uj választójogi 
és felsőházi törvény törvényerőre emel
kedése után állítólag országgyűléssé 
alakul át a nemzetgyűlés, ennek mandá
tuma automatikusan további öt Ívre 
meghosszabbitódik.

Én ilyen meghosszabbított mandá- 
tuhi alapján törvényhozói jogot gya- 

^nitópnesi SzilárdBéla 

Autóf elszerelés
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reskedelnii összeköttetések tekintetében 
súlyos aggodalmaink vannak. A kor
mány helyesen cselekednék, ha a leg
élénkebb figyelemre méltatná azokat a 
súlyos aggodalmakat, amelyek a francia 
kercskedlmi szerződés iránt nyilvánul
tak meg. Ezen a téren várom a kor
mány cselekvését s

ezen a téren tartom jónak vele szem
ben szigorú bírálatot alkalmazni, 

ezeket az alkotásokat egyenként el
ítélem,

de még nagyobb mértékbon ítélem el és 
mondom veszedelmesnek azt a beállí
tást, amely bennük a jogfolytonosság 
helyreállítására vagy annak megindí
tására irányuló kívánságot jelenti. Én

„A kisgazdák a sötét reak
ció és a zsarnokság szelle
mét vitték a választójogba"

olitélem azt a választói törvényt. Nem 
akarom megismételni a nemzetgyűlésen, 
ennek tárgyalásán mondott beszédeméül 
amelyben ‘ j

a titkos szavazásra fektettem a súly., ’ 
pontot a nyi]t szavazással szemben. 1 
— Megadni a szavazati jogot én 

azt hazugsággá változtatni azzal, hogy] 
nem lőhet úgy élni vele, mint mád VulJ 
kinek, ez

a hazugságnak belövi tele alkotnia^ 1 
nyos életünkbo, j

mérgezése alkotmányosságunknak, alá*  
ásása a jog tiszteletnek és a tekintély^ 
nck. Hogyan legyen a népben jog tiszta 
let, törvénytisztelet, ha tanúja annak^ 
hogy nap-nap után kijátsszák törvényé 
ben megadott jogait.

Ez a tekintély lejáratása, ] 
mert a tekintély nem azon alapszik^ 
hogy félni kell valakitől. Ej nem tekinx 
tély, ez hatalom.

t kőről ni nem fogok. s,
’ Ha öt évre nyertük a megbízatást K 

nemzettől, öt év múltán az lejár,
t Ha azt tovább gyakoroljuk, akkor 
l mi rablást követünk el a nemzet jo

gainak gyakorlásával.
Apponyi ezután a jogfolytonosság 

helyreállításáról szólva leszögezte, hogy 
1 a kormány a felsőházi javaslat törvényt 

erőre emelésével a jogfolytonosságot 
nem állíthatja helyre, mert az ország
gyűlés összehívása kizáróan királyi jogi 

A kormány tehát veszedelmes lejtőrt 
lép, ha ezt az úgynevezett alkotmányra*  
farmot az országgyűlés ezen utánzatál 
azzal a gondolattal létesítené, hogy ezzel 
a jogfolytonosság ezen a téren helyreáll 
Az összeomlás után az általános szava*  
zati jog alapján összeült nemzetgyüléa 
teljes joggal, a nemzeti szüksógjog alap*  
ján létesítette azokat az ideiglenes intéth 
ményeket, amelyek szükségesek arriu 
hogy itt rend, nyugalom és törvény urah 
kodjék.

Egészen más « helyzet, ha Ok vagy oo 
általuk alkotott bármilyen intézmény 
azzal a gondolattal lén fel, — hogy G 
jogfolytonosságon alapuló intézmény 
helyébe lépjon, azokat félretolja, >'*gá  
maradandéságát, éllandéságót megsífi 
rézzé.

Akkor egész nyíltan és világosam 
akármilyen rcakeió köpönyegébe is le*  

egyen bujtatva, a forradalom terére lén 
epeit.
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— Ha Ilyen Jelek mutatkoznak, ha 
Magyarországot egy kalandor király
sággal akarják megajándékozni, akkor 
megszűnt a passzivitás lehetősége, akkor 
minden erőnket össze kell gyűjteni hogy
nnek a kísérletnek a lehetőségét ki

zárjuk.
— Miért mondom ezeket! Nem akar

■z vészkiáltás lenni. Korántsem, mert én 
nem hiszem, hogy ilyen kísérlet komo
ran ifiegtörténjék. Nem télozem fel 

nzokról, akik az ország ügyeit folelősség 
.•pellett vezetik, akik érett gondolkodású 
férfiak én hazafiak, hogy ő/c az országot 
letaszítsák nemzeti fentartásának sti- 
’árd alapjáról épp akkor, amikor a nem
zeti erők teljességének összefogása szűk 
‘•égős. ,

— Nem hiszem azt sem, hogy engedő- 
Jyezni akarnának játékbankot, akár, az 
>rxzág centrumában, akár a periférián 
amely bank az anyagi romlás és az er
kölcsi pusztulás magvát hintené cl az 
országban.
-- A politikai érvek leginkább az nral- 

k odóház múltjában előfordult, tagadha
tatlanul nemzetellenes kísérleteken ala
pulnak 6a nzt mondják, nem ilyen, ha
nem nemzeti királyságot akarnak. Eb
ben igazuk vám. Nemzeti királyságot 
akarok én is.

Apponyi Albert gróf vógül hangoz
tatta, hogy a választók bizalma ad neki 
erőt a további munkához. Beszéde végez
tével a hallgatóság hosszasan ünnepelte.

Délután a Lehol-szálló nagytermében 
többszáz terítékes bankett volt.

A hét politikai
programja

Hétfőn délután a pénzügyi bizottság 
az állami üzemek és a pénzügyminisz
térium költségvetését tárgyalja.

Kedden a parlament mentelmi ügye
ket tárgyal. Bvd pénzügyminiszter be
nyújtja a valorizációról szóló törvény
javaslatot.

Szerdán a pénzügyi bizottságnak a 
költségvetésről szóló jelentését beter
jesztik a Ház elé.

Csütörtökön megkezdik a költségvetés 
tárgyalását. Búd pénzügyminiszter ex
pozéja. ■ •

Pénteken a zárszámadási bizottság 
dönt a bankgassei milliók ügyének napi 
rendrotuzésérŐL ... , i,;u

Szombaton nem leez ülés a Házban.
Vasárnap Bethlen miniszterelnök nagy' 

beszédet mond Walko Lajos bajai beszá
molóján.

A sxinKáz-épités 
remeke a

H 
FilmMi 

Erzsébet körút 8 
(New-York palotával szemben)

Jegyelővétel

A görögök folytatták 
az előnyomulást 

Bombázzák a bolgár községeket
Szófia, október 25.

(Bolgár Távirati Jroda.) A görög tüzérség ma a reggeli órák óta 
bombázza Pipericza és Petrovo községeket. A két községből erkezo hí
rek szeriut a tüzérségi tűznek számos halottja és sebesültje van a pol
gári lakosság körében. A görög csapatok folytatják a bolgár területek 
elfoglalását és semmi jel sem mutat arra, hogy visszavonulásra készül
nének.

Nagyszabású szahar incsempészést 
leplezett le a rendőrség

VaTga látván ó« Lukács József dr. 
detoktívfelügyelők vasárnap fiirfan- 
ffós szachariuesempészést lepleztek 
le a bécsi hajón. A szókásős vizsgá
lat alkalmával észrevették, hogy 
az egyik fülke ablakának üveg-ót 
taTté csavarra egy vékony lánc van 
efésitve, mely az ablakból a víz alá 
ayult ki. Amikor befelé kezdték 
húzni a láncot, meglepődve látták, 
hógy annak túlsó végére egy befor- 
iMsztott bádogdoboz van erősítve. A 
dobozt kiemelték a vízből, felnyi
tották és benne több kiló szacharint 
találtak. Azonnal olőkeritct.ték a 
fülke tttasait, két; állásnélküli ma
gán hivatalnokot. akik mikor látták, 
hogy minden tagadás hiábavaló, be

Pénteken parlamenti bizottság 
tárgyal a bankgassei milliókról 
Szabó Imre és Esztergályos János kérésére összehívtak 

a zárszámadási bizottságot
A szociáldemokrata, párt még a 

nemzetgyűlés összeillése előtt pro
gramjába, vette

a bankgassei milliók elszámo
lásának követelését.

pbben az Ügyben már megtörtént 
az első lépés, amennyiben a szoci-

* ál ista párt megbízásából
Esztergályos János és Szabó 

iu-Iinre képviselők beadvánnyal 
fordultak Paupera Ferenchez 

akitől a zárszámadási bizottság 
•sswhiváaát kérték. Paupera Fe- 

►Teuc még ezen a héten, Valószinü- 
péntekre összehívja a zárszá-

Aiig tiprarv*  >«mi. h<WT rímc- 
vWaycr János, a hetvenéves öreg 
üpéksegéd véres tragédiája izgalom
ipa hozta a hyllvánossáffot. Októ- 
i»er, J6-M, oéntekajj fioffgwl nyolc 
siajttM! tdsEn.t, hogy FlKtmaver 
fölkereste tele otv»1ta.iT élő felesé
gét Jakab Atmát u.i élettársa, 
Kohn Jenő ügynök lakásában s 
fid. rövid 6tóválttó után borzalmas 
vérengzést tőgUinzoíL Nagy, éleare- 
fent konyhakéssel Iwwtjrta az. asz- 

A hatalmasan nwvntakedsít forgalmunk
csökkenti költségelnkot s igy napról-napra foko
zódik vorsonykóposSógitnk, minők folytán ujabbi 
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Seal eleklrik bunila l'MX'r” 3JOO.OOO ' Yelour köpeny 88S.000
Seai eHektrik bunda ...

■fnbb kiádlfásb^n, £ ho^zu 4.ZW.DÜD

Maron Kanin banda 8.800.000
. . . . . . un 

InfrWte spnrtlmwls. . . . . . . . . í.AM.fflltl
OYIMLA n*  *■  si«rma*ruMia

mww auBAMmr, vn, rAkmzi Ot sí
örlAM vétanfék ewtefl párisi moíellek Más mindenféle restes szőrméből készült női 
bundákban, legújabb dívatú őszi és téli nőj éa leAnykakópenyekben, valamint ruhákban

Yelour MpenjöííÖn-' 
Kockás, csíkos velour köpany 

dlvat?zlnekben, különleges fazón, 
végig bélelve.................................. v.

, Angol kockás divat jelölté
I SzBvfrtrolia

ismerő vallomást tettek és elmon
dották, hogy hónapok óta ilymódön 
csempészik be a szacharint.

A bádogdobozt rendszeresen még 
Bécsben engedték a vízbe, mely az
után a víz alatt úszva tette meg az 
utat Becstől Budapestig.

A leleplezett csempészek bevallot
ták, hogy több fővárosi cég megbí
zásából összesen körülbelül száz 
kiloaram szacharint hoztak be vám 
nélkül az országba és ilymódön 
többszázmillió koronával megkáro- 
sitótták a kincstárt.

A két ügyes detektív jelentést 
tett a csempészek leleplezéséről, akik 
ellen megbízóikkal együtt megindí
tották az eljárást.

madási bizottságot, ahol az össze
hívást Szabó Imre fogja megindo
kolni. Szabó Imre ugyanis azt 
fogja indítványozni, hogy a zár
számadási bizottság vegye tárgya
lás alá a bankgassei milliók elszá
molását- Ha a bizottság többsége 
nem volna hajlandó a bankgassei 
milliók ügyét napirendre tűzetni, 
akkor Szabó Imre, MalaSils Géza 
és Györki Imre interpellációkat je
gyeznek be, amelyeket a következő 
héten trjesztenek elő s amelyekben 
— hir szerint — szenzációs részle
teket fognak a nyilvánosság 
tárni.

aaOMyH életvesaélyesert megsebesi- 
sitettő a lakáé főbérlojét, Özvegy 
Pozsonyi Györgynót, össze-vissza 
kaszabolta a két Kohn gyermeket, 
Hugót és Ödönt, majd elmetszette a 
saját torkút is. Valamennyien na
pokig lebegtek élet-halál között a 
Szent István kórházban s azóta 
hallgattak róluk a lapok.

