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fi bécsi „emisrúnsoir vakmerő beavatuozdsa 
q letartóztatott kommunisták érdekében

Tiltakoznak Rákosiiknak a rögtönítélő bíróság elé állítása ellen
A Neue Erét Presse vasárnapi 

száma budapesti forrásra hivatkoz
va, érdekes hirt közöl a. letartózta
tott kommunisták ügyében. Arról 
szól a hir, hogy a magyar miniszter
tanács mari foglalkozott Rákosi Má
tyás népbiztos és társainak bűn
ügyével és ott felvetődött az az in
dítvány, hogy a letartóztatott kom
munistákat

rendes bíróság vonja felelősségre.

Biztosra vehető, mondja az említett 
lap, hogy a vádlottak legnagyobb 
része nem kerül a rögtönitélő biró
ság elé.

kormánypárt Mindszentek 
napján Kossuth, Rubinek és 

Nagyatádi emlékének áldozott
Tízezrek várakoztak órákig a 28'as villamosokra a Beszkár 

gondatlansága miatt
Mindszentek napján, vasárnap tízez

rekre menő tömegek özönlöttek a temetők 
felé. Már a kora reggeli órákban hatal
mas csoportok várakoztak az első villa
mosra, mely a temetőbe indul. A Kere
pesi és rákoskeresztúri temetőkbe mono 
villamosok Blaha Lujza-téri végállomá
sánál oly nagy volt a csoportosulás, hogy 
í(K«i3- és gyalogo-^ndörölcnek kellett a 
rendet fentartani, akik lámpavasakra 
erősített kötéllel kordont vonlak és a 
mögé szorították a több ezer főre rugó 
tömeget. ..

A közönség torlódását különösen az 
pkozta, hogy a

Beszkár kevés kocsit állított forga
lomba és a közönségnek órákig kel
lett várni, mig a villamosra fel

jutott.
A temetőket kivilágított vinígerdöMtó 

varázsolta a rengeteg koszorú es egö 
mécs. És a közönség nemcsak a hozzá
tartozói sírját, látogatta mog, hanem a 
közéleti íérllak sírjánál is lerótta a ke
gyelet adóját. Nagyon sokan kerestek tel 
a KossaWi-manzólouinot, ahol a tóvaroa 
helyezett cl koszorút, majd az egyetemi 
hallgatók küldöttsége jelent meg es né
hány gyászdalt elénekelve tett koszorút 
a sírra. Koszorút hozott még a KomuW:- 
párt lluvpert Bozsö képviselő vezetése
vei megjelent küldöttsége is. .

Tlzcnogy órakor érkeztek meg Lukacs 
Gvörgv v. kultuszminiszter, Ugrón ua- 
bor, Kúpért Rezső és I'ifcilr Béla egye
temi tanár, akik Glesmcin Sándor slijat 
koszoruzták mog. A sírnál Fi/.dr Béla. 
Szirmai Oszkúrné, és az eszperantó szö
vetség képviselői mondottak beszedet.

Állandóan nagy közönség volt Somoip/i 
Béla és Bacsó Béla sírjánál, amelyekre 
rengeteg virágot hoztok. A simul délben 
megjelent a szociáldemokrata párt kul- 
(Hittsége is físgterp<IO/os luims. Kilhly 
Anna és Kábák Lajos képviselők vezeté
sével. A két sírnál a Vasmunkás dalárda

Ezt’ a híradást, természetesen fen- 
tartással közöljük.

Ugyancsak a Neue Freie Presse 
jelenii: Pénteken vagy ezer magyar 
emigráns összegyűlt a Világosság 
emigráns-klubban és ott a Károlyi 
forradalom kitörésének hetedik év
fordulóját ünnepelte. Szende Pál, a 
Károlyi kormány volt pénzügymi
nisztere mondotta az ünnepi beszé
det. Ug.v hirlett,. hogy Károlyi Mi
hály gróf is megérkezik Becsbe, és 
ezért

sok magyarországi munkás is részt 
vett az ünnepélyen.

Az összejövetelről a magyarországi
ÍME

éneke után Esztergályos János mondott 
beszédet.

Nagyon sokan keresték fel a Deák- és 
B«f/7»i/áW2/-mauzoleuiuot, továbbá Ady 
Endrének és Jókai Mórnak szépen feldí
szített sírját.

A főváros mintegy hatvan sirt koszo- 
ruzott meg. Így koszorút, küldött a> 
Kossuth-, Batthyány- , Deák-mauzóleu
mokba, továbbá Jókai Mór, Arany János, 
Klapka György, Munkácsy Mihály, Mik
száth Kálmán, . Tiirr István és Görgey 
Artúr sírjára. Ady sírjáról ugylátszik 
megfeledkeztek.

Jj kormánypárt kegyelete
A kormánypárt hivatalos küldött

ségei Mindenszentek napján há
rom sirt kerestek föl: Kossuth La
jos, llubinck Gyula és nagyatádi 
'Szabó István sírját. A kerepesi te
metőben Plattba György es 1'. 
Szabó Géza vezetésével Rubinek 
István. Diniek Ödön, Marschall he- 
renc, Nánássy Andor, Erdélyi Ala
dár, ’ Takács Géza és mások .jelen
tek meg. A Kossuth-mauzoleumnal 
Platthv Gkörgy rövid gyászbeszéd
del helyezte el az egységespart ko
szorúját. „Minden nemzet annyit 
ér — mondotta —. amennyiben 
nagyjait, történetének dicső alak
jait meg tudja becsülni/*  Rubinek 
'Gyula sírjánál F. Szabó Géza mon
dott nagyhatású beszédet:

— Minden nagy emberünk egy 
produktív vezéreszmét, nagy, hatal
mas nemzeti gondolatot testesít 
meg, — mondotta a. töbek között .— 
Rubinek Gyula áldott nevét és jó
ságos alakját ez a gondolat lükröz- 
tetl vissza: keresztény, demokrata, 
nemzeti, agrárpolitika. Nagy neve 
él alkotásaiban, terveit ránkhagy tn. 
az élő lelkiisineret buzdító erejével. 
Meglátjátok: Rubinek Gyula nagy

szociáldemokrata pártnak leiratot 
küldtek, amelyben az emigránsok

tiltakoznak a letartóztatott kommu
nistáknak n rögtönitélő bíróság ele 

való állítása ellen.
A Becsbe menekült forradalmá

roknak ez a tiltakozása meg súlyo
sabban kihívja a kritikát, mint azok 
a táviratok, amelyek a külföldről 
igyekeznek befolyásolni a kor
mányt a letartóztatott kommunis
ták érdekében. A kormány előre
láthatólag hasonló eréllyel fogja a 
Bécsből jött illetéktelen beavatko
zást visszautasítani, mint ezt a 
többiekkel már megtette.

szive is megdobban még egyszer, 
ha majd a felszabadult Kárpátok, 
Erdély, az Adria és Nyugat-Ma- 
gyarország küldi ide üdvözletét és 
a négy irányból jövő éltető szellő 
rácsókolja áldását erre a sírkőre.

Nagyatádi Szabó Istvánnak sír
jához a kormánypártnak több, mint 
harminctagu küldöttsége zarándo
kolt le, Maycr János és Pesthy Pál 
miniszterek vezetésével. A gyász
ünnepélyt délelőtt tiz órakor tart- 
tották meg Erdőcsokonyán, ame
lyen Mayer János és Pest hy Pál 
tartottak beszédet Nagyatádi sírjá
nál és helyeztek el koszorút a kor
mány és az egységespárt nevében.

Őt színész sírkövének 
leleplezése

A halottak ünnepén a köztemetőben és a 
rákos! izraelita temetőben a kegyelctes

Változtathat-e a nápszOvetséá 
a tisztviselők státusrendezésén?

Bárczy államtitkár a decemberi genfi tanácskozás 
céljairól

Abból a hírből, hogy Bethlen István 
gróf miniszterelnök december elején 
Genfbe utazik és a népszövetségi tanács, 
valamint a pénzügyi bizottság ülésén 
jelentéit tesz a köztisztviselők státus
rendezéséről, tisztviselői körökben 
arra következtetnek, hogy a fizetés
emelési és státusrondezési különbözet 
folyósítása sokáig el fog húzódni, meri 
a népszövetség jóváhagyását be kell 
várni. Ebben az ügyben

BÁRCZY DEZSŐ,

helyettes államtitkár, a Takarékossági 
Bizottság főtitkára a következőket 
mondotta a Hétfői Napló munkatársá
nak:

— Á népszóvclnég pénzügyi bizott
sága nem változta Ihat a tisztviselői 
státusremlezésen. A kérdés csak unj- 
nyibau tartozik a népszövetségi fó

ünnepségok sorának egyik érdekos ese
ménye volt öt szinész eddig jeltelen sír
ján felállított sirkő leleplezése. A közte
metőben délelőtt 11 órakor az Országos 
Szinészszövetség, a Budapesti Színé sz- 
egyesület képviselői, a művészbarátok és 
színházi kapacitások egész sora és az ez
rekre menő közönség jelenlétében a Papp 
Mihály, Németh József és Boross Endro 
sírján állított sírköveket leplezték lo é.i 
virággal, koszorúkkal borították bo a 
művészi kivitelű síremlékeket. Az Orszá
gos Szinészogyesület nevében Hidvéghy 
Ernő, a Szinészszövetség nevében Győző 
Lajos, Somiár Zsiga és Raskó Géza mon
dottak megható emlékbeszédet.

Ezután az ünneplők átvonultak a zsidó 
temetőbe, ahol Nyáray Antal az „utolsó 
bohém" és a korán elhunyt Kertész 
Endre sírján állított emlékek mellett 
Géczy István, Vándor y Gusztáv, majd 
Ince Sándor mondtak meleghangú emlék
beszédeket. Végül Hidvégy Ernő megkö
szönte Incze Sándornak a SzinliúÁ Klet 
szerkesztőjének az áldozatkészségét, 
amely lehetővé tette, hogy üt szinész sír
ját immár maradandóan megjelöljék. 
Mind az öt sirkövet Incze Sándor szer
kesztő állitatta fel.

hősök temetőjében
Vasárnap délután 4 órakot áldo

zott a hndsoreg és a főváros közön
sége az elhunyt hősök emlékének. 
Délután 4 órakor jelent meg a rá
koskeresztúri temetőben József fő
herceg, Auguszta főhercegnő es 
Szirmait tábornok kíséretében. A 
kormányzót Jánky Konrád tábor
nok képviselte. A Szózat hangjai 
után Zadravecz tábori püspök tar
tott emelkedett beszédet, amelyben 
kiemelte a kettős feltámadást, a 
hősihalottak és a megsemmisülés 
sirgödrébe temetett haza feltámadá
sának gondolatát. A katonazenekar! 
a Hiszekegyet játszotta el s utána 
elárasztották a hősi sírokat n szebb
nél-szebb koszorúk tömegével. Gyö
nyörű koszorúkat küldtek az Oszt
rák, német és török követségek. 
Hymnusz hangjai zárták be a ke- 
gyeletes ünnepséget.

rum elé, amennyiben a niiniszterol- 
nők úr jelentést óhajt előterjeszteni 
a tisztviselői kérdésnek arról a rende
zéséről, amelyhez szükséges összegek 
felhasználására a népszövetség pénz
ügyi bizottsága júniusban felhatal
mazást adott. Elhatározó jelentőség© 
van azonban a decemberi genfi tanács
kozásoknak « nyugdíjasokra. A kor
mány ugyanis előterjesztést tesz a 
nyugdíjasod fizetésrendezése céljából 
fel veendő kölcsönről.
Értesülésünk szerint a nyugdíjasok 

flzelésrcndczéséhez szükséges kölcsön- 
összeg megszerzést' nem ütközik akadá
lyokba. A kormány ugyanis magúévá 
tette Homonnay Tivadarunk c kérdés
ben készítetf tervezetét annál is inkább, 
mert egyrészt az ez évi költségvetés 
fölösleggel zárul, másrészt :i szanálási 
külföldi kölesön kétharuittdrCszo uíTg 
feUla-zuálullauul K'kaAk.
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A hét politikai
programja

Hétfőn, Imloltak napján a pártok ke- 
gy eleiek mejreinlékezéne elhunytjaikról.