Értesültünk róla, hogy Floxmayer 
első házasságából származó leányai. 
Hona és Margit dr. Lénárt Béla 

ügyvédet kérték fel, hogy vállalja 
el édesatyjuk védelmét. Felkerestük 
a védőt, hogy érdeklődjünk nála az 
izgalmas dráma bűnügyi fejlemé
nyeiről.

— Még nem tanulmányozhattam 
át a nyomozóé aktáit -- mondotta 
a védő — s csak annyit mondhatok, 
hogy az öreg Floxmayer védelmét 
ténvleg elvállaltam. Egyébként a 
főtái gyalásig a nyilvánosságot 
legfeljebb az érdekelheti, hogy

a dráma összes áldozatai már 
túl vannak az életveszélyen.

Ezek után természetesen a vád 
legsúlyosabb esetben is csak több 
emberen, illetőleg házastárson el
követett

szándékos emberölés bűntetté
nek kísérlete

lehet.
Emberhalál nélkül végződött te

hát a vértől csepegő dráma s ez a 
körülmény enyhíteni fogja az öreg 
péksegéd helyzetét az igazságszol
gáltatás előtt.

Az elvűit teleséi emléke
Tragikomédia a bíróság előtt
Viharos derültségtől volt hangos 

szombaton délben a budapesti büntető
járásbíróságon Csittéry dr. járúsbíró 
tárgyalóterme. Valóságos kabaréjelenet 
folyt le a komoly bírósági szobában: 
anyós és vő ősi perpatvara zajlott a 
bíró előtt szinte karrikirozott kiadásban. 
Bárány Győző női szabó becsületsértés
sel vádolta meg az anyósát, özv. Pálóczí 
Józsefnét. A feljelentésben előadta a vő, 
hogy anyósa őt „tót, bocs koros, gazember 
csirkefogó4* szavakkal illette, hajánál 
fogva megrázta, majd arcul köpte.

Az anyó? termetes, harcias asszony, 
gyilkos szemekkel mérte végig a vézna 
kis szabót, aki ijedten húzódott a tár
gyalóasztal legutolsó sarkába.

— Lehet mondotta végül —, hogy 
megtettem azt, amit ez az ember ’aiond. 
Nagyon fel voltam indulva, mert Ő meg 
özeket kiabálta felém:

S szemérmesen, félrefordított fejjel 
egy papírlapot nyújtott ót a bírónak. A 
papírról a bíró a legskörnyubb sértése
ket olvasta fel, amelyek teljes drasztici- 
tással illették az anyósnak, leányának, 
sőt az anyós anyjáiW®-‘iriW-!lSecsületét is.

Most már Elővették a vöt
-*  Volt-e már büntetve! — kérded a 

bíró.
— Egyszer, ötszáz koronára. Az al-

elé4 bérlő miatt.
—’ Hogyan, hogy!
— Kérem, megütött engem aa albérlő, 

— feleli szepegve a kié ember.
— És ezért büntették meg magát köny- 

nyü testi sértésért? egészíti ki a bíró 
a félénk vallomást. — Hát mi igaz ab
ból, amit az anyósa állít!

— Van benne valami, — ismeri be a 
vő, most már önórzotecsoh —, de azért 
volt az egész, mert Ők folyton piszkot- 
ták, sértették az első feleségemet.

A bíró orré diktálni kezdte a jegyző
könyvet:

, . * Nem érzem magam bűnösnek, 
mert a vádlott folyton sértegette «í- 
hitnyt féleségem emíéMt,,.

Az elvált féleségemét szólt, kötsbe 
a VŐ élénken, a terem harsogó derült
sége közepette.

ÉófOm, nem tűrhettem, hogy azt 
■áz asszonyt folyton sértegessék, minden 
félének elmondják ezek itt ni, — bökött 
a Szemével az anyós felé.

Mivel a tanuk nem tudták tisztázni a 
tényállást, a bíróság további bizonyítást 
rendelt el és elnapolta a tárgyalást. Az 
elvált felesége emlékét féltvo őrző vő s 
új feleségének harcias anyja külön kü
lön távóztak a tárgyalóteremből.

>J*niat  .Wrendű gysrt- | 
i bőrcipőkből

Rendkívüli Araj 
mányú__ .. .
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Százmilliós sikkasztás a 
Tisztviselők és Katonatisztek 

Szövetkezeténél
Egy hírhedt kArtyaklub aiztalán 

úszott ai a p*nz
A Tisztviselők és Katonatisztek 

Fogyasztási Szövetkezete megbitta 
Demke J^ren2, MáX- napidijast, 
hogy a Máv főműhely tisztviselői
nek a szövetkezet áruival való el
látását közvetítse. Demke Ferenc 
egyideig pontosan eleget is tett a 
nigbizatásnak, összegyűjtötte a 
tisztviselők megrendeléseit, be
szedte a pénzt és azt eljuttatta a 
szövetkezethez. Az utóbbi időben 
azonban gyakran előfordult, hogy 
Demke az inkasszált pénzzel nénit 
tudott rendben elszámolni és kisebb 
nagyobb összegekkel adós maradt.

A múlt héten nagyobb megren
delést gyűjtött össze a Máv. főmű
ből ytisztviseloitől. de a megrende
lés ellenértékét képező mintegy 
százmillió koronával nem tudott el
számolni. A Tisztviselők és Kato
natisztek Szövetsége ezért Demke 
Ferenc ellen sikkasztás címén fel
jelentést tett. Demkét előállították 
a főkapitányságra, ahol töredelme
sen bevallotta, hogy a százmillió 
koronát egyik hírhedt pesti kár
tyaklubban elkártyázta. Demkét 
vallomása után a rendőrség letar
tóztatta.

Besurranó tolvajt fogtak el 
a Griinwald szanatóriumban

Leleplezésekor detektivnek 
adta ki magát

Vasárnap délelőtt nagy riadalom tá
madt a Vilma-királynő út 14. szám alatt 
lévő Grünwald-szanatóriuinban. Tizenegy 
óra körül egy rosszul öltözött fiatalem
ber jelent meg a szanatórium folyosó
ján és fel-alá kezdett sétálni. Az alkal
mazottak eleinte azt hitték, hogy vár 
valakit, de mikor már nagyon sokáig 
tartott a fiatalember őgyelgése e mind 
gyanúsabbá vált viselkedése, figyelni 
kezdték. Az- alkalmazottak óvatossága 
non is volt hiábavaló, mert amint a fo
lyosó egy percre elnéptelenedett, a sé
tálgató fiatalember egy ügyes mozdulat
tal besurrant egy szobába. Ekkor már 
nyilvánvaló lett mindenki előQ, hogy 
egy besurranó tolvajjal var. dolguk, 
gyorsan fellármázták a szanatóriumot és 
az egyik üresen álló betegszobába osont 
alakot elfogták.

A tettenért fiatalember első pillanat
ban nagy méltatlankodásának adott ki
fejezést és detektivnek adta ki magát. 
Arra azonban nem tudott válaszolni, 
hogy mit keres a szanatóriumban és az 
üresen álló szobában. Az előhívott 
rendőr előtt is azt állította, hogy detek
tív, igazolni azonban nem tudta magát. 
Természetesen előálították a főkapitány
ságon, ahol kiderült, hogy Zsifkó Fe
rencnek hívják, 24 éves rovott múltú pin
cér, aki lopásokért már nyolcszor volt 
büntetve s jelenleg is körözés alatt áll. 
A rendőrség letartóztatta.

Rakovszky belügyminiszteri
nyilatKoziii a Héttői Naplónak a 

belügyi adminisztráció leépítéséről 
Az egységes reform helyett Rülőn javaslatokkal 

lép a nemzetgyűlés elé
Ellenzéki körökben nehézménye- 

ziK, hogy a belügyminiszter ígérete 
ellenére meg mindig nem terjesztett 
törvényjavaslatot a nemzetgyűlés 
ele a közigazgatás reformjáról'. Ab
ból a válaszból, amit a miniszter 
szombaton a pénzügyi bizottság 
ülésén Peyer Károly felszólalására 
adott, egyesek azt a következtetést 
vontak le. hogy a belügyminiszter 
a közigazgatás reformjának tervét 
is elejtette. Erről a fontos kérdés
ről

Rakovszky Iván belügyminisz
ter

o. következőket mondotta a Hétfői 
Napló munkatársának:

— Egészen téves magyarázat az, mint
hogyha én a közigazgatás reformjának 
tervét olejtettem volna. Peyer Károly 
képviselő ur tévedése abban áll, hogy 
én annakidején nem kidolgozott javasla
tot vittem ankét elé, liánom csupán a 
közigazgatási reform alapelveit óhajtot
tam megtárgyaltatni. Az ankéten részt- 
vett főispánok, alispánok, egyetemi ta
nárok, politikusok és más kompetens té
nyezők arra az álláspontra, helyezked
tek, hogy

manapság összefüggő közigazgatási 
reformot csinálni lehetetlenség.

Ezért ejtettem el az eredeti tervet, vagy 
is ezért határoztam el, hogy a belügyi 
adminisztráció leépítéséről intézkedő és 
minden részletkérdést felölelő

egyetlen egységes törvényjavaslat 
helyett külön javaslatokkal lépek a 

nemzetgyűlés elé

Autó és Kerékpár haíáiosvégü 
összeütközése

Egy KeréKpárversenyző tragikus halála
Vasárnap délelőtt rendezte a TTC a 

balassagyarmati motorkerókpárvereenyt, 
amely mindjárt a verseny elején katasz
trófái is szerencsétlenséggel járt A ver
seny startja Újpesten volt s a nagyszámú 
versenyző között Untermüller Ferenc 25 
éves magántisztviselő is indult 20-as szá
mú motorkerékpárjával. Röviddel a 
start után Untermüller gyors iramba 
kezdett és száguldó gépével pillanatok 
alatt a versenyzők élére került, örült 
tempóban rohant a motorkerékpár a 
Váci úti országidon, midőn a 13-as ki
lométerkőnél

szemberobogott vele egy Budapest 
felé haladó autó.

Az autó kormányánál Weisz Ödön ült, 
aki már messziről észrevette a száguldó 
motorkerékpárt és gépét lassította, hogy 
baj nélkül elhaladhasson a kerékpár mel 
lett. Untermüller azonban száguldó gé
pének sebességét nem mérsékelte s ebben 
az őrült tempóban képtelen volt a szem

Böhm és társai Csehszlovákiában 
is csekkcsalásokat követtek el 

Krizsanovics beismerte az újabb csekkcsalásokat
Böhm Tibor, Salgó Béla és Krizsano

vics Antal csekkcsalási ügyében újabb 
fontos leleplezést tett a prágai rendőr
ség. Az ott letartóztatásban levő Krizsa- 
novics Antal vallatása során ugyanis 
kiderült, hogy

ugyanez a társaság Csehszlovákiá
ban Is csekkcsalásokat követet cl, 

és sikeres működésűkkel az egész orszá- ' 
goi elárasztották hamis dollár csekkek
kel.

Hónapokkal ezelőtt akadtak az első 
kiscimletli hamis dollárcsekkre Cseh
országban és rövid idő alatt mintegy 50 
darab a newyorkl Translllvania Express 
Bankra szóló 5 és 10 dolláros hamis

csekk bukkant fel a csehországi, de kü
lönösen a prágai bankokban. Ezeket a 
jól ismert, kiscimlotü csekkeket, melye
ket nagyrészt világkörüli utazók hasz
nálnak, igen könnyen tudták a hamisí
tók értékesíteni, mert a kibocsájtó bank 
az egész világ területén igen sokat hoz 
ezekből forgalomba s a bankok eddig 
nem is gondoltak arra, hogy a csokkeket 
hamisítják. Az első hamis csekk megta
lálása után azonban jobban szemügyro 
vették a tulajdonukban lövő csekkeket s 
száznál több

hamis csekket fedeztek fel
A prágai rendőrség azonnal megindított 
nyomozása mindeddig hiába valónak bi-

Nem hibás paplant árusítunk most Iffaril
Igazán olcsó versenyen kívüli árban „IUvUI

Sándor „ideál" paplangyár

azokban a kérdésekben, amelyoknch 
megoldása halaszthatatlan. Ez nem je
lenti a viszonyok figyelembe vételét Saj
nos, a nemzetgyűlés annyira ol van fog
lalva fontos adminisztratív feladatokkal 
— amilyen most a költségvetés —, hogy 
a sürgős javaslatok nem kerülhetnek 
olyan gyorsan tárgyalásra, mint az kí
vánatos volna.

— A helyzet tehát az, hogy
a kisebb törvényjavaslatok egész 
sorozatával szándékozom a közigaz
gatás sürgős reformjait megvalósí

tani.
Most van előkészítés alatt

a fórumrendszerek niegváltoztatásá
ról szóló törvényjavaslat,

amelyet a belügyi adminisztráció leépí- 
léso szempontjából legfontosabbnak tar
tok. Közigazgatásunk túlterheltségének 
ugyanis egy legfőbb oka a folebhozési 
rendszerek komplikáltsága. Fölösleges, 
hogy apró kis ügyek a miniszterig le
gyenek megfelcbbczhetŐk és országos 
kormányzati jellegű kérdések a minisz
tériumok döntése előtt a közbeeső fóru
mok egész során át tárgyalhassanak. Az 
erre vonatkozó anyag készen van és 
ezért valószínű, hogy ezzel még ebben 
az ülésszakban a nemzotgyülés elé lépek. 
Az adminisztráció leépítésének egyik 
eszköze a gyámügyi reform is, míg a 
törvényhatósági életben a kisgyűlésekre 
vonatkozó törvény fog egyszerűsítést és 
szakszerűi'ítést jelenteni.

Az adminisztráció leépítésének 
kérdésével egyébként a Takarékos
sági Bizottságnak e célra delegált 
albizottság fog foglalkozni.

bejövő autót kikerülni. Egy szempillan
tás alatt egymás elé került a két robogó 
gép s a

motorkerékpár belerohant az autó 
előrészébe.

Untermüllert az összeütközés ereje ma
gas ívben

kirepitette a kerékpár üléséből 

és messzire dobta. A rettenetes esés kö
vetkeztében összezúzott fogakkal,

holtan terült el az országút árkában.
Az autónak és utasának csodálatosmó
don semmi bajuk sem történt.

A végzetes katasztrófáról azonnal ér
tesítették az újpesti rendőrséget, ahonnan 
Babó Lajos rendőrkapitány bizottsággal 
szállt ki a szeroncsétlenség helyszínére s 
megállapították, hogy a katasztrófa be
következéséért az autó vezetőjét nem ter
heli felelősség.

•l gyönyörű franc, szatén bélésű 
előtt paplan 205.000 295.000 

Kammormayer Károly ucca 1 
(Központi Városház épületében) 

zonyult, a hamis csekket készítőit és 
terjesztőit nem tudta leleplezni. Most 
azonban, hogy a budapesti rendőrség, 
sikeres nyomozása az ismert nagysza
bású csekkesalás elkövetőinek el fogatú- 
sára vezetett, a prágai rendőrség a cseh
országi csalások tetteseit is a Salgó— 
Böhm—KrizaanoTics társaságban vélte 
felfedezni. A prágai rendőrség sejtelme 
valónak bizonyult, mert — amint 
ma ideérkezett jelentés közli —

Krlzsanovics beismerte az ottani 
csalások elkövetését is.

Ez a váratlan leleplezés ezúttal fordu
latot jelent az előző csekkhamisítáa 
bűnügyében is, mert Böhm és Salgó, aki 
mindeddig váltig tagadták bűnösségü
ket, most a bizonyítékok súlya alatt 
kénytelenek lesznek töredelmes vallo
mást tenni. Krizsanovics kiadatása rö
videsen megtörténik s akkor a buda
pesti rendőrség előtt is teljesen tisztán 
fog állnni a nagyszabású bűnügy min
den részlete.

Painlevé 
ui kormányt alakit

Párizs, okt. 25.
A Havas Távirati Iroda a francia 

kormány helyzetéről a következőket 
jelenti: A kamara folyosóján teg
nap megvitatták a küszöbön álló) 
eshetőségeket. Egyes képviselők 
azon a nézeten vannak, hogy egé
szen bizonyosan meg lehet egyezni 
és a parlament elé lehet terjeszteni 
a pénzügyi javaslatokat anélkül*  
hogy ebből komplikációk származ
nának a minisztériumra nézve. Ha 
azonban a tegnapi ellentmondás tó- 
vábbra is megmarad, könnyen mi- 
niszterválság keletkezhetik, amely 
gyors megoldásra szorulna, mert a 
parlament már csütörtökön összeül, 
A legáltalánosabb az a nézet, hogy 
Painlevét bízták meg azu.i kabinet 
alakításával. A kormányban a leg
több eddigi miniszter megmaradna, 
Painlevé azonban a hadügyminisz
térium helyett a p^.’ügymíniszté*  
riumot venné át.

Elkán Gyula

Szőrme-
modelljei
olcsó árai

felülmúlhatatlanok
Károly körút 19.
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HÍREK
— Nagyatádi arcképének lelep*  

lezéso Orosházán. Mayer János 
iöldmivclésügyi miniszter, kíséreté
vel együtt Békéscsabán keresztül 
ina reggel Orosházára érkézéit nagy
atádi Szabó István arcképének le- 
leleplezósére. A kisgazdaszövetség
ben megtartott ünnepségen Csizma
dia András és Lovász János nem- 
ztgyiilósi képviselők méltatták nagy
atádi Szabó István emlékét. Lovász 
János beszéde végén lehullott a le
pel nagyatádi Szabó István arcké
péről. amely Molnár Lajos orosházi 
festőművész munkája. Mayer János 
az előtte megjelent küldöttségek üd
vözlésére mondott válaszában a 
többi között kifejtette, hogy nem 
elég, ha a vezetők beülnek a négy 
fal közé és bürokratikusán intézik 
a rájuk bízott dolgokat. Szükséges, 
hogy felkeressék a vidéket s onnan 
merítsenek bizalmak lelket és eret. 
Erre ma százszorosa n szükség van. 
Orosházán a különböző egyházak es 
testületek körében harmóniát, fele
kezeti türelmet lat. Az itt látottak 
ovábbi ösztönzésül szolgálnak neki 
és a kormánynak, amely a legna
gyobb erőfeszítéssel dolgozik a kon
szolidáció és a gazdasági felvirág
zás elérésén. Délután 3 órakor a o- 
téren Csizmadia András nemzet
gyűlési képviselő tartotta, meg be
számolóját. majd Mayer János fölü
lni velésügyi miniszter mondott be
szédet.

— Izgalmas szocialista gyűlés a 
Városligetben. A szociáldemokrata 
párt vasárnap délután az Iparcsar
nok uj éniiletében nagygyűlést 
rendezett, amelyen több mint tíz- 
ezer ember vett részt. A gyűlés 
színhelyére a rendőrség nairy ké
szültségnél vonult ki. Esztergályán 
.János elnöki mejmyitoja után 
Pfoppor Sándor beszélt. Beszéde 
alatt VÚKiók a terem ajtajúból rop- 
iratokat dobáltak be a terembe, 
arai ux amugyis izgatott tömeget 
elkeseredett kifakadásokra inge
relte Vágiék ellen. Propper foke- 
pen beszéde alatt a választójoggal 
foglalkozott és politikai Steinach- 
szenzáclónak nevezte a kormány
nak azt a szándékát, hogy a man
dátumokat meg akarja hosszabbí
tani. A szocialista vart el ha
tározva arra, mondotta, hog.v W17 
ben mandátumáról leköszön es ezt 
várja minden becsületes polgári 
politikustól. Az ellenforradalom 
likvidálását követelte és a gyilko
sok megbüntetését. A nagy tapssal 
fogadott beszéd után. Esztergályos 
szavaival a gyűlés veget ért.
_ A Magyar Nöegycsillotek Szövete*-  

gének közgyűlése. Vasarnap Mielőtt 
tartotta a Vármegyeházán rendes évi 
közgyűlését a Magyar NöégyoeUetok 
Szövetsége. Gróf Apportul Albcrtné elnö
költ a közgyüb'san, melyen az aktuális 
társadalmi problémákat vitatták meg.
_ Készpénztőkéjét gyümölcsözően ki

helyezi, jelzálogkölcsönöket folyósíttat 
a Róth Bank Budapesten, Vilmos esá-
szár ut 45.

"Garantált jóminőségü 
léiíi sí rigsMM

Seelünder . . . 89.000
Tűzött..... 108.000
Körülvarroít. , 1SO.OOO
Megrendeléseket pontosan eszközlünk. • égném 
felelő árut becserélünk vagy a p nzt visszaadjuk 

Kereskedőknek külön nagybani osztály

Rákóczi út 1 4

180 elmebeteget tartanak drótsövénnyel 
elkerített ketrecekben a szegényházban

Az iizemreviziós bizottság lesújtó kritikája a főváros 
szociális intézményeiről

Az üzemrovlziós bizottság uyilyános- 
ságra hozott jolentéso alkotja ezidősze- 
rint a városházi körök beszélgetésének 
tárgyát. A pártok nagy része, do a köz
vélemény sincs megelégedve a bizottság 
vizsgálatainak eredmény óvói s nemcsak 
azt ki fogások ják, ’ hogy a bizottság nem 
mutatott rá elég alapossággal az üze
meknél tapasztalt rendellenességekre, de 
rosszalólag hibáztatják azt is, hogy 
a bizottság egyik javaslatában az auto
nómia ogyenes megsértésére szólítja fel 
a kormányt, amennyiben azt indítvá
nyozza, hogy a kormány törvényes in
tézkedéssel szerezzen nagyobb érvényt a 
főváros feletti vagyon felügy előtt jogá
nak gyakorlására. A jelentés kétségtele
nül súlyos viharokat fog kiváltani a kü
lönböző bizottságokban és a közgyűlésen 
s az ogyes pártok máris előkészítik erős 
kritikáikat, amelyekkel rövidesei} il
letni kívánják a bizottság 9 hónapos 
munkáját és az arról szóló beszámolót.

Mindamellett a üzemfeliilvizsgúló bi
zottság sok figyelemro méltó megálla
pítást is tett s míg egyes üzemeket jó- 
akaratú elnézésben részesített, sok intéz
ménnyel szemben gondos és szigorú kri
tikát gyakorolt. így például nyomatéko
san rámutatott a szociális intézményok 
ki nem elégítő voltára és egyéb súlyos 
körülményekre.

Az Erzsébet szegényházban például 
nagyrészt betegek vannak, az intéz
ményt egészen elvonják rendeltetésétől, 
mert az ápoltak kétharmad részét kór
házba kellene szállítani.