Kedden miniszterközi értekezlet a va- 
lorízációról.

Szerdán viharnap a Házban. Lénával 
iHty.-írt é« Gömbös Gyula interpellálnak 
Peiriáttevich Horváth Emil ellen. Rúd 
.I/irfw benyújtja a valorizácóről szóló 
törvényjavaslatot.

Csütörtökön megkezdődik a 
vetés parlamenti vitája.

Pénteken minisztertanács.
Siombaton közli a hivatalos 

tisAvjaelők státufirendezósóröl 
kormány rendelő tét.

Vasárnap Walko Lajos kereskedelmi 
minisjÉer beszámolója Baján. RetMen 
miniszterelnök nagy beszéde.

költség-

i»p « 
szóló

csütörtökön kezdődik 
o Mffiil-pír MUHI föMwuMsu 
ElOreMlhaiólag csak ■ jövöMton 

less ilélot
Csütörtökön, november, 5-én kezdi 

meg a budapesti királyi Táblán a 
A?/ir«-lanács az Erzsébetvárosi 
bombgmcrénylők bünperének fotár- 
gyalását. A közönség részéről már 
megindult a roham a jegyek 
iráni, de a bejutás ezúttal sem 
lesz könnyebb, mint a törvényszéki 
főtárgyaláson volt. Nyirő tanács
elnök csa k egy tekintetben enyhébb a 
közönséggel szemben, mint volt 
Latigw. a törvényszék elnöke: ő nő
ket is be szokott engedni a tárgyaló
tereiébe. Egyébként pedig szigorú 
rendőri készenlét fog vigyázni a 
rendre és arra, hogy illetéktelenek 
bo jno futhassanak.

A főtárgyai ásón előr.eláflm.tólag 
megjelenik valamennyi vádlott, no
ha megjelenésük nem kötelező. A 
vóflát Véber Béla főügyész fogja 
képviselni. Tanukat nem hallgatnak 
ki,[legfeljebb a vádlottakhoz intéz 
ni ifid kérdéseket a tanács. A főtár
gy*  lás nagy részót Zachár tábla
in rió előadása és az egész köteteket 
kitévő ’iratok felolvasása fogja ki- 
mcnMerti Ez legalább négy napot 
vette igénybe. A perbeszédekre két 
napot számítanak a hozzáértők, 
ugjrhogy a főtárgyalás egész tarta
mát hat. napra becsülik. ítéletre 
ilyenformán csak a jövő hét közepe 
táján kerülhet sor.

PÁRISIÉN GRILL
Párisi Kalitka
Szerecsen u. 35. 
Telefón: 83-74 
November 1-től

THE IHTERHATIOHM FIVE
(AuflmentQd)

PaBmer Jónes 
/pc^GS táncos néger jaxz-bandjo n 

jBrdin de ma loeur-böl 
szerződtetve, 

„FLORENCE**
a néger pacsirta, 

ALEXANDER & EVELYNE, 
ELLYNOR & EUGEN 

KŐVÁRT 
mondáin táncospárok

Nem fogják átbélyegezni 
a papírpénzeket

Temesoáry Imre a fémpénzek forgalombahozataláról 
1926 szeptember elseje előtt nem lesz uj pénz

Politikai körökben pártkülönbség 
nélkül szorgalmazzák, hogy a pen
gőérmeket a kormány minél előbb 
bocsássa forgalomba, ellenkező 
esetben káros következmények
kel fog járni az átszámítás. Ebben 
az ügyben

TEMESVARY IMRE,
a kormány pénzügyi előadója a kö
vetkezőket mondotta a Hétfői 
Napló munkatársának:

— A pengőérmék elkészítése Hosz- 
szabb időt fog igénybevenni. |

1926 szemptember elseje előtt

A Ciub-Kávéház amnesztiái hősénél! családi perpatvara 
a bíróság előtt

oda a biró elé 
félvállról kéz-

Mikor van revolver Ily Lászlónál?

A’ budapesti büntető járásbírósá
gon, Kéri járásbíró előtt nevezetes 
vádlott állt szombaton délben. Ily 
László, szegény Varsány ügyvéd 
gyilkosa, a Club-kávéházi emlékeze
tes támadás elítélt, de amnesztiával 
szabadult hőse volt a vádlott. A vád 
a nrfgy múlthoz képest igazán 
bagatell volt ezúttal, egyszerű kihá
gás: életveszélyes fenyegetés.

'A tulajdon felesége jelentette fel 
Ilyt,

aki a feljelentés szériáit revolver
rel fenyegette meg az asszonyt. Már 
íredig egy Ilynél a revolverrel való 
fenyegetőzést egész nyugodtan le
het életveszélyesnek minősíteni.

Ily legénycsen állt
R olyan hánya vetőn. ..................... .
dett védekezni, hogjr a biró rászólt:

— Ne viselkedjék itt úgy, mintha 
odahaza volna.

— Nemi tehetek róla —- védekezett 
Ily —, nem' tudok én másként visel
kedni. Megszenvedtem én már ezért.

A biró ezután tovább faggatta 
Ilyt

□Két leány, ha egyet szeret
Űitriolos merényiéi a IKörúton

BAK 
SÖR

Mende Irén 23 éves hivatalnoknő 
vasárnap délután az Erzsébet-kör- 
uton vitriollal leöntötte barátnőjét: 
Korb Rózsit, azután revolverrel ön
gyilkosságot kísérelt meg. de szán; 

meg-dókában az ucca közönsége 
akadályozta.

Mende Irén és Korb Rózsi 
inekkori jó barátnők voltak 
rátságukat mi sem zavarta 
addig, hűiig auüg in 
egy B. László nevű __________ __
fiatalember mindkettőjüknek udva
rolni kezdett és mind a két leány 
igyekezett az ifjút magának meg
hódítani. Természetesen, a két rivá
lis leány között a barátság eihide- 
giilt és a szakadás teljessé vált kö
zöttük, mikor Mendc Irén három

gyer- 
és bá
ni ind

ámig jneg nem ismerkedtek 
i mérnökkel. A

A hatalmasan megnövehedetí forgalmunk
csökkenti költségeinket s igy napról-napra foko
zódik versenyképességünk, minek folytán njabbi 

rendezünk 
soha nem tapasztalt 
olcsó árakkal!

Velour köpeny 865.000
Velour köpeny 1,050.000

6 olcsó napot
Seal elektrik bunda 3,108.000
Seal dlektrinnnía nnn■fabb kiállitásb.'n, 25 hosszú ... iíoU.IIUlJ

Maron Kanin bunda ... 3.800.000
Fekete Brahanter bunda , inn nnn

cg livatooabb fazón...........................Z,lUU-UUU

Nutrlette sporthunrta. . . . . . . . .  2,400.000
MOLNÁR GYULA nöl felöltő és azörmeftruhtza■msmmmsm, BUDAPEST, VII, RÁKÓCZI ÚT 22 .... ..

Őriül eredeti párisi modellek után mindenfele nemes azötntébfil készült női
bundákban, legújabb divatú őszi és téli női és leánykaköpenyekben, valamint ruhákban

tehát szó sem lehet a fémpénzek 
forgalomba hozataláról.

Egy éven belül ilyenformán a for
galom csak papírpénzben fog lebo
nyolódni.

Arról szó sincs, mintha a kor
mány a jelenlegi papírpénzek 

átbélyegzését tervezné.
A koronapapirpénz kerek össze
gekre szól, miknek átszámítása 
igy történik: az ezres — 8 
fillér, a tízezres — 80 fillér, a száz
ezres — 8 pengő, a milliós 80 pengő.

— Ez az a nagy,szerelem? — mon
dotta neki Ily, régebbi ügyeire cé
lozva, amelyeket éppen az asszony 
miatt keletkeztek. Miért nem tud
nak megférni?

— Mindent megpróbáltam én már 
— felelte Ily élénken —, de ezzel az 
asszonnyal nem lehet bírni. Mindig 
lehetetlen módon viselkedett. Most 
aztán, külön étünk.

— És hogy volt azzal a revolver
rel?

Ily méltatlankodik.
— Én, revolverrel? Nincs is ná

lam' ‘revolver soha. Csak — teszi 
hozzá mégis —,

Ha szolgálatban vagyok.

Ily tudvalevőleg a Központi vásár.- 
felüg.velőség alkalmazottja és hogy 
milyen revolyeres szolgálatra cél
zott, azt természetesen nem mondta 
meg.

De nem volt tanú ellene, sőt az 
asszony se jelent meg1, mert ezidő- 
szernt nincs is Budapestén.

így azután a bíróság bizonyíté
kok hiányában mindkettőjüket fel 
mentette.

héttel ezelőtt megtartotta eljegyzé
sét B. Lászlóval.

Mende Irénnek azonban egy régi 
udvarlója volt: S. Béla, aki mintegy 
két hónap óta Szegeden tartózko
dik, ahol egy gabonacég könyve
lője. S. Bélának valahogyan tudo
mására jutott, hogy Mende Irén el
jegyezte magát és ezért Korb Ró
zsinak egy Mende Irénhez címzett 
levelet küldött, kérte, hogy a?t jut
tassa el barátnőjének. A levélben 
S. Béla meglehetősen durva han
gon tesz szemrehányást hűtlen sze
relmesének.

Mcnde Irént nagyon megdöbben
tette a levél és megkérte barátnő
jét, hogy arról ne szóljon senkinek. 
Korb Rózsi azonban a levél tartal-

Kockás, csíkos velour köpeny
divatszinekbcn, különleges fazón,
vígig bélelve..........................................

Angol kockás divat felöltő 
Szövetruha laaó"'llMla 

1,100.000 
720.000
460.000

,|m«7 rZmoíKZoHn B. Lászlónak 
Mende írón vőlegényének, aki az
után magyarázatot kért menyasszo
nyától. Mende Irén zokogva han
goztatta, hogy Öt nem fűzi egykori 
r»,‘lM-lÓlahi0S .^mmiféle különösebb 
cm^-. A levőiben említett Fiume- 
szállóból! jelenetet pedig azzal ma
gyarázta, hogy egyszer a szálló 
haljttban randevút adott. 8. Bélának 
do mivel a hallban sokan tartózkod'. 
f('t. eSt n-enÍ ifatak nyugodtan be- 
szélgctni, felmentek egy szobába 
dÁriltalÁ óra ,,ossza'< 

rn...,otay . Laszlo azonban nem 
fogadta el ezt a magyarázatot ha
nem szakított menyasszonyával és 
felbontatta az eljegyzést.

Mindé Irént vőlegénye elvesztése 
buskomorrá tette, különösen nődig 
mikot megtudta, hogy az Korb tíó zslná keres és taljf vigSalást 
Hozzátartozóinak többször? kijelem 
gyent ífynOméIÍful ezt a «é-

— Megölöm magamat, _ mím

■ ■'b'tl hajtotta.VaA/Er-
aiSln ■ nO/UntOnT lnefiles^ barátnőjét,

7. aszóval sétálva jött<.s ? kezében lévő vitriolos üveg 
tötfe1^ Korb Rózsi arcába ön. 
totte. Mende íren egy pillanatig 
maga is megdermedve nézte tettét' 
^ata” r^kül-jéböl egy miniatűr 
Browning-revolvert rántott elő és 
maga ellen fordította, dó a Korb 
kozsi jajveszékelésére összefutott 
tömeg megakadályozta, hogy ön
gyilkosságot kövessen el.