Hatvan tüdőbeteg járkál állandóan 
szabadon

a szegényházban, akik állandóan érint
keznek a többi lakókkal és alkalmazot
takkal s terjesztik a tüdő vészt- Száz
nyolcvan elmebeteg és hülye van a sze-

— Harc a gávai mandátumért. A 
Veress Ferenc halálával megürese
dett gávai kerület mandátumáért 
már megindult a küzdelem. A kor
mánypárt jelöltje Csáky Károly 
gróf honvédelmi miniszter, aki az 
egyetlen nem képviselőtagja a ka
binetnek. Csáky Károly gróf vasár
nap tartotta Gáván programbeszé
dét. A Magyarországi Munkáspárt, 
amelynek a gávai kerületben nagy 
szervezetei vannak, biztos győze
lem reményében Pajzs Zsigmondot 
lépteti föl. akinek támogatására 
Dénes István is leutazott a kerü
letbe

— ’ Jelzálogkölcsönöket folyósít I. 
helyű bekebelezés mellett budapesti 
bérházakra, mezőgazdasági birtolrokra 
és ipartelepekre a Róth Bank Buda
pesten, Vilmos, császár ut 45.

— Halálos elgázolás. A Maros ucca 19. 
számú ház előtt ■ a BP 20—008 számú 
autójával megakart fordulni Brcnyer 
Manó sofőr. Nem vette észre, hogy a 
kocsi mögött áll Hubschcr József három
éves kisfiú, aki az autó kerekei alá ke
rült és nyomban meghalt. A gázoló 
sofőrt előállították a főkapitányságra. 

TUNGSRAM
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Csak gyári fellel ellátott fejhall
gatót és vacuumcsövet használjon

Kapható mindenütt!
I . 1/

Egyesült Izzólámpa és Villamossági Rt., Újpest

gényházban ápolás alatt, akiket télen 
zárt helyiségben tartanak, nyáron pedig

egy drótsttvőnnyel elkerített ket
recbe terelik őket

és ha egyik-másik dühöngeni kezd, az 
ápolók a többiek szemeláttára

elhurcolják az illetőt
valami zárt helyiségbe. (így mondja 
szóról-szóra a bizottsági jelentés). Az 
ápoltak élelmezése és ellátása is sok kí
vánni valót hagy hátra s mint az ada
tok bizonyítják, ma feleannyit költőnek 
egy ápolt eltartására, mint békében. Tiz 
esztendő óta alig végeztek említésre 
méltó

tisztogatási munkát
a szegényházban.

Az árvaházakban és szeretetházakban 
is mélyen alatta marad az ellátás a bé- 
kenivónak. Az élelmezés rossz. Szomorú 
az a teljesítmény is, amit a főváros év
tizedek óta ezen a fóron végzett. A Jó
zsef fiuárvaházban 82 év alatt 1332, az 
Erzsébet leány árvaházban 53 év afatt 
961, a Mayer Ferenc árvaházban 39 óv 
alatt 581, a Községi szeretetházban 63 
év alatt 592, a Községi árvaházban 12 év 
alatt 86 árvát neveltek fel, összesen te
hát 82 év alatt 3552 gyermeket.

Egy év alatt tehát összesen 43 árva 
felnevelésére áldozott a főváros.

A népszáHónd/ is sok a kívánni való. 
Az épület rendkívül rosszkarban van. a 
folyosók és egyes termek padozata telje
sen megrongálódott. A népszálló fehér
nemű kószleto csak harmadrészét teszi 
ki az 1914. évi készletnek s csak pamut
ból van. Drága

a hálódíj egy este 19.000 korona, 
tehát egy hónapra közel 600.000 korona.

— Izsó Miklós emlékkiállítása az 
Ernst Múzeumban. Vasárnap dél
előtt érdekes anyagú csoportkiálli- 
tás nyílt meg az Ernst-muzeumban. 
A kiállítás érdekessége Izsó Mik
lósnak. a tragikus sorsú nagy ma
gyar szobrászművésznek munkái, 
amelyeket a zseniális művész iránti 
kegyeletből állított ki a muzeum. A 
tárlaton részt vesz Feiks Jenő friss 
és komoly képeivel. Márffy tödön 
széles vonalú, lírai festményeivel és 
Perlott-Csaba Vilmos kompr színű 
párisi vásznaival.

Molnár Gyula női felöltő- és szőrme*  
áruháza (VII., Rákóczi út 22.) újabb öt 
olcsó napot rendez o héten. Felhívjuk a 
t. hölgyközönség szives figyelmét a cég 
mai hirdetésére.

— Razzia. Ma, éjszaka Róna Ernő de- 
tektivf őfelügyelő csoportja a beteges 
hajlamú férfiak után razziát tartott. A 
detektívek felkutatták a Népligetet, Er- 
zsébet-teret, Városligetet, a Józsefváros 
zugkocsmáit, 6Őt az egyik körúti ven
déglőbe is ellátogattak. A razzia ered
ményeképpen 42 férfit állítottak elő a fő
kapitányságra.

— A Petőfi Társaság közgyűlése. Va
sárnap a Magyar Tudományos Akadé
mia Misztermében, ünnepi ülés keretében 
ünnepelte meg a Petőfi Társaság Zalán 
futásának 100 éves évfordulóját. pc. 
renczy Zoltán elnök magas szárnyalásu 
beszédében méltatta az éposz keletkezősó- 
nek történetét és jelentőségét.

Francia flanellek
kitűnő színtartók

Eponge-flanell _ 42^000

Divatmintás - 25.800
Ratlfilé minden szinben ... 32.000

Kívánatra mintát küldünk
Megrendeléseket pontosan eszközlünk. Meg nem 
felelő ájpt becserélünk vagy a pénzt visszaadjukKereskedőknek külön nagybani osztály
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Már csak

3 HÉT
áll rendelkezésére I

Ne mulassza el az alkalmat 2
Megtakarít 224.000 koro
nát ha most fizet elő bármely 
könyvesboltban, vayy a kiadó
nál (Genius rt. Budapest, 
VII. kér., Ilka ucca 31. sz.)

WELLS
nagy világtörfénElérB

II. KIADAS
Már csak 3 hétig rendelheti 
meg 441.000 koronáért 3 
egyenlő havi törlesztésre ezt a 
rendkívüli jelentőségű munkát

AZONTÚL
az ára készpénzért

665.000 K

Esőernyők

Női tartós minőségű 79.OOQ
Nőlgny,ca. . 140.OOO
Férfi cégünk reklámja 88.000
Férfi Slvatnyein . . 150.000 
Utánvétes csomagot küldünk. — Meg nem telelő 

árut becserélünk vagy a pénzt visszaadjuk
Kereskedőknek külön nagybani osztály!



Budapest, hétfő, október 2S, HÉTFŐI NAPIÉ

uimepseK kereteben leplezték le va
sárnap délelőtt a Kun uccai tüzoltó- 
parancsnoksa.son a kötelességük tel- 
lesitese közben hősi halált halt tűz
oltók emléktábláját, A díszes ünnep, 
-.egén megjelent József Ferenc ki
rályi herceg, a kormány képvisele
tellen /tőszó István államtitkár, a 
lovaros részéről Sipőcz Jenő pol- 
garmestor, Folkusházy Lajos alpol- 
Karmester, a tanács, a törvényható-

, bizottság számos tagja, a ron- 
dorsejr á hadsereg, a vidéki tüzoMó- 
sagok képviselői. Barczen Gyula ta
nácsnok beszéde után leleplezték a 
művészi emléktáblát, amelynek me
zőjében 7 hősi halált halt tűzoltó. 
Wagner Ferenc. Smilkó József, ifj. 
Szidanics Ferenc, Herceg János, 
Horváth II. József, Rohonczy József 
és Vincze Gyula neve van megörö
kítve. Sipőcz Jenő polgármester, 
méltatta beszédében a vértanúhalált 
halt tűzoltók emlékét. Ezután a fő
város és a testvértestületek koszo
rúit helyezték el az emléktábla alá.

— Postásművészost a Vigadóban. A 
társadalom körében a vasárnap este fé
nyesen sikerült est iráDt oly nagy ér
deklődés mutatkozott, hogy a rendező
ség a művészestét folyó hó 26-án megis
mételteti. A 3401-től 5000-ig terjedő sor
számmal ellátott jegyek a folyó hó 26-iki 
művészestélyre érvényesek. Az 5000-nél 
magasabb sorszámmal ellátott jegyek 
egy, a közeli időpontban megtartandó 
müvészestélyre érvényesek. A pontos dá
tumról a sajtó utján fogják az érdekel
teket értesítőn i.

— A törökök bevezetik a keresz
tény időszámítást. Angorából jelen
tik: A naptárügyi bizottság elhatá
rozta, hogy a parlament elé terjesz
tendő javaslatában a keresztény 
időszámítás bove^tését ajanlja. A 
javaslat indokolásán most dolgoz
nak.

r óta legjobban bevál

Taub gyermekkenőcs 
*. Taub hintőpor 
. Taub tápióka

— Mikor a zsebtolvaj a detektivtfiT 
akar lopni. Ma délben a Bálvány uccá- 
ban haladó 65. számú, villamoson igyeke
zett a főkapitányság felé Horváth Dá
niel detektív. Észrevette, hogy egy fia
talember zsebébe nyúl és ki akarja 
emelni a cigarettatárcáját. Elkapta a 
zsebtolvaj csuklóját, minden feltűnés 
nélkül leszállította a villamosról és be
kísérte a főkapitányságra, ahol kide
rült, "hogy Safranek Károly a neve, több
szörösen büntetett zsebtolvaj. A pórul- 
jÚTt zsebtolvajt, aki detektívtől akart 
lopni, őrizetbe vették és mivel utolsó 
büntetését már régebben kitöltötte, meg
indították a nyomozást annak megálla
pítására, hogy kiszabadulása óta nem 
követott-e el több lopást.

— Felakasztotta magát. Vasárnap a 
Király ucca 35 számú házban felakasz
totta magát Kenés Imre 42 éves nyomda
tulajdonos. Miro a tettét észrevették már 
halott volt Kénes. aki tartalékos katona
tiszt volt, két levelet hagyott hátra. Az 
egyikben kéri, hogy katonai pompával 
temessék el és kitüntetéseit tegyék mellé 
a koporsójába. Egy másik levelében csa
ládjától búcsúzik és vagyonát nevelt 
leányának adományozza. A házbeliek 
szerint tettét állítólag családi okok miatt 
követte ol. Az öngyilkos nyomdatulajdo
nos holttestét a törvényszéki bonctani in
tézetbe vitték.

— A vonat elé vetette mgát. A Mo- 
hai-út mellett levő vasúti töltésen a ro
bogó vonat elé vetette magát Szabó Dá
niel 25 éves villamos kalauz. A vonat ke
rekei a kalauzt valósággal lefejezték. 
Ismerősei szorint, tettét szerelmi bánatá
ban követte el. Szabó holttestét a tör
vényszéki bonctani intézetbe vitték.

— Elfogott bicikli tolvajok. A rendőr
ség elfogta és'őrizetbe vette Koncaik Je
nőt és Ilicx Bélát, akik Bcdő Antal bi
ciklijét a Szövetség ucca 31 számú ház
ban levő üzlete ajtajából ellopták.

— Kieseit a?, ablakból. Császár Anna 
24 évos szobalány a Munkácsy ucca 16. 
számú ház első emeletéről az uccura zu
hant. Életveszélyes sérüléseiveel a Do
logkórházba vitték.

É kezés után és gyomorégésnél

SHIP bikarirónftt"
Kéz- és atebör flnoml ásá a

>SHIP< használjon!