Korb Rózsit súlyos égési sebekkel 
ívr-,z7?'Jk"s;k%h4?-I?a szállították. 
M<'Me Irént előállították a kerületi 
kapitányságra, ahol kihallgatták és 
lnl.Ye,' hozzátartozói igazolták és 
szökésétől nem kell tartani, szaba
don, bocsátották a kis pesti szerelmi 
regény hősnőjét.

ír»

dreher
a

750.000 K-tól

fiRFfiviM 122
W Saroküzlct

Téliköpenyek
végig bélelve—.—............

Téliköpenyek
szöímcgallérral és nianzscttával 1,000.000 K-tó

Téliköpenyek ,'“uSK^en'
manzsettával .._.............. l.aoO.OCO K-töl

Seal-Eiektric bunda
120 cm hosszú, legdivatosabb
fazon..........................-...................- 3,000.000 K-tól

Brabanterbunda
feketében .......  2,300.000 K-tól

Ezüst SS
dm válaztékban Schleifer eM»«»*runy*r
gyári árban VII, Kazinczy u. 14. Tel. 135-28.
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Pdrizsötm elfogták Fedák Sári
szobalányát, akit egész Európa 

rendőrsége üldözött
Az ál Herendy grófné karrierje

ka- 
de 
nő 
és 

fo-

be-

Schmidt Jozefln a temesvári paraszt
lány egy szép napon megérkezett Pestre. 
Mint szokás, beállított ogy cselédelhe
lyező intézetbe. Mindenes lett. Két év 
alatt „kifinomodott". Levetette a tarka 
perkálruhát. a babos kendőt fehér bóbi

tával cserélte fel: szobalány lett Joze- 
flnből. Fedák Sári felfogadta. A jómó
dom lány megkedveltette magát úrnő
jével és mint színésznő szobalánya bo- 
került a színházak életébe. Kupiét Ír
tak róla, olyan népszerű lett. A feltű
nően szép szobacica Unom urak téli
kabátját vetette le, virágcsokrokat, tün
döklő ékszereket látott: megrószegült 
tőle, ö is előkelő életet akart élni. 
Pénze volt, hiszen sok borravalót 
pott. Elegánsan kezdett öltözködni, 
ez kevés volt ueki. Jozefln nagy 
akart lenni. Kilépett a művésznőtől 
jelentkezett egy lipótvárosi bankár 
leségénél:

— Fedák Sári szobalánya voltam, 
állnék a nagyságos asszonyhoz.

Persze kitörő örömmel fogadták a 
népszerű szobalányt, akiről éppen eb
ben az időben született meg a kupié. 
Sc/iwíidt Jozefln busás fizetéssel lielybe- 
illt. ÍZ^j/szóíudn semmi dolga sem volt, 
tsak a zsurokon és estélyeken mutogat
ják a vendégeknek:

— Most nálam szolgál Fedák Sári 
szobalánya.

A népszerű művésznő neve olyan nim
buszt kölcsönzött Jozeílnnck, hogy a 
Lipótváros hölgyei formálisan egymás 
kezéből tépték ki. Egyik helyről a ma
iikra csábították, természetesen mlndo- 
íütt jól megfizették a hűtlenséget. Éve
ken át szenzációja volt a társasa goknak 
Fedák Sári szobalánya. Végül is azon
ban elkopott a varázs és Schmidt Joze
fln állás nélkül maradt. Pénze nem volt, 
mert minden fillért ruhákra költött. 
Tavaly azután beállt szobalánynak 
Halász Miklós dr. ügyvédhez. Az ügy
véd családja csakhamar bizalmába fo
gadta az uj szobalányt, akin mindössze 
az volt a feltűnő, hogy rengeteg ruhája 
volt elegánsan öltözött. Az elegáns 
szobalány esti kimenőit rendesen szín
házban töltötte. Egyszer cl vetődött a 
városligeti Barokaldi cirkuszba. Az 
előadás alatt feltűnt az elegáns hölgy 
a cirkusz főattrakciójának, Mazeppa 
mülovarnak. A regényes hangzású név 
tulajdonosú, aki polgári életben a Ro- 
senberg Adolf névre hallgatott, isme
retséget kötött Schmidt Jozefinnel. Jo- 
zefinnek is megtetszett a ílu. Ismeretsé
gükből bizalmas barátság lett, a lány 
természetesen nem mondta meg mi a 
foglalkozása. Sokkal helyesebbnek látta 
Herendy Márta grófnő néven bemutat
kozni. Elmondta Mazcppának, hogy 
szereti a népies mulatságokat látni és 
kóborlása közben igy jutott a Barokal- 
diba. Természetesen figyelmeztette a lo
vagot, hogy a grófi, család jóhirneve ér
dekében csak titokban találkozhatnak.

Mazeppa ékszerei.
Ez a kalandos szerelmi viszony né

hány hónapig tartott. Mazeppa. boldog 
volt, hogy egyszerű mülovar letérő egy 
valódi grófnő a szerelme. Egy napon 
azután Schmidt Jozefln nagyot gondolt. 
Elmondotta Mazeppának, hogy csaladja 
megtudta, hogy ismeretséget tart fenn 

• velő és a botrány elkerülése célmból 
gárdába akarják küldeni. Proponálta, 
boau lilikjének egulllt Amerikába. Ma-

Király Szinház
Mindon esto a aagysikorü

Anna-bál
Szombaton nov. 7-én délután 
rendkívül öleié érakon

Jánoska
Vastrnep délután mőrsőkeli 

Arakon 

zeppa a boldogságtól szédülten azonnal 
beleegyezett a dologba. Elhatározták, 
hogy Hamburgba mennek, ahol majd 
Mazeppa ismerősei révén útlevelet sze
reznek Amerikába. Találkozót adtak 
egymásnak a pályaudvaron és liaza- 
szaladtak csomagolni. Sc/inticH Jozefln 
csomagolása. abból állt, hogy feltörte a 
szekrényeket, mig Halász dr. és csa
ládja a színházban volt és többszáz
millió korona értékű ékszert és kész
pénzt elvitt. A zsákmánnyal egyenesen 
a pályaudvarra sietett, ahol már várta 
a mitsem sejtő lovag. Hamburgban 
megszálltak egy penzióban és a inülo- 
var elindult útlevelet szerezni. Jozefln 
unalmában rakosgatni kezdte Mazeppa 
holmijait. Közben azután rájött arra, 
hogy a lovagját tulajdonképpen Rosen- 
berg Adolfnak hívják. A regényes és 
szerelmes szivü Jozefln nem bírta ki 
ezt a csapást. Nyomban csomagolt és 
Mazeppa nélkül tovább utazott Fran
ciaország felé. A sietségben azonban 
magával vitte Rosenberg-Mazeppa há
romszázmillió koronát érő ékszereit.

Az ál-Herendy grófnő kalandozásai.
Közel egymiíliárd korona zsákmány

nyal indult el Hamburgból Schmidt 
Jozefln, aki most már konzekvensen a 
Herendy Márta grófnő nevet viselte. 
Utjának első stációja Párizs volt. Utána

J}z öngyilkos Max Linder 
meghalt

Kutatják a kettős öngyilkosság okát

Lapzártakor jelentik nekünk Pá
rizsból, hogy Max Linder, az ön
gyilkossá lett lüres moziszinész 
meghalt. Felesége tudvalevőleg 
még a kórházba történt szállítása 
közben kiszenvedett.

Párizs közönségét nagy izgalom
ban tartja a kettős öngyilkosság, 
amelynek eddig senki sem tudja 
igazi okát.

Max Linder és felesége az öngyil
kosságot a Baltimore-szállodában 
lévő lakásukon követték el. A tra
gédiát Max Linder feleségének az 
anyja: \Peters asszony fedezte lel, 
aki délelőtt látogatóba jött el hoz
zájuk. Mikor benyitott a szobába, 
borzadva látta, hogy leánya és ve.jc 
átvágott erekkel, vértócsában fek
szenek az ágyban. Fellármázta a 
szálloda személyzetét, akik gyorsan 
orvost hívtak. Az orvos megállapí
totta, hogy Max Linder előbb fele
ségének mérget adott át, majd an
nak kezén megnyitotta az ütőeret, 
ezután ő maga is öngyilkos lett. Az 
első segélynyújtás után mindkettő
jüket kórházba, szállították, de mire 
a kórházba értek, az asszony meg-

Az autótaxi vállalat 
harminc uj rendszámot kap 

Szabó Imre dr. llsztifőUgyész nyilatkozata
A' közlekedésügyi bizottság ezen a hé

ten foglalkozik újra az autótaxi ügyével 
s az ülésen megjelenik Szabó Imre dr. 
tiszti főügyész is. A Hétfői Napló tudó
sítója megkérdezte a főügyészt, milyen 
álláspontot fog elfoglalni ebben az ér
dekes Jogi kérdésben.

SZABÓ IMRE dr.
ezeket mondotta munkatársunknak:

— Álláspontom most is változatlan. 
Tény, hogy a háború és az azt követő 
idők alatt az autótaxi-vállalat nem volt 
kópos üzemét folytatni s ez a vismajor 
— mint a szerződésben kifejezetten ki 
van mondva — a szerződés hatályát 
automatice mogbosszabbitja. Kérdés 
azonban, hogy ez a meghosszabbítás vo
natkozik-e az előjog ügyére isi Az elő
jog fennállása, v;gy megszűnése két- 
Hégteleniil mindkét oldalról vitatható s 
egyforma erejű érvekkel támaszthat'i 
alá. Nincs kizárva, hogy per esetén a 
főváros lenne a nyertes, de az sem lehe

Monté C’arlo, ahol óriási összegeket 
nyert. Igaz, hogy néha korrigálta a 
szerencsét, ha nem kedvezett neki. Esz
telen pazarlásával azonbau nyakára 
hágott a pénznek, végül is egy fillér 
nélkül maradt. Monté Cáriéból ismét 
Párizsba utazott. Az egykori szoba
lány mint elszegényedett grófnő érke
zett Párizsba. Ez azután kitűnő üzletnek 
bizonyult. Az előkelő, gazdag, hiú pol
gári családok örömmel fogadták kö
rükbe és készséggel támogatták a ..le
tört" grófnőt. Schmidt Jozefln azután 
sorra megpumpolta a családokat, kisebb 
nagyobb szélhámosságokat követett el 
és mikor végül is a botrányok egész 
sorozata támadt körülötte, áttette szék
helyét Olaszországba Rómában telepe
dett lo Schmidt Jozefln és itt kezdte 
folytatni manipulációit. Itt azután 
rajtavesztett. A letört grófnőt, estélyre 
hozták egy dúsgazdag római gyároshoz, 
akinek személyzetében egy magyar 
komornyik is volt. Ez a komornyik va
lamikor együtt szolgált Schmidt Joze- 
finnel. Nyomban felismerte és figyel
meztette gazdáját. A gyáros utána né
zett a dolognak és a temesvári, buda
pesti, bécsi, hamburgi és párizsi rend
őrségektől a római rendőrpre fék túrára 
érkezett körözőlevélben csatolt fényké
pen legnagyobb megdöbbenésere felis
merte vendégét. Schmidt Jozefln le volt 
leplezve. A rendőrség nyomban letar
tóztatta és kiadta a. francia hatóságok
nak. A napokban fogják tárgyalni ügyét 
a. párizsi törvényszéken. Elitéltetése, il
letve büntetése kitöltése után Ham
burgba kerül, ahol a Mazeppa-tő\e lopás 
miatt fogják felelősségre vonni. Azután 
pedig visszakerül Budapestre Fedák 
Sári kalandos életű, szép szobalánya.