Hárommillióid eRsIkkasztása 
miatt letartóztatták az 

Olajközpont volt igazgatóját 
Ometa>Uzletek, amelyen elúszott a társak pénze

A háború alatt nagyfontosságn szere
pet játszott az ország gazdasági élőié
ben az Olaj- és zsir ipari központ, mely
nek egyik igazgatója, Mayer Frigyes 
volt, Mayer a háború után megvált a. 
központtól és a konjunktúra idején a 
Liszt Ferenc tér 13. számú házban bank 
és tőzsdebizományi irodát nyitott, ahol 
régebbi állásában szerzett ismeretségeit 
fölhasználva nemcsak bankiizletokkól, 
hanem nagyobbszabásu kiviteli és beho
zatali üzletekkel is foglalkozott. A nagy
szabású üzleteket rendszerint ameta bo
nyolította le, vagyis alkalmi társulási 
alapon, amelyhez a fele tökét Mayer 
adta, a másik felét a alkalmi társ, aki
vel azután a hasznon megosztoztak. 
Ezeknek az alkalmi társulásoknak rend
szerint azt a formát adták, hogy a társ 
folyószámlát nyittatott Mayer banküzle
tében, arra

befizetett egy bizonyos összeget, 
amely ezután az üzlet lebonyolítá
sáig Mayer Frigyes rendelkezésére 

állott.
Üzletfelei a legnagyobb bizalommal vi
seltettek vele szemben és

hosszú időn át kitünően is prospe-

he/te&Snfí.

színben,

dfZ*  iSsl5O
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POK’. 23-5O.M-5U.NOl 

gyermek. 25«e35«e,ö5 
IXG.Ú jabb SVtP hócipő 
fians^aknag^választékban
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Tekintse meg Kirakatainkat

rótt az üzlet, úgyhogy Mayer egyre 
nagy óbb szabása üzletelhet bonyolított 

le.
A tőzsdei konjunktúra összeomlása 

idején azonban hirtelen pangás állt be. 
Ez a feszültség váratlanul érte Mayer 
Frigyest, aki

éppen ebben az időben idegen tőke 
bevonásával igen nagyszabású 
tranzakciók lebonyolításába kezdett.
Mayer Frigyes nyomban felismerje, a 

helyzet komolyságát és minden erejével 
azon igyekezett, hogy az üzleteket gyor
san lebonyolítsa és megkezdje a „leépi- 
tést“. Egy ideig sikerült üzleteit ren
dezni, később azonban mindjobban ösz- 
szetorlódtak kötelezettségei, úgyhogy vé
gül kénytelen volt megszüntetni a fize
téseket. Egyik üzletfele, aki régebben 
folyószámlát nyittatott nála és akinek 
nem tudott elszámolni a folyószámlára 
lefizetett pénzzol,

c héten bűnvádi feljelentést tett ellene.
Ez azután megindította a feljelentések 

lavináját. Csakhamar több feljelentés 
gyűlt, üsszo ellene, miro beidézték a fő
kapitányságra, ahol Pintér György rend

őrkapitány megindította ügyében a nyo- 
mooaáat.

A nyomozás során azután kiderült, 
hogy a feljelentések összege három- 

milliárd koronát tesz ki.
Mayer Frigyes igyekezett bebizonyítani, 
hogy a feljelentések alaptalanok, mert az 
illőtökkel üzleti elszámolási viszonyban 
van. Védekezését azonban nem fogad
ták el.

A bizonyítékok alapján csalás és sik
kasztás büntette miatt előzetes letar
tóztatásba helyezték és átkisérték a 

Markó uccai fogházba.
A letartóztatott Mayer Frigyes védője 

Vidor Jenő dr. a család nevében egyez
kedési tárgyalásokat kezdett a hitelezők
kel, akiknek tíz százalékot ajánlott fel 
mert a hárommilliárdos passzívával 
izemben mindössze háromszázmillió kő- 
rónát ér Mayer összes vagyona.

Háromszoros öngyilkosjelölt 
akivel felborul a mentőkocsi

Ma éjszaka a Baráros-téren a 
villamos elé akarta vetni magát 
Fischer Jánosné 30 éves háztartás
beli nő. .-\ járókelők megakadályoz
ták tettében, az asszony azonban 
dulakodni kezdett velük, sikerült is 
kitépni magát kezükből és a követ
kező villamoskocsi elé ugrott. A vje- 
zető azonban idejekorán fékezett, 
ugy, hogy

az asszony a mentődeszka elé 
került,

mely könnyebb horzsolásokat ejtett 
rajta.

Fischer Jánosnét kiemelték « 
mentődeszka alól és be akarták 
vinni egy közeli kávéházba, hogy 
ott leültessék, mig a mentők meg
érkeznek. Mielőtt azonban a kávé- 
liázba értek volna.

az asszony eszméletét vesztette.
A közben megérkezett mentők1 

megállapitotíák. hogy az asszony 
mielőtt a villamos elé ugrott volna,

nagy adag vcronállál megmér
gezte magát.

A mentők kocsiba emelték a2 
életunt asszonyt és elindultak a 
Rókus-kórház felé. A Boráros-téren, 
ahol -mostanában felszedték a kö
vezetét, a sötétben a mentőkocsi 
egy kis gödörbe esett*  kereke eltö
rött és Fischer Jánosné a hirtelen 
zökkenéstől a betegszállító kocsi 

padlójára zuhant.
A Markó-utcából csakh'aipar 

ujabh mentőkocsi érkezett ás végül 
ennyi bonyodalom után a Rókus- 
kórházba szállították a makacs 
életuntat

KabátkelmÉk
olcsóbb, mint a kész kabát

Gyapjuveiur 165.000
1 0 cm szélen, minden színben

Divatmintás 170 OQQ
140 cm széles gyapjuveiur 1 *

Feketepofztóg7Q üqq
140 cm széles, divatszinckben ***V»wv

Kabát otománkBlme
minden divatszinben 

Utinvételes csomagot küldünk Me? nem fe
lelő árut becserélünk vagy a pénzt visszaadjuk 

Kereskedőknek külön nigTbanl osetíly
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KÖZGAZDASÁG KERESKEDŐ ÉS IPAROS ÚJSÁG közgazdaság

fiz ipar és a kereshedelem 
az aranykoranátioz ragaszkoilik 

Szegő Krnő dr. előadása az új pénzegységről
Az uj pénzegység ügyében az Or

szágos Kereskedő és Iparos Szövet
ség az elmúlt héten tagértekezletet 
hivott egybe. Az értekezletet Holzer, 
Sándor, az OKISz társelnöke nyitot
ta meg, aki a reformnak az ipar és 
kereskedelem szempontjából való 
fontosságát ismertette, és arra a szo
ros kapcsolatra mutatott rá. amely a 
gazdasági élet minden tényezője és 
az aranykorona forgalma közölt 
fennáll.

Azután
Szegő Ernő dr.

a Budapesti Kereskedelmi és Ipar
kamara titkára világította meg a 
pénzrofonn ügyét a kereskedelem és 
ipar szempontjából. Szerinte a pénz
egység kérdésénél a legfontosabb 
a megszokni tsúg, a beidegzés szem
pontja. Népünk, üzleti világunk egy 
pillanatra sem szűnt meg aranyko
ronában számolni, összes érték illőié-: 
keink az aranykoronához kapcsolód
nak és ezért

a közvélemény túlnyomó rész
ben aranykoronára való vissza

térést kívánja.
Példát a németektől kell vennünk, 
akiktől számos helyes gazdasági in
tézményt vettünk át: a német biro
dalom habozás nélkül visszatért a 
megszokott pénzegységre: a márká
ra. Számunkra is a legtermészete
sebb ut volna, ha ÍOO.VOO pupirkoro- 
nát egyenlővé tennénk 7 aranykoro
nával: ez természetesen nem a régi 
aranykorona volna, de ahoz rendkí
vül közel állna. Az a körülmény, 
hogy az arany vásárlóereje jelenleg 
nem a régi, nem volna zavaró mo
mentum, a fő. hogy szom mértékünk
nek biztos bázisa lenne, mert, ha az 
iranyértékbftli’ lényeges eltolódás ál
lott is elő. viszonylag mégis az 
arany afc, amelyen az üzleti világ ná
lunk is. a külföldön is kalkulációját 
a legmegfelelőbben’ végezheti. A 
pénzügyminiszter az aranykorona 
allén a snjtó képviselői előtt azt 
hozta fel érvül, hogy az arany to
vább fog esni. Ezzel szemben előadó 
megállapítja azt. hogy

az arany' hullámzásának ten
denciája az Egyesült Államok

ban emelkedő,
mert az indexszámok hanyatló ten
denciát mutatnak. De egyébként is 
úgy az amerikai haute flnance-nak, 
mint pedig az amerikai nagyiparnak 
és kereskedelemnek a le a fontosabb 
érdekei fűződnek ahoz, hogy Európa 
államai visszatérjenek az arany bá
zisra. Amerika ma a világ arany- 
émiekészletének körülbelül fele fe
lett rendelkezik, ennek az irtózatos 
valutaki nősnek gazdasági rendelte
tést kell adni. Az amerikai ipar ex- 
panzivitása nőm nélkülözheti az eu-

Pártollulr e hatni Ipara

Scliwaríz és Birsfci
pamntszösel- és bélésáruuagykerESkeilük

A Budapest — Warnsdorfi 
Paniutszövögy«lr R.-Társ. 
egyedárusítói lefaKafa.
Budapest V. Zrínyi ucca 15 <8
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Férfi-, fiú- és gyermekruhagyár. Szőrme- 
árugyár. Posztó- és bélésáruk nagyban 

rópai fogyasztópiacokat, tehát érde
ke, hogy vevőinek valutája arany
alapon rendezve legyen. Ez ma
gyarázza Amerika élénk részvételét 
Nagybritannia valutúris rendezésé
ben és a német birodalom szanálásá
ban. Valószínű, hogy az amerikai 
• őke és az angol arany termelés érde
kei szerint fog az arany ára a követ
kező évtizedekben alakulni, ez a 
megoldás pedig oda vezet, hogy ki- 
sobb-nagyobb hulllámzások után ért.

Házi vimközpoitóof alapított 
a GjOSz és az OMGE

A különböző gazdasági érdekképvise
leteknek régi kívánsága, hogy a keres
kedelmi szerződések megkötését meg
előző tárgyalásoknál a kormány szere
pet biztosítson számukra, s igy lehe
tővé tegye, egyrészt a gyakorlati szem
pontok érvényesülését, másrészt pedig 
->zt, hogy a gyáripar, a mezőgazdaság ét 
n kereskedelem sokszor ellentétes érde
kei közmegnyugvásra vétessenek figye
lembe.

A kormány ezidcig csak ritkán volt te
kintettel erro a kívánságra, s csupán 
alkalmilag vonta be egyik-másik érdek
képviselet vezetőségét a vámpolitikai 
tárgyalásokba. Mont azután egy uj szerv 
megalakulásáról hallunk hirt, mely ép
pen azt a feladatot tűzte maga elé, hogy 
egyrészt kiegyenlítse az egyes gazdasági 
ágak között mutatkozó ellentéteket, 
másrészt pedig közvetlenebb befolyást 
gyakorolhasson a korcskcdcími tárgya
lásokra.

Ezt az uj szervet a GYOSZ és OMGE 
alapították, s a megalapító bizottságba

Az adófelszólamlási bizottságok 
újjászervezése. Az általános kere
seti adó és a jövedelemadó kiveté
sek ellen benyújtott fellebbezések 
fciilbirálására hivatott adófelszólam
lási bizottságok újjászervezése most 
van folyamatban. A bizottságok 
összeállítására az Országos Keres
kedő és Iparos Szövetség a Központi 
Pénzügyi gazgatóság. valamint a Bu
dapesti Kereskedelmi és Iparkanfcira 
utján a napokban teszi meg javas
latait.

Az OKISz első iiölgyestélye. Szom
baton este rendezte az Országos Keres
kedő és Iparos Szövetségnek Komlós 
Sándor elnöklete alatt újjászervezett vi
galmi bizottsága az első táncmulatság
gal egybekötött hölgyestélyét. A telje
sen sikerült estélyt jövő szombaton 
megismétlik.

A Sclillek-Nicholson gép-, vágón- és 
hajógyár rt. igazgatósága folyó évi no
vember lió 3-úra egybehívott rendkívüli 
közgyűlésének javaslatot tesz a vállalat
tal eddig is szoros üzleti együttmükö- 
désben dolgozó Magyar motor- és gép
gyár részvénytársasággal beolvasztás 
útján való fúzióra. Ezen tranzakció cél
jából alaptőkét emel és az újonnan kibo
csátott összes részvényüket 1 : 3 arány
ban a Motorrészvényck becserélésre for
dítja. Azonos tárgysorozattal tartja 
ugyanezen a napon a Magyar motor- és 
gépgyár rt. is rendes közgyűléséi.

Képvlseletfijcet Lorint Pál PsiVÍC 
francia képviseleteket export-import r 01 
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ARTüft

mind közelebb és közelebb fo
gunk jutni a békebeli arany- | 

értékhez.
és a világpiaci árak az arany vá
sárlóerejének nagyobbodásával pár
huzamosan az eddigi tendenciának 
megfelelően esni fognak.

Egész kétségtelen, hogy hosszú 
időre az arany iránt való vehemens 
kereslet biztosítva van és ez a körül
mény mindennél inkább a békebeli 
árszínvonal felé fogja sodorai a vilá
got. A jövő szempontjából tehát — 
már pedig egy valutarendezés lega
lább is évtizedekre szól — igenis a 
legcélszerűbb volna visszatérni az 
aranykoronához.

Vita Emil dr. és Szarka István dr. 
felszólalása .után az értekezlet véget

bevonták a Mezőgazdasági Kamara kép
viselőit is. Ily módon tulajdonképpen a 
régóta érdemes tevékenységet kifejtő 
Vámpolitikai Központtal szemben a 
GYOSZ és az OMGE egy házi vámköz
pontot alapított, s erre az alapításra jel
lemző, hogy annál nemcsak a kereskede
lem szabad érdekképviseleteit mellőzték, 
hanem mellőzték a Kereskedelmi és Ipar
kamarát is. noha agrár oldalról szerepet 
biztosítottak az OMGE mellett a Mező
gazdasági Kamarának is.

A GYOSZ és az OMGE uj alapításával 
szemben a kereskedelem természetesen 
csupán arra az álláspontra helyezkedhe- 
tik, hogy nem támaszthat seminitólc ki
fogást az ellen, ha a gyárosok és mező
gazdák bizottságot létesítenek, s annak 
keretében magánjellegű tárgyalásokat 
folytatnak. De már eleve is tiltakozik az 
ellen, hogy a GYOSZ és OMGE házi bi
zottságát a kormány a magyar gazda
sági élet összességének félhivatalos 
szerve gyanánt ismerje el.

Ankét a fekete listák ügyében.
Az utóbbi időben erősen el szaporod
tak azok a „fekete" listák, amelyek 
a budapesti bíróságoknál pereltek 
névjegyzékét tartalmazzák. A legá
lis kereskedelem már több ízben fel
szólalt ezek ellen a visszaélések el
len. amely ezeknek, a nyomtatvá
nyoknak terjesztésében jelentkezik. 
Újabban ezen ügyben a Budapesti 
Kereskedelmi és Iparkamara az 
OKISz ós a többi kereskedelmi tes
tületek részvételével értekezletet tar
tóit, ezen azonban csak az nyert 
megállapítást, hogy bármily sok 
félreértésre is adnak alkalmat a 
pertárgy megnevezése nélkül össze
állított, hiányos fekete listák, a 
fennálló rendelkezések azok eltiltá
sára módot nem nyújtanak.

Az OMKE közgyűlése. Az Országos 
Magyar Kereskedelmi Egyesülés vasár
nap délelőtt 10 órakoT tartotta Sándor 
Pál elnöklete alatt a Lloyd dísztermében 
évi. rendes közgyűlését, amelyen meg
jelentek Weisz Fülöp, a Pesti Magyar 
Korcskoclelmi Bank vezérigazgatója, 
Morvay Jenő helyettes államtitkár, a 
kereskedelmi kormány képviselője és a 
vidéki szakosztályok elnökei, valamint 
néhai Heinrich Ferenc családja.

A közgyűlésen Balkdnyi Kálmán em
lékbeszédet mondott ómoravicai Hein
rich Ferencről, majd Morvay Jenő he
lyettes államtitkár tolmácsolta a keres-

kedelmi miniszter üdvözletét. Ezután aá 
elnök Gotthein György dr.. volt német 
birodalmi pénzügyminisztert köszöntötte, 
aki válaszában annak a reményének 
adott kifejezést, hogy a lokarnói pak
tum, amely a békülékenység szellemében 
jött létre, egy uj korszaknak a kezdetét 
jelenti és a sokat szenvedett magyar nép 
részére is meghozza a szebb jövőt. Utána 
Antal Géza református püspök tartott 
nagy érdeklődéssel fogadott beszédet: 
,,A kereskedelem és etika" elmen. Szé*  
Rács Imre, Gonda Hugó. Bablnovics 
Bernét, Bodroghy dr., Blumen*
thal Béla felszólalása után a választáso
kat ejtették meg. Holczer Sándornak az 
aranykorona mellett, valamint Vértes 
Emilnek felszólalása után a közgyűlés 
véget ért.

A posta nem akarja visszaállítani a 
bérmentetlcn postacsomagok forgalmát 
A magyar posta békebeli berendezéséhez 
tartozott, a bérmcntotlen postacsomagok 
feladása is, amelyet a háború második 
évében megszüntettek. A kereskedelmi 
forgalom megélénkülése óta az OKISZ 
ismételten kérte ennek a jól bevált rend
szernek a felújítását, amely újabban kü
lönösön azért volna szükséges, hogy azo
kat a cégeket és szakmákat, amelyek 
forgalmuknak túlnyomó nagy részét pos
tacsomagok utján bonyolítják le, a por- 
tókötelezettsógok hitelezésével járó nagy 
befektetéstől mentesítse. A kereskedelmi 
miniszter azonban az érdekelteknek ezt 
a kívánságát még mindig nem haj-, 
landó teljesíteni, s álláspontját az 
OKISZ-lioz intézett leiratában azzal az 
egyáltalán nem helytálló érveléssel in
dokolja, hogy a portós csomagok föladá
sának megengedése a kézbeesítést hátrá
nyosan befolyásolná.
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Huzftsn

| szosnhaton!

Legszebb Legjobb Legolcsóbb

Kárpitosáru, vas-, 
és rézbutorgyáraSsŐnyeg, pokróc, Uggóny, ágy- és 

asztalterítők, gyermekkocsik, nyngszékek, 
loányszoba-, előszoba- és kertibutorok, ernyők 
és sátrak minden kivitelben kaphatók 
GICHNER jAnos 
BUDAPEST, VII., ERZSEBET KÖRÚT 20.
Nagy katalógust 4000 K ellenében postán küldök

Brllliánsokat,
bArKInil drbgbbbian «ei«i Emil
OCIrély uccas . sz*  Teréz-templommal szemben

WEISZ SÁNDOR és RÓNA
Posztó- és nélésárunagykereskedés Budapest,’
V. kerület, Arany Jénos ucca aa. s»*na

KLINGER IG.
gyapjúszövet-gyárainak:

Neustadt an dór Tafolfickte 
i. B. Jungbunzlau 1. B. 

Kratzau L B. Dalowitz 1. B.

vezérképviselete Magyarország számára 
Béos, Zelinkagasse 4

Beck Vilmos és Fial
■yapl&krúgyftral

Grata — Meserltsoh
Kmcrlch Ditő Humpolw

Iroda:
Bécs VI, HirschangaMe 25



ftriapest, MCTö, október 2«. HÉTFŐI

A HÉT EREDMÉNYE, 
három premier. A Ka
mara Színházban az El- 
zevir, a Király Színház- 
bán a felújított Jdnosta 
című gyormek-darab, a 
Belvárosi Színházban az 

,.K „ - , uj Komain Holland da-
®Serefe“'fs « halál játéka került 

tS1 f?aniior’ kiss6 megalkuvó 
^.lzevir-jenek sokat tapsoltak, a Jánoska 
megkönnyeztetto, kacagtatta a gyermo- 

ai ®Z8r?!™1 a halál Játékáról 
pedig a bal zsöllye III. sora és 4-ik szóke 
tulajdonosnójének véleményét írom ide- 

— Túl jó ez a pestieknek. Tízszer fog 
menni!

VASARNAP DÉLUTÁN 
alakult meg az „Trj ma
gyar drámaírók1* cso
portja, amely célul tűzte 
ki, hogy a legjobb és 
legfrissebb szellemi iró- 
nyokat és célokat követő 

. ■,dr,ímaírók fokozatoson, 
í,to kcrotíl>en ezínro kerülje- 

nck. Az ÜJ magyar drámaírók" tagjai 
kX ryirVdmz08' Kelemen Viktor, Szé- 
sih na’ ? ín‘ ls‘Tdn- Pintér l’oreno 
stb. Rendezőjük Szőke Kálmán, a Bel
városig Színház volt rendezője. Az új 
egyesület a Szín észszövetség támogatásá
val L-bstas színészekkel tartana két- 
5?tz“ÍÍnt más és más
fővárosi színházakban.

iwsnw SIMONYI MÁRIA 
talán még sohasem 
félt premiertől any- 
nyira, mint a Romáin 
Rolland „Szerelem és 
a Halál játéka'*  teg
nap esti bemutatója-

SZÍNHÁZ
SDTiéri halasztották el 

a SHadonna premierjét?
•Jazekas Imre átírja a Slladonna második feloonását

Az idei szezonban, úgy látszik, ují .ián és eközben észrevette, hogy 
ánházi kabala született, mely sze-' darabszínházi kabala született, mely sze

rint csak annak a darabnak lesz 
kere, amelynek bemutatóját legalább1 
egyszer elhalasztották.

A kitűzött promléruan (-licitére 
igy halasztották el például az Or-, 
lov, Annából, Eső bemutatóját és; 
ezek sorába lépett most Madonna is. 
amelynek premierjét november he
tedikére halasztotta el a Vígszínház 
— egyenesen

a szerző kivánságári*.
Fazekas Imrének, akit mint szín
padi szerzőt a tavaly .bemutatott 
„Altona" után előnyösen ismer a 
pesti sőt az amerikai közönség is — 
úgy látszik, súlyos okai lehettek, 
hogy maga kérje a darabja elha
lasztását

A kitűnő, fiatal drámairó, Ugyan
is az olvasópróbától kezdve részi
vett a Madonna minden főpróba-

„ , , „ tói. Az operaháziak
íwfkokó-ballettjo alatt már a szín
padon volt és a tűzoltó mellől fi
gyelte — a közönséget Nagv drukk
éiul Játszotta végig az első részt, de 
■aulán KÍjongva szaladt végig az 
(Sltözők folyosóján.