Ségi Pál.

halt és Linder felépüléséhez sincs 
sok remény.

Barátai szerint Max Linder már 
hosszabb idő óta súlyos idegbajban 
szenvedett és ezzel magyarázzák ön
gyilkosságát is.

Max Linder néhány héttel egej/ítt 
érkezett me? fiatal felesegével 
svájci üdüléséből, míg tizennyolc
hónapos kislánykájukat egy svájci 
penzióban hagyták. Max Linderék 
Párizsban egy szállóban laktak, 
mert ott akarták bevárni, mig beköl
tözhetnek nenillyi kis házukba, me
lyet most építtettek. Amikor már 
minden előkészület megtörtént a 
költözködésre Linder hirtelen min
dent visszaszivott ós továbbra is a 
szállodában élt, miközben a lakását 
gyakran változtatta. Max Linder 
idegbajára ,jellemző az is, hogy 
nemrég minden ok nélkül lemondott 
a moziszerzők egyesületének elnöki 
tisztéről, továbbá inkább 250.000 
frank bánatpénzt fizetett egy film
gyárnak, de nem játszotta el egy 
megkezdett kalandorfilmjének befe
jező jeleneteit.

tetlen, hogy az autótaxi-vállalat állás
pontja korül ki győzelmesen. Épp ezért 
Javasoltam és javaslom most is, hogy a 
főváros egyezzék meg békésen a válla
lattal. A' főváros nem hoz áldozatot, hi
szen ha uj rendszámokat ad a vállalat
nak, közlekedési és egyéb adók címén 
újabb jövedelemhez jut, javítja a fő
város közlekedési viszonyait és számos 
sofförnek te;omt munkaalkalmat. Vi
szont, ha perre kerül a dolog, lehet 
hogy elveszítjük a pert s többek között 
még 15—20 millió korona perköltség is 
utón engedélyezzen a főváros méltá
nyos mennyiségű rendszámot a társa
ságnak, amely esetben természetesen az 
autótaxi köteles lesz elismerni előjogá
nak végleges megszűnését.

Értesülésünk szerint a tiszti főügyész 
álláspontját, a bizottság egyhangúan 
magúévá teszi és kiadja a vállalatnak a 
30 uj rendszámot.
terhel bennünket. Én tehát változat kí
nul amellett foglalok állást, hogy békés

Jön a fél 
és ha a nyáron el Is mu> 
lasztcita, most sürgősen 
szerezzen be maganak 

és családjának 

de csakis valódi

EH
Rf

SOSBORSZESZ.

amely diadalmasan küzd 
meg minden bajjaléskór- 
ral, amelyet a tél okoz.

A téli meghűlés nyomán jelent
kező mindenféle fájdalmát meg
szünteti a Dianával való bedör- 
zsölés, masszírozás. ;

Az elpuhult testet is alkalmassá 
teszi az ellenállásra a téli hideg- 
gei szemben.

A fárasztó téli utak után eny
hülést és felfrissülést okoz egy
szeri masszírozás is.

Téli sportot űző vadászok, kor
csolyázók, ródlizók, skizők egy 
óráig sem nélkülözhetik.

Ha megfázik, egyszeri bedör- 
zsölés felmelegiti, vérkeringését 
mozgásba hozza és előzetesen 
megóvja a komolyabb betegségtől. 
Télen túlfűtött szobában gyakran 
lehet fejfájást kapni, amit ez n 
csodálatos szer percek alatt csil
lapít ■

Télen a torkát, garatját semmi
vel jobban meg nem védheti, mint
ha reggel este DIÁN A-sósbórszesx- 
sze! gargaiizál.

Télen erősebben lép fel a csuz 
és rheuma, amelyeknek ez a s£*r  
legnagyobb ellensége. / *

Kibírhatatlan lenne az Ör> szá
már.-, a ti), ha nem szerezni t>< 
ezt a lájdalnmcslilapEtő, üdítő, 
edző, erősítő, frissítő őz fer

tőtlenítő szert.

A házi gyógyszartárnak leg
első kelléke a DIANA-sósbar- 
szesz, amely minden bajnál, 
fájdalomnál, kimerültség! álla
potnál az első és leghatható- 

sabb segitséget nyújtja.

Minden családnál, min
den háztartásban nélkü-, 

lözhefe'-Sen. MJ

Szellemi és testi munkások azé" 
mára egyaránt fontos, mert fel
frissíti az értelmet és edzi a 

szervezetet.

Eredeti üveg plombáig 
mindössze 16.000 korona

Miníenfiol kapfintő!
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HÍREK
Nyolc embert gázolt el 

egy megvadult ló
Vasárnap, halottak napjának délután

ján súlyos szcrenosétlcnség történt a rá
koskeresztúri temető előtt elvonuló utón. 
A sűrít tömegekkel toli útvonalon haladt 
Weiland Mátyás 30 éves fuvaros egyfo 
patu kocsijával, amikor egy szembejövő 
autótól a ló hirtelen megbokrosodott és 
belerohant az előtte levő tömegbe.

J megvadult ló által vonszolt szekér 
maga alá népei t nyolc nőt és gyer

meket,

Zádor Klára 6 éves tanulólányt, Zádor 
Ilona 29 éves fővárosi tisztviselőnőt, 
Pásztor Anna 11 éves tanulót, Horváth 
Elekné 48 éves háztartásbelit, Mezen 
Gergelyné 28 éves ápolónőt, Moleslk Já- 
Vosné 35 éves tisztviselőnőt, Török Ilona 
J5 Sfres luipBzámoHlányt és Varga Ilona 
20 éves háztartásbelit. A megbokrosodott 
*11M azonban tovább rohant a kocsival 
ős rt * megrémült tömegnek csak nagyne- 
hezen sikerült elmenekülui az elgúzolás- 
14L Lovasrendőrök vették iildözőbo a szá- 
gpfdö szekeret, amolynek kocsisa csak 
minden erejének megfeszítésével tudta 
megfékezni a tajtékzó állatot. Közben a 
tém^tő felé igyekvő közönség a jajveszé- 
k?lö nyolc szerencsétlen áldozat segítsé
gére sietett.

A közeiben tartózkodott a mentők egyik 
Btitójá, mely az általuk rendezett sorsjá
ték egyik főnyereménye s az autón tar
tózkodó orvos részesítette első segitség- 
ben^pz elgázolt asszonyokat és gyerme
kekül Beszállította vala.uennylöket a 
Rékffs kórházba, ahol sebeiket bekötöz
ik,^ Zádor Klára és Zádor Ilona kivé
tellel, akiknek állapota nagyon súlyos, 
81 is .bocsátották őket. Halottak napján 
4^|uiánján különben a mentők 78 esetben 
öyujtotfak segélyt a villamosmegállók
ká! ég a temetőben rosszul lett emberek-

—Kéezpénztökéjét gyümölcsözően ki- 
hofweri. jelzálogkölcsönöket folyóslttat 
i Kőth Bawk Budapesten, Vilmos csá
lzár pt 45.

— Gróf Bethlen István né álla
pota javulóban van. Szerdán ope
rálták inog a Fasorszanatóriumban 
gróf Bethlen Istvánnét, a miniszter
elnök feleségét. Az operáció, me
lyet Scipladesz étJ Aaám tanárok 
végeztek, kitünően sikerült és a mai 
napon, a szanatóriumban nyert in
formációnk szerint a kegyelmes 
asszony közérzete minden tekintet
ben kielégítő, láza nincs és a beteg 
rövidesen teljesen felépül.

— Botrányos verekedés a Britannia- 
szálló halijában. Vasárnap délután a 
Britania-szálló ötórai teáján Zolsan Ede 
mérnök nagyobb társasággal uzsonná
zott. Mikor el akarta hagyni a szállót, a 
kapuban egy allétatormetü fiatalember 
útját állta és sértegette. Közben öklével 
az arcába csapott. A mérnök azonnal 
összeseit. A botrányra természetesen 
figyelmes lett a hall egész, közönsége és 
csakhamar körülvették az ájult mérnö
köt. A nagy tumultusban azonban a?, at- 
lótatormetii fiatalember megszökött. Zol
san néhány perc után nwgálioztért és 
autóba ült és a főkapitúuyságra haj
tatott. A központi ügyeletén feljelentést 
tett ismeretlen tettes ellen testi sértésért 
és súlyos becsületsértés elmén. A rend
őrség megindította a nyomozást, hogy 
megállapítsa, hogy ki volt az ismeretlen 
útonálló.

— A szerelem öl. A szabadszállási 
pénzügyőri laktanyában Király Béla 21 
éves pénzügyőr szerelmi bánatból szol
gálati fegyverével mollbelőtte magát. 
Súlyos állapotban Budapestre szállítot
ták, ahol a Szent István kórházban vet
ték ápolás alá.

— Felborult egy autó az Andrássy 
utón, Kaufer Márkus sofőr Bp. 21—874. 
számú autójával az Andrássy utón 
hajtott. A Bajza ucca sarkán az autó 
ki akart kerülni egy szembejövő bicik
listát. de a hirtelen kanyarodástól az 
autó felfutott a járdára, nekiment egy 
nagy fatörzsnek, felfordult és összetört. 
Kaufer Márkus sofőr kiesett a kocsiból, 
do kisebb zuzódásokon kívül más baja 
nem történt. A felfordult autónak ter
mészetesen nagy közönsége támadt és 
egy arra haladó konfliskocsis elkesere
detten kurjantotta el magát:

— Bárcsak az utolsó volna!
— A „Magyar szabadság" Kerecseny 

János dr. társadalmi hetilapjának uj 
száma kiváló tartalommal megjelent. 

i— Rtiorer Géza dr. közjegyző te
metése. Vasárnap délután temették 
el a kerepest temetőben Budapest 
társadalmi életének egyik kiváló 
tagját: dr. Rhorer Géza kir. közjegy
zőt. A gyászszertartás után Iiolit- 
scher Szigfrid, a közjegyzői kamara 
alelnöke méltatta az elhunyt kiváló 
érdemeit. A temetésen a közélet szá
mos kitűnősége jelent meg, többek 
között Popovics Sándor volt pénz
ügyminiszter ós Nádossy Imre or
szágos főkapitány is.

— Sikkasztott és elkártyázta a pénzt. 
Az innsbrucki Ottó w. Zinnnerhackel & 
Co. vasgyár feljelentést telt a főkapi
tányságon budapesti képviselője, Messin- 
ger Ernő. ügynök ellen sikkasztás miatt. 
Mcsslnger Ernő átvett a gyár budapesti 
adósaitól 13.00(1 osztrák slllinget, amivel 
nem számolt el, azonkívül a gyár tulaj
donát képező 1G.000 silling értékű árut 
eladott és a pénzt saját céljára fordí
totta. A főkapitányságon, megindították 
a. nyomozást, azonban Messingert sehol 
sem találták, mert a sikkasztás után 
nyomtalanul eltűnt. Budapestről, Az ügy
ben nyomozó Schmidl József detektív 
megállapította, hogy Messinger az utóbbi 
időben állandó látogatója volt a pesti 
kártyakluboknak és a sikkasztott pénzt 
is egy klubban, vesz:clle el. A nyomok 
szerint a sikkasztás után Bécshe mene
kült. Ma ezután különös meglepetés érte 
ti rendőrséget. Messinger Ernőtől Buda
pestről keltezett levél érkezett szüleihez 
és menyasszonyához, melyben kérte, 
hogy lehetőleg egyezzenek ki, az inns
brucki gyárral és a megegyezésről érte
sítsék őt a lapokban, hogy hazatérhes
sen. Megírta a levélben azt is, hogy a 
pénzt valóban egy kártyaklubban vesz
tette el és becsületszavára fogadja, hogy 
többé nem fog kártyázni. A levél alap
ján detektívek most Budapesten keresik 
Messingert, de ezzel cgyidőben hozzá
tartozói is megkezdték az egyezkedési 
tárgyalásokat.