— Gyerekek, — tapsolnak, tapsol
nak! Mikor megkérdeztem, hogy 
inlért örül ma annyira a tapsnak, 
meglepetve válaszolt

— Nem érti! Hát tapsolnak, hát 
mégis vannak olyanok Pesten, a 
szinbáeban. akiknek kell ez ti dar^b, 
ez. a komoly, mély költemény. Én 
különben minden darab előtt, -ami
kor elkezdek próbálni — óriásinak 
érzem' magam. Hitem' van magam
ban, do ez a hit a próbák alatt egy- 
Fö fogy — a preimeren pedig na
gyon, de nagyon összezsugorodik. 
Félek, nagyon félek minden premie- 
Iren. Valahol van azt hiszem, hogy 
semmit se tudok. Pedig már játszot
tam egy pár darabot.

fogja játszani. Az Operett-színházban a 
régi, kedves Falí-oporeitet, az „Elvált 
asszony"-t próbálják reprizro Lábass 
Jucival és'Honthy Hannával a főszerep
ben. Ez az operett csak amolyan hézag
pótlónak készül, mert néhány hét múlva 
már megkozdik a posthumus Jacobi- 
operettnek a „Mian?i“-nak próbáit. Lá
basa Juci, Biliár Irén találkoznak majd 
ez alkalommal a színpadon, amelyet 
Petrovich Szvctiszláv, a híres filmszínész 
színpadi bemutatkozása még érdekesebbé 
tesz.

GÓTH SÁNDOR, a 
Vígszínház kitűnő 
művésze, szombat dél
után zárt ajtók mö
gött tárgyalt á Re
naissance Színházban 
Bárdos Artúrral. Az 
ajtókon egy francia 
híre szivárgott ki.darabf ordítás ----- --------------------

amelynek főszerepét a Renaissance 
Színházban a vendégszereplő’ Góth- 
pár fógja játszani.

nniott
FOGKRÉM, FOGPOR

fehérít, üdít, konzervál

i • „Engem szeress**  a Magyar színház 
' első magyar bemutatója. Pénteken, ok- 
• tober 30-án mutatja bo a Magyar Szín- 
| ház az, „Engem, szeress" című háromfel- 

ainoJynek szerzője
< földi Mihály, az új magyar irodalom 

a I kunagasló tehetsége. ”

második felvonása színpadi 
szempontból nem olyan tökéle

tes, mint azt szeretné.
A főpróbák folyamán mind jobban 
kialakult ez a véleménye és kérésé
re Jób Dániel igazgató elhatározta, 
hogy a Áladon na premierjét egy 
héttel kitolja, hogy időt adjon 
Fazekasnak

a Kópén hágd bán egy követség! 
bálon lejátszódó második felvo
násnak átírására — esetleg a 
dráma cselekményének máshova 

franszportálásnra.
Fazekas már serényen dolgozik az 
átalakításon és Madonnája, amely i 
egy vergődő, ti szí a asszonyig lélek) 
szenvedését és kálváriáját tárgyal-, 
ja, n „ka balás" elhalasztás után i 
előreláthatólag nagy sikert fog 
aratni november, hetedikén.

........Sc.olv uruowge. „Engem 8zorese“ 
bajos, hangulatos, vidám, igazi mai bu
dapesti vígjáték. Témája: a kis kocsma 
harca a nagy vendéglővel. A kis kocsma 
gyönyörűséges úrnője (Titkos Ilona) 
szerelméért harcol a szomszédos nagy- 
yendéglő hihetetlenül meggazdagodott 
tulajdonosa (Csortos Gyula), aki valami
kor a kiskocsmában volt osaposlcgény. 
A háromórás vidám harc vége, a nagy
vendéglő legyőzi a kis kocsmát, amely
nek szépséges gazdája boldogan, nóta
szóval vonul be a nagy vendéglőbe — 
feleségnek. A két pompás figurán kívül 
a darab tele van hálásnál halasabb és 
mulatságosnál mulatságosabb szerepek
kel. amelyeket: Gombaszögi Ella, T. 
Oláh Böske, Z. Molnár, Tarnay. Dénes, 
Vágó, Vándory, Vendrey, Dávid, Zá
tony, Stella. Körmcndy, Réthey, Rubi- 
nyi játszanak. Muzsika, dal, tánc, pazar 
bőségben festi alá az „Ergnm szeress* 4 
vidám, modern hangulatát. A darabhoz 
Balázs Árpád, a legnépszerűbb magyar 
dalszerző írt négy eredeti magyar dalt. 
A darab muzsikáját négy zenekar fogja 
szolgáltatni, úgymint: katonazenekar, 
melyet Szented r, cigányzonekar, melyet 
Vörös Jancsi vezényel, a híres Savor.ov- 
féle jazz-band és a budai Grinzinger-félo 
schramli. Titkos Ilona, Csortos Gyula és 
Z. Molnár táncait Gyenes Vilmos tani 
tóttá be, külön szenzációja lesz pedig az 

I előadásnak Lala Collins és Edna May, a 
I két híres londoni görl táncprodukciója.

RFANHARDT TAR- .
SULATANAK az ősz * 
folyamán vendégszere- | 
pel Párizsban. Ez lesz I 
« háború óta az első | 
németnyelvű szinelő- i 
adás a franciák fővá

rosában. A I áV, esemény számba ^raenő előadást VajS
meprencA’zi a külföldi vendégjátékait, ( László rendezi, a pazar díszleteket Gara 
melynek során Récsbe is eljut, ahol a > 70itán tervezte.
Josefstadler Theater látja vendégül az I 
illusztris francia művészeket.

TÜZVESZÉLYESNEK i 
TALALTA vasárnap dél
után a tűzrendészet*  bi
zottság a Zeneakadémia , 
kis-termét, amelyben né- ; 
hány •’ hét óta sikerrel! 
tart előadást llreitner 
Károly vállalkozásában

és Ferenczy Frigyes és Lajthay Lajos, 
művészi vezetésével egy gyermek-színház. * 
A jövő héten már ne, ti is ' tart Iáét olt 
előadást.

SZERENCSÉS
SZERZŐ EZ A MAR
TOS. akinek nem ke
vesebb mini öt lib
rettója kerül ebben 
a szezonban bemuta
tásra. Kettőt már be
mutattak a Király

Színházban: Az Annabál-t és a Já- 
rtoská^.j'Ai' Király Színház lég-köze
lebbi újdonsága a Szirmai—Martos 
uj operettje az Alexandra lesz. A 
Városi Színház is készül az uj Mar
tos—Szlatinai revüoperettre. Áz ed
dig mellőzött librettóiró most fejezi 
be a legújabb szöveg-könyvét, amely
hez a változatosság okáért Zerko- 
vitz ir zenét. Ez is természetesen a 
Városi Színházban kerül szinte.

BÁRDOS ARTÚR és dramaturg
ja. Ifj. Gaal Mózes, vasárnap dél
után Párizsba utaztak, hogy az uj 
francia vígjáték- és dráma termést 
megnézzék és learassák a Belvárosi 
Színház számára, ahol a szezonban 
túlsúlyban csak francia darabok 
kerülnek színre. Bárdos Artúr igaz-
gató magával vitte a „Szerelem és ■ 
a Halál játéka*'  szín lapját is, nme- .
lyet a jövő évi Romáin Holland I 
ünnepségek alkalmával kiállítanak ■

Csütörtökön a filmévad lég*  
nagyobb és legszebb filmje: 

Abolíossűstolvfljo 
First National világattrakoió

Főszereplők: DORIS KENYON és 
RONALDCOLMAN

Kizárólag a Corvin Színházban

I * A Városi Színház műsora. Hétfő;
* Németh Mária egyetlen fellépésének I Eladott menyasszony. Kedd: Nagy nő. 

hírére végnélküli sorban állanak a Vú- ; Szerda: Nóta vége. Csütörtök: Norma 
rosi Színház pénztáránál. A világhírű (Németh Mária vendégjátéka). Péntek: 
énekesnő (‘zen az egy estén — okt. 29-én Nagy nő. Szombat: Hüvely Matyi (dél- 
— legjobb szerepét: Bellin! Normáját , utáni gyérniokelődűa), este*  Nóta vége, 
énekli. Helyárak 12-től 98 ezerig. | Vasárnap délután: Iglói Diákok, este:

Nagy nő.
* Az eladott mennyasszony felújítása 

lesz holnap, hétfőn este a Vá
rosi Színházban Aguila-Adler Adeliná- 
val. Az opera új rendezését dr. Dalnoky 
Viktor végezte. Hclyúrak 6-tól 58 ezerig.

Szenzációs sókor I 
Zsúfolt házak!

A cárnö
POLA NEGRIVEL

Royal Apollo — Omnia — Corso

!

A világhírű new-yorkl

Uigsf operett fársuiat
november 2-tól, hétfőtől 

este V28 órai kezdettelA VÍGSZÍNHÁZ ÉS; A 
FŐVÁROSI OPERETT- 
SZtNIIÁZBAN nagy ter
veztetések folynak. A 
Vígszínházban a Fazekas 
„Madonnájáénak bemu
tatója után mcegkezdik 
a próbáikat Hrnczeg Fe

renc új színművéből, a „Majom-sziget"  - 
bő). Ezután Pirandelló „Hét szereplő ke
resi a szerzőt" című vígjátéka követke
zik, amelyet az itt vendégszereplő német 
szín társulattól már láttunk. Távoli pro
gram Flóra és Croisset „Üj gazdagok" c. 
vígíátékí) és a „Legszebb kaland" fel
újítása. A Legszobb kaland-ban Haraszti 
Hermin elárvult szerepét Rákosi Szidi

November 5-én

Montmortre avermelie
CLO-CLO

az uj csodagyerekkel

AUGUSZT
5 csimpánzzal és M. Feraudyval

Projectogvaph

ErzsébeihZdl mellett

A biborsugár
és a nagyszerű Kísérő műsor

H.ét nagyon jó film! Két nagyon jó film!

tornádó
A természet és az 
emberi szív vihara

8 felvonásban

2.
Uto'só férfi a földö.;- 
fantasztikus történet 1948. évből 
A főszerepben 1300 ragyogó szép 

ségti nő és egy csunyá férfi

3
őnházbun kerül 

bemutatásra '

Uránia Mozgóliép-Otthon Capitol

I
i
I ....................... ......_
; délután olcsó helyárak mellett a nép 

szerű „Régi jó Budapest4* van műsoron 
| ux ismert szereposztásban. Szombat dél- 
I után 3 órakor a Jánoska előadását is- 
i métlik meg, amclyuek rendkívüli sikere 
1 volt. A Jánoska előadására rendkívül 
! olcsó árakon lehet jegeyet vAltari.
j * Titkos Ilona és Csortos Gyula brit- 
i lláns alakítása az Eső-ben minden este 
! a Magyar Színház szenzációja.

* Az Anna-bál a Király Színházban. 
A jövő hót minden estéjén is a nagy
sikerű, rendkívül mulatságos, gyönyörű 
zenéjü operett, az Anna-bál kerül színre. 
Most vasárnap délután éa jövő vasárnap

Ne csalja me$ masát,
TJa • dr. Biró-féle

Havasi íiscpár krémet,
szappant, púdert, cnesdóvlzat
Kapható n inden cyóRy«z-:rtárban és drogériában



HÉTFŐI NAPLÓ Budapest, hétfő, október 2C.
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Az Orion-Szinház 
második slágere

A blborsugár
Az emberi fantáziát évszázadok óta iz

gatja a láthatalanság problémája, amely 
épp úgy megoldásra vár, mint a re
pülőgép vagy rádió. Azt, ami ma még 
mesébe illő fantazmagóriának látszik, 
talán már holnap megoldja az örökké 
nyugtalan emberi elme és igy csöppet 
sem csodálatos, hogy a láthalalan em
ber problémájának kérdése megfogja a 
filmrendezőt is, aki A blborsugár cimü 
ée az Orion-Színházban bemutatott ideg- 
feezitően érdekes drámát készítette be
lőle. Az Orian-Szinház közönsége hálás 
érdeklődéssel kísérte az izgalmas filmet, 
amely egy Buster Keatonnal és a szoká
sos gazdag kiférő műsorral került bemu
tatásra.