— Autóelgázolás. A Margit körút J.8. 
számú ház előtt Stahel Ede vasgyári 
igazgató autója elgázolta Sorrmann 
Róza 66 éves gyári munkásnőt. A szeren
csétlen asszonyt életveszélyes sebesülés
sel vitték az Irgalmatok kórházába. A 
rendőrség megindította a vizsgálatot 
annak megállapítására, hogy a szeren
csétlenségért kit terhel a felelősség.

— Miért pusztul Magyarország? Ezzel 
a címmel dr. Dénes István rendkívül ér
dekes közgazdasági tanulmányt irt. Meg
állapítja. hogy az egyenes adók 90%-át 
is a fogyasztók viselik. Az ország pusz
tulásának szerinte két főoka van: az 
igazságtalan tehermogoszlás. Az egyes 
fejezetek a magyarság népességi tagozó
dását, C’sonkamagyarország és a kör
nyező államok birtokviszonyainak össze
hasonlítását tartalmazzák. Statisztikai 
adatokat közöl unnak bizonyítására, 
hogy az elvesztett háború és az állam- 
terhek 80%-át nem az ingó és ingatlan 
vagyonok, hanem a üxflzetésü alkalma
zottak és munkások űzetik. Az ország 
talpraállitásának egyetlen lehetősége 
a parlagon heverő, vagy rosszul megmű
velt óriási földterületek intenzív meg
munkálása. Ennek egyetlen módja a 
földtulajdonos kényszerítése 1%-os föld
értékadó kivetésével. Ezzel megoldódnék 
a. földreform nagy problémája minden 
kényszerítő beavatkozás nélkül. A fele
letet a cim-kérdésre a térkép adja meg: 
amig a környező államokban 9D% a kls- 
birtok, nálunk 55%. A kitűnő szakkönyv 
felbecsülhetetlen adathalmaz politikusok
nak és közgazdászoknak egyaránt.

— Eltűnt táncosnő. Fabricius Magda 
21 évos táncosnő két hét óla eltűnt 
szülei lakásáról és azóta nem adott élet
jut magáról. Eltűnése előtt sokat lát
ták egy fiatalemberrel, aki külföldi im
presszáriónak mondotta magát. A rend
őrség széleskörű nyomozást indított, 
mert az a gyanú, hogy a fiatal leány, 
leánykereskedők kezébe került.

—- A robogó autóból a villamos elé 
esett egy részeg napszámos. SchmoU- 
bach Sándor 22 éves napszámos ittas 
fővel autózni ment egy soffőr barátjá
val. Midőn a Kerepesi utón robogott az 
autó, a. kocsi ajtaja valahogyan kinyílt 
és az ittas napszámos a villamos sínekre 
zuhant. Épp abban a pillanatban köze
ledett egy villamos, amelynek vezetője 
a szerencsétlenséget látva gyorsan fé
kezni igyekezett. A villamost azonban 
nem sikerült idejében megállítani s 
Schmolbach a mentőaeszka alá került, 
amely kezét összeroncsolta. Súlyos álla
potban a Rókus-kórházba szállították.

— Jelzálogkölcsönöket, folyósít T. 
hci.vii bekebelezés mellett budapesti 
bérházakra, mezőgazdasági birtokokra 
és ipartelepekre a Róth Bank Buda
pesten, Vilmos császár ut 45.
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Disznó szerencse
vagy

a szerencsétlen disznó
Egy karkötő szomorú története

Szombaton este igen érdokos „rendőri 
esemény" játszódat le az egyik pesti 
kisvendéglőben és a nem mindennapi 
történet ma is élénk izgalomban tartja 
a szemtanukat és az eset szereplőit. A 
Dessewffy uccábau levő Tápal-féle ven
déglőben ugyanis tegnap este feleségé
vel együtt betért vacsorázni Kálmán 
Miklós bankbizományos. A vacsora el
fogyasztása után éppen távozni készül
tek, midőn Kálmánná észrevette, hogy 
120 milliót érő, brilliánsokkal dúsan ki
rakott karkötője, amely az imént még 
előtte csillogott,

eltűnt karjáról.
Természetesen nagy idegességgel ke

resni kezdték az érthetetlen módon el
tűnt drága ékszert és a vendéglő közön
sége és személyzete is lázas igyezettel 
mászott az asztalok, székek alá, kuta
tott a távoli zugokban, azonban az ér
tékes karkötőnek csak nem akadtak 
nyomára. Rendőrt hívtak, aki felvette 
a. tényállást és azután maga i<? nekilá
tott az eltűnt értéktárgy kereséséhez. 
Azonban a rendőr igyekezetét sem ko
ronázta nagyobb siker, mint az előbbi 
kutatókét. Ekkor jutott eszébe a rendőr
nek, hogy a korcsait talán az asztal 
térítőre esett s a pincérek esetleg az 
ételmaradékokkal együtt összeszedték és 
kivitték a szemétre.

A személyzet kapott az ötleten és 
ahányan voltak, nekiestek a nagy halom 
szemétnek, ételmaradéknak, azonban mi
nél kisebb lett a szemétdomb, épp úgy 
fogyott a szemétben bányászó arany
kutatók reménye, hogy a ékszert meg
találják. Már le is mondtak arról, hogy 
a karkötőt megtalálják. Annak n pin
cérnek. akL Kálmán ék vacsoráját fel
szolgálta, eszébe jutott, hogy az asztal
ról összeszedett ételmaradékokat

bedobta a moslék közé, amit viszont 
közben odaadtak az udvarban rö

fögő kocának.

máv . B moslékma radéhot kezdték 
kotorni az ékszerkeresök; azonban ott 
Bem volt sok keresnivalójuk

A végsőkig feszült idegállapotban 
azután Vass István, a vendéglő tulaj
ionosa berohant a konyhára, kiemelt 
Bgy hatalmai kést és a köriilállók leg
nagyobb megdöbbenésére, mielőtt va
laki egy szót is szólhatott volna,

a koca nyakába vágta a hosszú pen
gét.

A hízó menten felfordult, Vass István 
pedig, mint aki jól végezte dolgát, meg
kezdte a kimúlt állat feldarabolását, 
legelőször a. hasát és a gyomrát met
szette fel é«

a még meleg gyomorból nagy 
dladalordltással emelte ki az elve- 
jzett, de szomorú állapotban meg

került brilllánskarcsatot.

A karosat teljesen össze volt törve, a 
koca ugláfazik megpróbálta megeméez- 
teni a drágaságod .. ..

A történet szerencsés kimenetele örö
mére az aranyfaló koca húsából azon
nal jóizii disznótort rendeztek a kis
vendéglőbon, amelyen a tőzsdebizoraa- 
uyosék is részt vettek.

A Pyramis rt. „betörése" a JelzülogMbii 
blMtll útra terelődött

Leitner Zsigmond és az Építőbank följelentést tettek
A Magyár Takarékpénztárak 

Központi Jelzálogbankja legutóbbi 
közgyűlése igen viharos volt. A 
bank ugyanis öszeomlott, aminek 
főoka az, hogy Sváb Gyula, dúsgaz
dag földbirtokos, valamint Szász 
Ernő, akik a Pyramis részvénytár
saságot megalapították, átvették a 
majoritást és tőkeemelést csinállak, 
úgyhogy a felemelt tőkét nem fizet
ték be, hanem rossz váltókat, adtak. 
Ezzel szemben viszont a Jelzálog
bankból a majoritás felvett majd
nem negyvenmilliárd koronát. 
Mindezeket Polónyi Dezső, Abra
kául Dezső és Dénes István ügyvé
dek a legutóbbi közgyűlésen igen 
éles formában tették szóvá. Most az
után, amint a Magyar Takarék
pénztárak Központi Jelzálogbank
jának közgyűléséből előrelátható 
volt: Szász Ernő, Sváb Gyula és 
társai ellen Leitner Zsigmond. volt 
vezérigazgató nevében dr. [Polónyi

A sajtóakadémia és Kozma Jenő 
kettős álláspontja

A pénzügyi bizottságban Kozma is a segély ellen fog szavazni
Várospolitikai körökben még ma 

is élénk szóbeszéd tárgyát képezi a 
közoktatásügyi bizottság péntek 
délutáni ülése, amelyen — mint is
meretes — Kozma Jenő védőbeszéde 
után a Wolff-párt és a, Ripka-párt. 
megszavazta 3 szótöbbséggel a Tu
ráni szövetség sajtótanfolyamának 
segélyezését. Mán az ülésen nagy 
megbotránkozást keltett, hogy a 
Ripka-párt vezére védelmébe .vette 
és fel dicsérte ezt a kimondottan 
pártpolitikai célokat szolgáló, de a 
közszempontjából teljesen haszon
talan kurzüsintézményt. Kozma. Je
nő, felszólalásában még azj is £11 í- 
íötta. hogy

az Est és a Magyarország szer
kesztőségében is dolgoznak 

olyan m fi n ka társa k.
akik a sajtóíaufo.lyamot elvégezték, 
noha ez nem felel meg a valóság
nak.

Elhibázott beszéde, illan Kozma 
az ülésen résztvevő .újságírók aszta
lához sietett « méltatlankodva mon
dotta az Jíjságiróknak, hogy a de
mokratikus blokk nem akarja meg
szavazni a sajtóakadémia jelentékte
len összegű támogatását. A sajtó 
munkásai azonban a mosolyogva 
közeledő Kozmát viharos szemre
hányással fogadták s kfi.ielentették 
előtte, hogy ezért a felszólalásért 
az egész sajtó kíméletlen támadá
sában lesz része.

A váratlan támadás követkéz! e- 
b'eií megfagyott a pártvezér arcán

— Szélhámosság a NyükOSz- 
sorsjegyekkel. Az egyre jobban ter
jedő sorsjegy szenvedély első hié
nája jelentkezett ma Újpesten. Az 
Árpád ucca 15. szám alatt lévő tra
fikban, mely a NyUKOSz-sorsje- 
gyek eladásával, is foglalkozik, 
megjelent egy elegánsan öltözött 
hölgy, aki azt állította, hogy a 
NyUKOSz megbízottja és kérte az 
eladásból visszamaradt sorsjegye
ket. A trafikos gyanútlanul át is 
adott száz darab sorsjegyet az isme
retlen nőnek, aki egv számolócédu
lán nyugtát adott róla, azután eltá
vozott. Később azután jelentkezett 
a NyUKOSz megbízottja és ekkor 
derült ki, hogy a trafikos szélhámos 
áldozata lett. A rendőrség keresi a 
furfangos szélhámost.

— Gázol az autó és a motorkerékpár. 
Á Kerepesi utón egy robogó autó el
gázolta Maflák György 37 éves cipész-

Dezső, az Építő Iparbank nevében 
pedig dr. Dénes István megtették 
hűtlen kezelés büntette cimén a fel
jelentést Szász Ernő ellen, aki a 
feljelentés szerint „szellemi veze
tője volt a bűncselekményeknek", 
előzetes letartóztatás iránti kérel
met is benyújtottak. A feljelentés a 
többi között panasz tárgyává teszi, 
hogy a tőkeemeléssel kapcsolatban 
az érdekeltek nem fizették be a tő
két, hanem rossz váltókat adtak, 
továbbá, hogy a Pyramis Rt. a 
Fuchs-ccgtől iő.000 dollárt vett föl, 
a Jelzálogbank kezességére, rossz 
gabonáiigyletekct csináltak és hogy 
a Pyramis Rt. részvényeit magas 
árfolyamon vétették meg a Jelzá
logbankkal. Mindezek — a feljelen
tés szerint — a tönk szélére juttat
ták a bankot és többmilliárddal ká
rosították meg a részvényeseket. 
Közgazdasági körökben élénk ér
deklődéssel várják a fejleményeket.

a mosoly. Magyarázkodni próbált, 
menteni igyekezett az álláspontját 
s kérte az újságírókat, hogy aie ma
gyarázzák félre felszólalását, ő csak 
az újságírók javát akarta. Minden 
újságíróhoz külön-külön odament, 
kérte ne támadják a lapokban, ta
lán még^ sikerül visszacsinálni a 
dolgot. Közben az elnöklő Purébl ta
nácsnok szavazásra tette fel a kér
dést, vájjon hozzá járiil-e a bizott
ság a sajtóakadémia segélyezéséhez. 
Kozma most nem tudta mit csele
kedjen, a segély mellett szavaz
zon-e, vagy ellene. Kínos helyzeté
ben föl-le kapkodta a kezét, végül is 
a segélyt megszavazok közé számí
tották.

A szavazás után Kozma megtilt 
az újságírókhoz fordult.

— Gyerekek, én nem’ akartam 
rosszat, én azt hittem', hogy a tan
folyamot kész újságírók hallgatják 
továbbképzés céljából. Talán még 
lehet ezen segíteni. Bűiül félrevezet
tek, engem rosszul informáltak.

Kozma Jenő, mint értesülünk, 
súlyos baklövését möst olymódon 
akarja helyreigazítani, a a magára 
haragított sajtót olymódon kívánja 
kibékíteni, hogy a pénzügyi bizott
ságban. ahol még szintén. szóbake- 
Vül a sajtótanfolyam támogatása, a 
segélymegadása ellen fog szavazni. 
A Ripka-párt tehát egyik hétről a 
másikra leveti bár igaz, kénysze
rűségből — a klil'zús köpönyeget b 
felveszi a liberális átmeneti kabá
tot.

segédet, aki eletvoszelycs bérülésekot 
szenvedett. Az autó a gázolás után 
mogállás nélkül tovarobogott, A rend
őrség a bűnös sofőrt keresi. — Kis
pesten, a Sárkány uccábau egy motor
kerékpár elgázolta Műszert Róbert 20 
éves kazánkovácsot.

v óta le gjó bban bevá

Dr. Taub gyermekkenőcs 
Dr. Taub hintőpor 
Dr. Taub tápióka

•— A debreceni polgármester volt tit
kárának öngyilkossága, A debreceni 
polgármesternek éveken át titkára és 
bizalmasa volt dr. Felmér y Ernő. Fel- 
múryről mindenki azt hitte, hogy ős- 
nenics keresztény család gyermeke, mi
dőn a véletlen kiderítette, hogy kikeresz
telkedett zsidó. Fclmérynek ez időtől 
kezdve tarthatatlan lett a helyzete és 
állásáról leköszönve elhagyta Debre
cent. Felmér y hazautazott Budapestre 
és édesapjának, Fcinen féld Ignác bé- 
lyegzőgyárosnak Andrássy ut 1. szám 
alatti lakásáu tartózkodott. F elmér yt 
karrierjének kettétöréwe buskomorrá 
tette. Vasárnap délben, mikor édesanyja 
benyitott a szobába, kétségbeesvo látta, 
hogy fia habsó szájjal .vonaglik a db

ványon. Gyorsan mentőket hívtak, akik 
megállapították, hogy a szerencsétlen 
fiatalember nagy adag morfiummal 
mérgezte meg magát. Az első segély
nyújtás után Felméret beszállították a 
Rókus-kórházba, ahol élet halál , kö
zött lebeg.

Ober Selters 
víz. Régi bevált szer a légző, 

szervek betegségeinél 
Főraktár: Kapható mindenüttKÖVES ÉS TSAI RT. ásványvíznagykereikeifők 

Budapest, IV. Váci ucca 42.
_________ Teleién: |. 56-05 és J. 151-23__________

— Súlyos kimenetelű rohanás. ’Mu« 
zsenics Ignác 32 éves laboráns, a Szá
lás ucca 3. szám alatt levő vegyészeti 
laboratóriumban dolgozott, mtküfcbcu 
az egyik gőztartály felrobbant.. GAf ki
áradó forró gőz teljesen ellepte'■»'sze
rencsétlen embert, akin élctvju^ólycs 
sebeket ejtett. Reménytelen állapit hí n 
szállították a mentők a Szent litván 
kórházba ahol most a halállal, viv’P^k.

Michelin Pneu
autálelszerelések

NAGY, Andrássy ut 34
Velőién: 21-07

takarít meg a 
t. Háziasszony, na 

Szent István cikóriával
főzi kávéját, mert 

minden doboz sarkában 
pBrkölt szemeskávé vanl



KÖZGAZDASÁG KERESKEDŐ ÉS IPAROS ÚJSÁG közgazdaság

A vagyonfelügyelők 
se rendezzenek 

végkiárusítást
A inny szer egyezségi eljárás alatt álló 

üzletek. számára kirendelt vagynfel- 
ügyeluk az utóbbi időben n kónyszer- 
egye/sógi kvóta gyors előteremtése cél
jából jiilml gyakrabban folyamodnak 
ahhpz/jíz eszközhöz, hogy

a léhári árukat végkiárusitás utján 
értékesítik.

A nugylokn tőkehiányra való tekintet
tel, uiuoly a kényszorogyezségi kvóta 
biztositúsát ás a hitelezők által köve
telt mielőbbi megfizetését akadályozza, 
a hitelezők szempontjából az üzlet 
Jiquj'dúkWinak ezen módja mellett bizo
nyos, érvek hozhatók fel ugyan, a még 
mindég-tartó üzleti pangásra való tekin
tettel azonban ezek .1 kiárusítások a 
szakuWÖ>cli versenylói ak érdekeit

súlyosan károsítják.

Egy konkrét esetből kifolyólag g-z Or
szágos' Kereskedő és Iparos Szövetség, 
amely a kiárusítás! engedélyek ügyeit 
elbíráló Budapesti Kereskedelmi és 
Iparkamara megkeresése alapján fog
lalkozott o kérdéssel, azt az álláspontot 
foglalta el, hogy a kényszerogyezségi ol- 
járág zilált álló üzletek részére kiren
delt vagyonfelügyelő kiárusítást szin
tén
i rsak hatósági engedély alapján ren- 
F dezhet.
a. kérdőin elbírálásánál pedig ugyan
azok a szempontok érvényositendők, ame
lyek hogT éhként a végkiárusitási enge- 
dély«á>elbírálásánál mérvadók. Ezek a 
szeniWÁok pedig általában véve nem 
teszik lehetővé, hogy a nagymértékben 
esőkként' fogyasztóközönség alkalmi áru
sítások (által a szakmabeli detail-kcres- 
licdelcnnöl elvonassék.

-re:
1
1
1
1
1
1
1

5

főnyeremény 4 kiljJ szinaranytömb 
nyeremény 2 kiló szinaranytömb 
n^yómény 1 kiló szinaranytömb 
nyeremény 8 vagon búza 
nyeremény 1 négy üléses automobil 
nywomény 1 keroszthuros zongora 
njwreinóny 1 teljesen felszerelt 

™ motorkerékpár
nyeremény 5 Singor varrógép 

Biilyeszthetö asztallal
10 nyeremény 10 teljesen folszorelt 

kerékpár 
200 nyeremény 200 db arany-

Egy aranysorsjegy ára 
10.000 K

", Sorsjegyek viszonteladóknak is:Aranysorsjáték intóxfisége
V, Szabadság tér 6

Telelőn: 203-17

Pártollak a hatol Ipart I

pamtszövel- te Mlteáronajytereskeíök
A Budapest—Warnsdorfi 
Panmtszövőgyár R.-Társ. 
egyedártisltói lerakata.
Budapest V, Zrínyi ucca 15 48

Íz tJrizöqos Kereskedő és iparos Szövetség hivatalos Iául a

Szerdán kerül nyilvánosságra 
a valorizációs javaslat 

Örffy Imre a Ház legközebbi munkarendjéről
A nemzetgyűlés kedden folytatja 

a pengőjavaslat vitáját, amelynek 
részletes tárgyalása során megle
petések történhetnek. Nem lehetet
len ugyanis, hogy a tízezres osztó
számnak lesz többsége. Az érdek
lődés egyébként inkább

a valorizációs javaslat 
felé fordul, amelynek intézkedéseit 

a kormány érthetetlen módon 
titokban tartja.

Beszéltünk ebben az ügyben
ÓRFFY IMRE

nemzetgyűlési képviselővel, a kor
mány pénzügyi előadójával, aki a 
következőket mondotta a Hétfői 
Napló mu n katá rsának:

— A valorizációs javaslat intéz
kedéseit rövidesen megismeri a köz
vélemény, mert a pénzügyminiszter 
ur a javaslatot a jövő héten, talán 
már szerdán a nemzetgyűlés elé 
terjeszti. A valorizációs javaslat 
lényegét a pénzügyminiszter ur a 
33 bizottság egyik ülésén körvona- 
lozta, amikor is kijelentette, hogy

az állam általánosságban nem 
valorizál.

A javaslat keret törvény lesz, 
amelynek alapján a bíróságok fog

Idegenforgalmi Érdekeltségek 
Szövetsége. A magyar idegenfor
galmi érdekeltségek nemrég Né
methi/ Károly v. államtitkár elnök
lésével szövetségbe tömörültek, 
amelyhez csatlakoztak a fürdők, 
gyógyforrások, szanatóriumok, szál
lodák, vendéglők, közlekedési és uta
zási vállalatok, színházak, egyéb 
szórakozó helyek, továbbá egyes ka
marák és ipartest illetek is. Az uj 
szövetség az idegen forgalom érde
keit, kívánja propagálni, s ezekben! 
a kérdésekben Tűit István ucca 5. 
szám alatti irodája készséggel áll 
az érdeklődők rendelkezésére.

A ni. kJr. 1. honv. huszárezred ver
senytárgyalást hirdet. A in. kir. buda
pesti 1. honvédhuszározred közétkezési 
bizottsága az 1926. évi január elsejétől 
1926. évi december hó 31-ig terjedő idő
ben szükséges élelmicikkeknek (húg és 
zsír kivételével) biztosítása céljából 
verseny tárgyalást; hirdet. A részletes 
verseuytárgyalási hirdetmény az OKISz 
irodájában: VI, Andrássy ut 25. I. 6. az 
érdeklődők rendelkezésére áll.

A Lloyd Bank-részvcnyek kicse
rélése még mindig késik. A szeren
csétlen véget, ért Lloyd Bank újab
ban, főleg , igazgatóinak különböző 
végkielégítési pereivel kapcsolatban 
szerepel a lapokban. E/zeJ szemben 
a részvények kicserélése Angol-Ma
gyar Bank részvényekre még min
dig nem ment végbe, sőt az eddigi 
11:1 arány helyett, most úgy hírlik, 
hogy 25:1 arányban lesz a kicseré
lési kulcs. Kétségtelen, hogy uagy 
összegek vesztek el a Lloyd Bank
nál. jígy a főrészvényesek, mint a 
kisrészvényesek ezrei súlyos veszte
séget szenvednek. A vállalat vezetői 
azonban, akiknek „dicső44 működése 
folytán a vállalat tönkrement, most 
még busás végkielégítéseket is igé
nyelnek és kapnak, de a részvények 
kicserélése még mindig nem nyer 
elintézést. Már pedig legalább oly 
fontos volna, hogy a részvények ki
cserélését most már végre-valahára 
lebonyolítsák és igy a kisrészvénye
sek ezrei végre megtudják azt. hogy ’ 

Nem hibás paplant árusítunk most gyönyörű franc, szatén bélésű
Igazán oksó versenyen kiviilí árban ffluKUl előtt paplan 265.000—295.000

Sándor „Ideál44 psplangyár (Központi Városház épületébon)

WOGÁSZAT-PENTIST
IPMÍiBaimsisaismímcimiiiííiiiiiiBsíiírsiíi

ftájgFAI ARTÚR fooAsz

nak dönteni a magánosok egymás 
közötti valorizációs követeléseiről. 
Az is bizonyos, hogy

a hadikölcsönkötvények valori
zációjáról szó sem lehet.