SPORT

MTK—

• A Vígszínházban a jövő héten is a 
Szezon két legfrissebb nagy sikere vál
takozik. Vasárnap, kedden, csütörtökön 
és szombaton a Színésznő szerepel a mű
soron, hétfőn, szerdán, pénteken, vala
mint a jövő vasárnap ós hétfőn is az 
Úriembereket adják. Most vasárnap dél
után a Csirkefogót ismétlik.

• A Fővárosi Operettszinliázban min
den este az Orlowot adják. Vasárnap 
délután a Nótás kapitány kerül színre.

Ál

'íI 11

f.

(A FŐMosi Operett színház épületében)

FI

NŐI filc, velour-, char- 
meuse és 

bársonyhalapoh csóbban 
Frledman kaJap(^^

71 bafnokvwpö Vasasok 
kikaptak ai NSC-tőí 
H Harminc hárma sok szenzációs 

győzelme az UTE fölött
Rz FTC nem tudta legyőzni a BERC-ot

NSC—Vasas 2:0 (0 : 0) — 33FC—UTE 
2:1 (1:1). á

FTC—BEAC 2:2 (1:1). — VAC-Tö- 
rckvés 2:2 (1: 0).

III.TVE—ETC 4:3 (4:2).
KAC 5:1 (3:1).

A tegnapi verőfényes őszi vasárnapon 
— mint az előrelátható volt — folytatód
tak a meglepőiések. A levegőben volt és 
minden futtballrajongó sejtette, hogy a 
bajnokcsapat multheti szenzációs vere
sége nem utolsó szenzációja lesz a fut- 
ballszezónnak.

A tegnapi bajnoki nap legnagyobb 
oredménye az, hogy

a bajnokcsapat felett győzedelmes
kedő Vasasok 2 :0 arányú vereséget 

szenvedtek az NSC-től.

A Nemzetiek pompás győzelme nem 
jött váratlanul. A szorgalmas munka és 
a fáradhatatlan agilitás párosulva a lel
kesedéssel, megtermetté gyümölcsét. A 
mérkőzés elejétől végig izgalmas volt. 
Változatos és gól nélkül végződött félidő 
után az NSC váratlanul érte el egy perc 
alatt góljait a két Rémay testvér révén. 
A gólok után a Nemzetiek nem vonultak 
a védelembe, hanem továbbra is támad
tak. Hasztalan volt ezután a stílusos 
Vasas-csapat minden erőfeszítése, vesz
tesen kellett levonulniok a pályáról.

A nap másik, tszenzáció ja, hogy a 
33FC lelkes játék után 2:1 arány

ban győzte le az UTE-t

A fekete-fehérek nem játéktudásuknak 
hanem Ifeii^ttÜöAáterintaéj üknek kö- 
szörihófík meffrepétoBÍzófü. gtfezeiittukét.

Az egyetemi csapat végig méltó ellen
fele volt a zöld-fohéreknek és ha az 
egyetemi csatárok a kínálkozó helyze
teiket kellőképpen kitudták volna hasz
nálni, egy szenzációs győzelemmel gya- 
rapíthatták volna hírnevüket. Az FTC 
góljait Kohut és Steczovits a BEAC két 
gólját pedig Kotraschek lőttók.

A III. kerületiek csak minden ere
jük végső megfeszítésével tudták le- 

győzni 4 : 3 arányban az ETC-t.
A III. kerületiek csapatában Neuhaus 

helyén a fiatal ifjúsági válogatott kapus 
Zoch depütált. A győztes óbudaiak gól
jait Lennert, Kenyeres, Horváth és 
Skvarek lőtték, míg az ETC góllövői 
Urbancsik, Kaufmann és Papp voltak.

A bajnokcsapat 5 :1 arányban győzte 
le a KAC feljavult csapatát.

A vezető gólt Damkó rúgta, majd Mol
nár tizenegyesből megszerezte a máso
dik gólt, a következőt ugyancsak Mol
nár lőtte, míg a KAC egyetlen gólját 
Raix szerezte meg tizenegyesből.

A másodosztályú mérkőzések.
eredményei a következők: BAK—Zugló 
2:0, Testvériség— EMTK 2:1, ETSC— 
Főv.TKör 2:2, U MTE—Világosság 3:2.

| 71 vasárnapi 
atlétika

Hz MTE és az FTC országúit 
futóversenyei

Vasárnap délelőtt két országul! fMó- 
versenyt rendeztek a népligeti nagy kar
bon. Az egyiket az FTC, a másikat 
az MTE rendezte. Az MTE versenyé, a 
benevezett tírrsogyosülotok közül egyik 
som indította csapatát és igy egyedül a 
munkásfutók indultak. Az FTC versenyén 
a rendező-egyesületen kívül még az MTH 
ós az ESC is indította futóit.

Főbb eredmények:
Az MTE ifjúsági kezdtSversenye. L MX 

meth (MTE) 10 : 07.6 mp. 2, Mészáros (MTE) 10:14 mp. szaros

Az MTE szenior kezdSversenue L Wabt 
(MTE) 18:54.4 mp. 2. Petrán (MTE) 
18 :58 mp.

Az FTC 10 kllméteres II. osztályú Stö, 
csapatversenye. 1. ESC 32 pont, 2. FTC 
37 pont. 3. MTE 51 pont. Egyénileg) 1. 
Majzik (ESC) 35 : 41 mp. 2. Papp (FTC) 
35 : 45 mp. '

Record műsor 
utolsó hete

a

Teréz-RgrutíSzinpntíon
Kezdete i/s» őrekor 

Telefon SS-54

íktudéSuknak 
írjüknek kö- 

___ ______________________ £fezéirti-ukét.
Az ÚTÉ élejétŐI-végig nyomasztó fö
lényben volt és ha a futballSzerenoso 
melléjük áll, úgy nagy gólaránnyal 
győzhették volna le lelkesen játszó ellen
felüket. A vezető gólt az UTE éri el Szi- 
dón révén az első félidő 11. percében. Az 
UTE továbbra is frontban van. A 35. 
percben Újvári egy hosszan előreadott 
labdával elhúz Fogl II. mellett. A Fogl 
által a 16-os vonalon elnyomott Újvári 
elesik, majd hirtelen feltápászkodva, egy 
egy fordulattal védhetetlen gólt lő.

A meglepett újpestiek kettőzött erő
vel foküsznek bele a játékba és rendület
lenül támadnak tovább. Ennek ellenére 
a 42. percben Szenczy révén megszerzi a 
33FC a győztes gólt.

A lágymányosi pályán vendégsze
replő FTC kénytelen volt egy drága 

pontot Budán hagyni.

X Bécsi futballeredmények. A vasár
napi futballmérkőzések eredménye: Ad- 
mira—Vienna 1:0 (0:0), WAC—Hakoah 
1:1 (1:1), Simmoring—Rapid 3:3 (2:2), 
Sportclub—Hertha 4 : 2, Wacker—Ru- 
delfshügel 3 :1

X A bajnokság állása. 1. NSC 9 pont. 
2. MTK 8 pont. ? FTC 7 pont. 4. 33 FC 
7 pont. 5. ül. TVE 7 pont. 6. Vasas 6 
pont. 7. UTE 5 pont 8. BEAC 5 pont. 
9. KAC 4 pont. 10. Törekvés 4 pont. 11. 
VÁC 3 pont. 12. ETC 2 pont.■; i - a 'i

rosw szájízét eltünteti a

Fodormenta Lysoform sbugoió..
Fertőtlenít. Olcsó.

fűszeres,
aki Önnek — tisztelt Háziasszony — az újonnan forgalomba 
hozott valódi Szent Jstván cikória kávét ajánlja, önkénte- 

akarjh,
_________nt Jstván cikória 

lenül is elárulja, hogy az On javát
mert ez a cikória kávé 
nemcsak hogy kiváló 
minőségű, de alapjában 
véve olcsó Is, mert a 
gyár ajándékul

minden Haboz 
sarkába pörkölt 
szemesMva fesz

Ez a fűszeres megérdemli, hogy ön 
fit állandóan vevőként támogassa I

LÓSPORT

Káposztásmegyeri 
versenyek

A Háromévesek nagygátversenSe roll 
a vasárnapi megyeri versenyek főszáma, 
amelyben a nagy favorit Nápoly várat
lan vereséget szenvedett. A nagydtiaá 
Garabonciásdiák (Fotting) nyorte, Ná
poly és Mit szól hozzá? előtt. Nápolyi 
lovasa Patzák teljesen ollovagolta. A 
nap hőse br. Podmaniczky P. százados 
volt, aki Czinecz nevű lován a báró 
Baioh Péter emlékversenyben nagyon 
bravúros lovaglást végzett. A verseny
ben az egész utón Czinecz vezetett, a 
félúton a ló kitört, de lovasa újra visz- 
szafordította és a tribünugrást máx 
elsőnek ugorta, itt felbukott lovasa le
esett és válperectörést szenvedett, de 
ennek dacára újra felült lovára végig 
lovagolta a versenyt és harmadik lett A 
közönség a snájdig urlovast zajos óvá- 
cióban részesítette. A Fox-gátverseny- 
ben, Fortély elbukott, a ló mindkét lá
bát kificamította-^ lovasának Csatónak 
nem történt semmi baja. Rugós, az ősid 
handicapban, 37-szeres pónzt fizetett cse
kély szám. A versenyek részletes ered
ménye a következő: I. 1 Patrícius (Bin- 
dér 1%) 2. Mélia (l’/i) 8. Elopement (8). 
F. m.: Kontár, Madi II., Forgószél, Al
tos Bristol, Madi II. 4 h. 3. h. 10 :25, 10. 
10,11. II. 1. Garabonciásdiák (Fettlng 
2%), 2. Nápoly (2), 8. Mit szól hozzá? (4). 
F. m. Delila, Wood. 3/4 h. 6 h. 10:34. 
18, 12. III. 1. Petite (Selmeczy 1%) 2. 
Csertő (1%) 3. Czinecz. F. m. Elsőm. 6 h. 
rossz 8-ik 10:23. IVu 1. Mausika (Fetting 
l’/») 2. Dúcát (2), 8. Pimoulonche (4). F» 
m. Korax, Fortély, 3 h. 5. 10 : 88, 18, K, 
V. L Rugós (Csuta 20) 2. Alpdrücken (2). 
3. Damocles (5). F. m. Ounctator, Nep- 
thisz, Siléna, Útmutató, Fácán, My Pét, 
Piczikém, Sunyi. Fejh. l‘/» h. 10:867, 88, 
17, 20. VI. 1. Tatrang (Balázs 2), 2. Er& 
szak (2), 8. Sári biró (12). F. m. Dombé, 
Jenkő, Sadko, Bendegúz TI, Sauvignon^ 
Aga, Khán, Pista, Csőd, Erdőkincse. 
Antinea, Szabadság, Nénike.

x Az Ausztria dijat, vasárnap Bócsbefl 
Naplopó (Gutái) nyorte, Guzman (Saj
kái) és Dominick (Janek) előtt Futott 
még: Flavay, Gyi lovam, Oktondi, Discé 
vévéore. Feltartva 5 hosszal nyerve, fél 
hosszal Janek előtt.

Kiadja:
Á „Hittől Napló" lapkladóváUalat

■41 *•  4 dísztárgyak. avö. 
azzközök, sport- 
Az varsenydljak IEzus

din vá! aztékban 
gyári árban

Schlelfer eailstArugyAi*
VII, Kazinczy u. 14. Tel. 135-28.

HwamtMt m -tt«AC02£Mo M. körformípwp, RÜk Síiljrd «(a a, Osmvszótf : Atraasah GylrcK