A nemzetgyűlés munkarendiének 
alakulásáról Órffy Imre a követke
zőket mondotta munkatársunknak:

— Kedden minden valószínűség 
szerint befejeződik a gengő ja vadat 
vitája, mert a szociáldemokraták 
kijelentették, hogy csak két szóno
kot állítanak. Szerdán a Széchenyi 
István emlékezetének törvénybeik
tatásáról szóló törvényjavaslatot 
tárgyalja a Ház.

csütörtökön pedig már megkez
dődhet a költségvetés vitája.

— Nem lehetetlen, hogy a valori
zációs javaslat megelőzi, vagy leg- 
aláb is megszakítja a költségvetés 
tárgyalását. Attól függ ugyanis a 
sorrend, hogy

mikor tartják meg azt a ininisz- 
terközi értekezletet, 

amelynek feladata a valorizációs 
javaslat végleges szövegezése. 
Minthogy minden oldalról sürgetik 
a pénzügyminisztert, talán már 
kedden megtartják a tárcaközi ér
tekezletet.

a birtokukban lévő részvények 
mennyit érnek.

Az Elektromos Művek felhívása 
a kereskedőkhöz és iparosokhoz. A 
Székesfőváros Elektromos Művei
hez az utolsó időben naponként sok 
száz jelentés érkezik arról, hogy az 
üzletekben elhelyezett árammérő 
főbiztosítéka kiolvadt és az üzletek 
sötétben maradnak, aminek oka a 
megejtett vizsgálat/szerint az, hogy 
igen sok üzletben jelentékeny vilá
gítási bővítések történnek, a kira
katok lámpáit fényesebbekkel cseré
lik ki, a lámpaszámot szaporítják, 
vagy reklámvilágitást szerelnek fel. 
Miután az Elektromos Művek áram
szolgáltató berendezéseit a bejelen
tés nélkül történő bővítések előké
születlenül találják. gyakori eset, 
hogy egész környékek*  világítás nél
kül maradnak. Az Elektromos Mű
vek az Országos Kereskedő és Ipa
ros Szövetség utján azzal a felhí
vással fordulnak a kereskedőkhöz 
és iparosokhoz, hogy a szándékolt 
bővítéseket legalább 2 héttel koráb
ban jelentsék be és csak akkor hajt
sák végre, ha a bővítés számára az 
Elektromos Művek áramot szolgál
tatnak.

Az Országos Iparcffyesülct tanfolya
méi. Az Országos Iparegyesület régi 
gyakorlatúhoz híven november és de
cember havában sorozatos tanfolyamo
kat rendez, melynek programmja a kö
vetkező: 1. Vasúti és hajózási tarifa
tanfolyam (előadó Gcrö Károly ny. 
MÁV. főfelügyelő); 2. Bőrtechnológiai 
tanfolyam (előadó: Holub János kir. fő
mérnök); 3. Textiltechnológiai tanfo
lyam (előadó Prctsch Ernő, v. müegyet. 
adjunktus); 4. Közgazdasági alapfogal
mak (előadó Naményi Ernő dr., az Or
szágos Iparegyesület h. igazgatója). 
Felvllágc-sitásokkal szolgál és előjegyzé
seket elfogad az Országos Iparegycsülot 
irodája: VI., Gróf Zichy .Tonő-utca 4.

A Spanyolországgal kötött kereske
delmi szerződés vánitarifálls rendelke
zései. A Spanyolországgal kötött keres
kedelmi egyezményt a nomzetgyülés 
julius havában elfogadta és életbelépése 

rövid időn belül várható. Minthogy ít 
hivatalos szöveg a megállapodásnak 
éppen a legterjedelmesebb csoportjára 
vnaikozólag Csak a spanyol vámtarifa 
számait sorolja fel, az áruk, és a leg
nagyobb kedvezmény igénybevételével 
fizetendő vámtétel foltüntetéso nélkül, a 
Magyar Külkereskedelmi Szövetség 
hasznos szolgálatot ieljcsitott, midőn a 
teljes szöveget és a vámtételt kiadta. 
A kiadvány a Szövetség irodájában 
(VI., Andrássy-ut 12.) 25.000 koronáért 
kapható.

A Nemzeti Hitelintézet llt.-nak októ
ber hó 31-én tartott rendkívüli közgyű
lési) elhatározta, hogy az eddigi 6 mil« 
liárd korona alaptőkét 3 millió darab 
2000 korona névértékű uj részvény ki, 
bocsátásával 12 milliárd koronára emeli 
fel. Az uj kibocsátású részvényeket 
1926-os szelvénnyel darabonként 6500 ko
ronás áron a részvényeseknek ajánlja 
fel, akik minden darab régi részvény 
után egy darab uj részvényt vehetnek 
át. Az elővételi jog november 2-től 10-ig 
bezárólag gyakorolható a részvénytár
saság központi főpénztáránál (VI., Vil- 
mos császár-ut 25.) és összeg fiókpénz
tárainál. Ezen tőkeemelés keresztül
vezet éso után az intézet összes saját 
tőkéi 36 milliárd koronára emelkednek, 
A közgyűlés az igazgatóságba beválasz
totta Pásztor Miksa m. kir. kincstári 
főtanácsost, a Pénzintézoti Központ vés 
zérigazgató-helyottesét és Windisch Her
máim m. kir. kincstári főtanácsost, a 
Pénzintézeti Központ ügyvezető-igazgató
ját, a felügyelőbizottságba pedig Fehér 
Istvánt, a Pénzintézeti Központ igazgat 
tóját.

Legszebb Legjobb Legolcsóbb

Kárpitosáru, vas-, 
és rézbutorgyáraSxSnyeg, pokróc, függöny, Agy- és 

asztalterítők, gyermokkocsik, nyugszékek, 
leAuyszoba-, előszoba- és kertíbutorok, ernyők 
és sátrak minden kivitelben kaphatók 
OKHNSt JÁNOS 
BUDAPEST, VII., ERZSÉBET KÖRÚT 20.
Nagy katalógust 4000 K ellenében postán küídtik

WEiSZ SÁNDOR ÉS RÓNA
Posztó- és bélésárunagykereskedés Budapest,V. Kerület, flrany jános ucca aa. iiém
Beck Vilmos és Fial «yapJ«Arupyaral

Gr... — MeserltsoU
Bmezlch Dltő Hampolea

Iroda:
Bécs VI, Hirschengasse 25

Deulsch N6r és Fiai
Vilmos császár út 6 85

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

Erasmo M. Reda 
Biella

41

7extllu>aren altér Art
Represcntan*  von Textilfabrlken

KLINGER IG.
gyapjúszövet-gyárainak:

Noustadt an dór Tafolfickta 
1. B. Jnngbunzlau I. B. 

Kratzau L B. Dalowitz 1. B. 

vezérképviselete Magyarország számára 
Bécs, Zelinkagasse 4

Brilliánsokat,bárkinél drágábban vess i Székely EmilKirály ucca 51. szj Teréz-templommal szemben
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SZÍNHÁZ
Slágerek beoonulása Budapestre

Szőke férfiakért rajong a fekete primadonna

uniós
fogkrém, fogpor

fehérít, üdít, konzervál

BLAHA LUJZA 
ÁLLAPOTA ÖR
VENDETESEN JA
VULT. A vasárna
pot teljesen lázmen
tesen, jó kedéllyel 
töltötte. Délben fel is

kelt betegágyából a Nagyasszony, 
levest és csirkét ebédelt, majd a 
kora esti órákban újra lefeküdt.. 
Az orvosok ilyen bizakodóan nyilat
koztak a Nagyasszony betegségéről.

A NEMZETI SZÍN
HÁZ KÜLÖNBEN 

CSENDES BÉR-, 
KEIT komoly civ.ó- 
dások lármája zavar
ta fel e héten. Nem 
kisebb személyekről 

van szó ezúttal, mint Márkus Emí
liáról és Váradi Arankáról, A szí
nészek, statiszták, színpadi munká
sok, ügyelők, sőt a Nemzeti Szín
ház ösztöndíjas növendékei is sug- 
tag-bugtak a „véleménykülönbség**  
okáról, amely igen súlyos problé
mát vetett felszínre. Az történt 
Ugyanis, hogy a Nemzeti Színház 
igazgatósága elvette Márkus Emi- 
1 iától, a tradiciós, régi, nagy szere
peit — és azokat Váradi Arankának 
adta. így a Kaniéliás hölgy „Gau- 
thiej.1 Margit**  szerepe is gazdát cse
rélt. Márkus Emília természetesen 
nem akart megválni ettől a szerep; 
tői — és az egész ügyet iránta való 
tisztéletlenségnek és yexatlíráknak 
minősítette. Így történt, hogy a le
irt szerepért jelentkező küldöncöt 
azzal utasította el, hogy esze ágában 
sincs megválni a szereptől — és igy 
azt nem hajlandó kiadni. A színház 
mit tehetett egyebet. A sugópéldány 
titán kiszerepeltette, újra a Kamé- 
Után kiszerepeztette újra a Kamé- 
haií, Horváth Árpád rendzésében, 
és mégis Váradi Arankával a 
címszerepben tűzött műsorára a 
Nemzeti Színház.

A Nyugati-pályaudvaron vasár- 
naj) eslo fél 9 órakor újságírók és 
színházi bennfentesek egész tömege 
várta a legújabb pesti szenzációt:

a néger primadonnák és görli- 
cék érkezését.

Fél 9 óra után néhány perccel be is 
futott a prágai gyors. Egymásután 
ugrottak le a vonat lépcsőiről a 
lienaissancc-fiúnhúz által szerződte
tett néger színház tagjai. Bundába 
göngyölt fekete hölgyek és urak 1ö- 
mege. Ládák, csomagok, bőröndök 
barrikádja mögött tömören sora
koznak a fegyelmezett színészek. 
Negyven-negyvenöten. Körülöttük 
újságírók intéznek kérdéseikkel at
takot. Mosolygón, néha fölényesen 
válaszolnak...

•
Lotti Geo a társulat szubrettje. 

Csontos, soványarcu, csúnyán szép 
asszony, ő talán a néger Somogyi 
Nusi. Szeme piros gyűrűben feny
ők es mikor a bundáját szétnyitja, 
a D Orsay valamelyik finom gyárt
mányának illata árad felém. Le kel
lene hunyni a szemet és azt hinni, 
hogy valamelyik párizsi démon 
pottyant mellém az autóba. Á má
sik oldalamon a legszebb görl ül: 
Adellaide Hall, Biztosan belé sze- 
remes az egész fekete társaság.

A Britannia-szálló negyedik emeleté
nek harmincnyolc szobájában kapott 
otthont a néger színtársulat, aki a 
„Csokoládé kölyök" revüvol járja be a 
világot. Lotti Gee, a néger Somogyi 
Nusi, azonnal és külön fogad. Otthono
san clhelyezkedik. Egy pillanatra bo
csánatot kér, mig a pyjamába bújik.

— Májusban jöttünk át Európába az 
„Arabic" hajóval, azóta bejártuk Parist, 
ahol őrült nagy sikerünk volt. Berlin
ben, Münchenben, Bécsben és legutóbb 
Prágában játszottunk . . .

— No és a szerelem? — kérdeztem.
Nevet. Nem lepődik meg a kérdésen.
— Mi amerikai nők nem igen szok

tunk erről beszélni . . .
— Fehér?
— Hát igen. A szőke, magas férfiakat 

szeretem . . .
Ebben a pillanatban lép be az im

presszárió.
—• Ugyan hagyja —- mondja angolul — 

a szökő férfiakat, elég baj volt Mor- 
gerette Simps-sel.

Rövidesen elmondják, hogy
Margarette Simps — a társulat éne
kes primadonnája Prágában meg
szökött — egy szőke magas úrral, 

do remélik, hogy holnap reggelre Buda
pestre érkezik.

A sötótbőrü girlek gyöngye — a da
liás Adellaide Hall — igy vall életéről:

— Gimnáziumot végeztem New-York- 
ban — a szülővárosomban. Jól táncol
tam és énekeltem. Deyton — az im
presszárió — azt mondta, legyek szí
nésznő — sikerem lesz. Pedig én orvosnő 
akartam lenni. Igen, bevallom, tetszik 
ez az élet, a siker, a taps, no meg a hó
dolat.

Ebben fajom rehabilitációját látom.
Huszonnégy éves vagyok és már négy 

éve játszom. Mindenütt ezernek.
Elbizakodottan beszél.
Hiába. Egyformák a szép nők és 

a primadonnák mindenütt, a világon.
— Az én zsánorom férfiban: a magas 

és szőke. — mondja. Csak úgy elmélet
ben persze, mert még fiatal vagyok — 
a szerelemre.

— No, no . . .
— Hát igen, mondja gyovsan, itt az 

anyám és vigyázz rám.
Nevet és férfiasán megrázza a keze

met:
— A viszontlátásra holnap a színház

ban. Stób Zoltán.

'ÁLLANDÓ ROVAT LE
HET a Színházi félhiva
talosban: Miért maradt 
cl? ... egyik vagy a má
sik darab bemutatója. A 
legújabb „Miért maradt 
el“ a következő. Néhány 

héttel ezelőtt a Fővárosi Operettszinfyáz 
a régen nagy sikert aratott Fali-operett
nek az Elvált asszony nak reprizét vette 
tervbe, sőt a próbákat is megkezdték. 
Honthy Hannának kellett volna a prima
donna szerepét játszani — de Honthyt a 
Nagy nő sorozatos előadása miatt nem 
adta kölcsön a Városi Színház. Ezen is 
segítettek volna és egy másik primadon
nának adták a szerepet. Az igazi baj ez
úttal a bonvivant körül támadt. A bon- 
vivant-szorepet ugyanis Tolnay Andor
nak szánták — aki most jött mog kéthó
napos kassai vendégszerepléséről. Tolnay 
azonban Szubolcs igazgatónak kijelen
tette, hogy nem hajlandó vállalni repriz- 
ben a főszerepet, öt az eredeti bemutatók
nál szándékosan mellőzik. Szabolcs vi*  
szont ragaszkodott ahhoz, hogy igenis 
Tolnay játssza a szerepet. Az ügy termé
szetesen választott biróság elé kerül és 
az fogja eldönteni, hogy szerződésszegést 
követott-e el Tolnay, amikor megtagadta 
a szerep eljátszását. S igy az Elvált asz- 
szonyból — elvált bonvivánt lett, a Fővá
rosi Operettszinház pedig lemondott az 
operett reprizéről.

PALOTAFORR'A-
DA LM AT RENDEZ
TEK vasárnap este 
az Andrássy úti 
Színház színészei, 
mert még ma sem 
kapták meg a nyi

tást megelőző tizenhat dolgos nr.óba- 
iiap gázsiját, az igazgatóságtól. Az 
Andrássy úti Színház új gazdája 
Wertheimer Elemér, miután máig 
halogatta a. félhónapig tartó pró
bák után járó fizetések folyósítását 
*— ma végleg megtagadta a színé
szek jogos követelését. Súlyosbítja 
a helyzetet az. hogy a színháznak a 
kollektív szerződés ellenére egyet
len egy évre szerződtetett tagja 
sincs. Az egész művészi személyze
tét fellépésekre és egy-egy műsorra 
szerződtette. A színészek természete
sen nem nyugodtak bele az egyol
dalú és szokatlan elintézésbe, hanem 
ügyüket már holnap a Szinészszö
vetség elé viszik.

A MAGYAR SZÍNHÁZ 
UJ DARABJÁBAN Föl
di Mihály „Engem sze- 
rcss“ cimü vigjátékában 
Dénes Gyurka egy fiatal 
alanyi költőt játszik. A 
főpróba intim közönsége

MSvész Szlnpní
Csengeri ucca 68

Megnyitó előadás
Hovember 3

Jászai Mari bevezető szavalata

Szentiványi Kálmán
megnyitó konforánsza

Uray Dezső 3 felvonásra vigjátéka

Jegyek egész nap a pénztárnői
(Telefón: 170—53) a Színházi Élet

nél (J. 121—72), Bárdnál és n
Kultúránál

EZ A fíOTH JA
NI-ÜGY pompásan 
és szabatosan jellem
zi a színházi viszo
nyokat. A fiatal 22 
éves legényke ödisz- 
szeája, a primadon

nává vedlett, kor istalány r csodás 
karrierje, direktorok színházi habi
tűé k liajbökolása a pénz előtt — 
egy-egy összetevői, annak a káosz
nak. amit itt színháznak vagy szín
házi kultúrának neveznek. A sze
gény kis fiatalémbe.rkc vér és víz 
helyett pénzt izzadott, hogy a fiatal
korú koristahölgyböl primadonna 
lehessen — legalább ruhák és éksze
rek dolgában. Es hogy megtudjon 
szive hölgyének szerezni egy prima
donna-szerepet. alioz hány színész
embernek a. ruhaszámláil és színhá
zi kapacitásnak pezsgös vacsoráját 
kellett kifizetnie! Ilyenek után ter
mészetesen fíoth Jani fogalom lett 
a szinészvilágban. Direktorokkal te- 
gezödöft, a színházi portás alázato
san köszönve engedte be a kulisz- 
szák tilos világába és a primadon
nája — egy mást szeretett. Rendes, 
elismert vr.ózai háromszög recipéje 
szerint. Es mikor Jani egy ..na
rancshéjon elcsúszott" a kis prima
donna. — saját magát nem. de Janit 
megtagadta. Az igazgatók és habi- 
tiiék nem ismerték többé.... de két 
szinészember — akiknek semmi kö
zük sem volt. Janihoz —, azok jósá
gos bobé m szí vü k kel seg i tségérc
siettek a magárakagyottnak. Igen, 
le. kell irní. hogy Rálkay Már,Ion és 
Somogyi Núsi a legkritikusabb per
cekben telefónáltak Roth Jani, ügy
védjéhez, hogy a feljelentés tárgyúi 
képező negyven milliót ők kifizetik 
Jani helyett. Istenem, pedig Jani 
egyiknek sem vett, ékszert, sem la
kást...

a második felvonás után 
nevetve ismert az alanyi költő főpróbá
jában Nagy Pistára, a Magyarország 
mindenki által kedvelt munkatársára, 
akit élethűen mintázott meg a színpadon 
Dénes Gyurka. A fiatal újságíró, aki szin
tén ott ült a nézőtéren pirulva fogadta a 
gratulációkat — és sietve elmenekült. A 
harmadik felvonást már nem nézte végig.

Szinlgaxoátóle megbízásából Romár 
Cyula dr. nyilatkozott és hogy ők nem is 
a Müvészszinpad, derék gárdája ellen 
emellek óvást a rendőrségen, de a sorok 
közölt, elhelyezett nyit mégis az állásnél
küli cs itt megélni próbáló színészeket 
sebezte.

egy premiér. Földi Mihály

határozatlan műfajú da-

Színházban került színre 
.íOTajfil _ Oífy. |(jft cSn| ód ást, je

lentett azoknak, akik feltétlenül bíztak a 
kitűnő regényíró - színpadi munkássá
gában is. A közönség azonban jól mula
tott.

•
♦ (A Fővárosi Operettszinhrizban) a 

jövő héten is minden este az Orlovot ad
ják. \ asúrnap délután a Nótás kapitány 
szerepel a műsoron.

MAGYAR FILM KÜLFÖLDI RENDEZÉS
SJ.NKY VILMA

Kerülil az asszonyt
CAPITOL 51 ri°klu MOZGÓKÉP OTTHON

A világhírű new-yorkl 

néger operett tírsolit 
november 2-tól, hétfőtől 

este V28 órai kezdettel
a

Henaissance SzinháZto
donna pénteki bemutatójáig a két leg-'i 
utóbbi siker az Úriemberek és a Színésznő 
felváltva tölti be. Vasárnap, hétfőn, szer
dán, valamint a következő hétfőn az Úri
embereket adják, kedden és csütörtökön 
a Színésznőt ismétlik. Pénteken, szomba
ton és vasárnap tartják meg a MadoniMÍ £ / 
bemutató estéit. Most vasárnap délután . ' 
a Hármacskán kerül színre. ' /

(W az uj csodagyerek ÍR

„A MONTMARTRE
GYERMEKE"

csütörtöktől kizárólag a

VSS" KAMARÁBAN
Projetograpt

* A Palace mozgószlnliáz megnyitása 
A főváros ismét egy uj színnel lett gaz*  
dagabb tegnap óta. Az Erzsébet körút 
elején, a Newyork palotával szemben 
megnyílt végre Budapest legújabb é« 
egyik legszebb inozgószinháza: a Palace 
Rövid idő alatt, szinte hihetetlen tempó
ban épült fel ez a gyönyörű új szórako
zóhely, amely igazi díszére válik Buda
pestnek. A Palace modernizált roknkkó- 
stílusa a pazar, kényelmes berendezésű 
nézőtér és foyer, intim hangulatot kelt 
már az első pillanatban a nézőben. A lég- 
modernebb uj mozgószinliáz megterem
tése dr. Libertiny Márton igazgató ér
deme. A Palace, világvárosi, elsőrendű 
fllmműsorral nyitja meg november 4 éij-, 
kapuit a közönség számára. Egy reöwk 
Zoro és Hunt kép, és egy JVorma FíV- 
madge film szerepel a gazdag műsoron, 
amelyeknek feliratait tíarlos László irta.

Ne csalja meá masát,
haszn Ija a dr. Biró-féle

Havasi gyopár krémet, 
szappant, púdert, mosdóvlxal 
Kapható minden gyógyszertárban és drogériában
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Az okos fókák
A Royal Orfeum novemberi 

attrakciója
A Ttoyal-erfcum novemberi gazdag 

Ijiüsorúnak, amelyet vasárnap este mu
lattak be zsúfolt ház előtt, fénypontját 
Winstou kapitánynak szenzációs pro
dukciói képezik. Az úllatidoinitásnak 
fi legszebb és Jegtökélctésobb példáit 
mutatják ezek, amelyek elbájoltak sőt 
csodálatba ejtették a közönséget mind
azzal, amit a színpadon fidszerelt hatal
mas bazinban produkáltak. Idomitójuk- 
nak, Hatold Winstonnak Kalifornia 
partvidéke, hol a hatalmas konzerv
gyárak dolgozzák fel a tenger halait, 
volt első életállomása. A halászok fóka- 
kölykökkel kedveskedtek neki, midőn 
zsákmányukat gazdájának eladták. Me
dencét készített nekik, nevclgcíto őket, 
ápolta, etette a ritka ajándékállatokat. 
Egyszer az egyik védenc visszaszökött a 
tengerbe ... de nőm soká maradt el. 
másnap ebédidőben másodmagával jött 
inog, — egy „vad“ rokont is hozott ven
dégségbe.

Ez, meg hasonló esőtek, a fókákkal 
való állandó foglalkozás uj irányt ad
tak az ifjú halkoreskodő életének. Bú
eszmélt kedvező lielyzetéro, látja, mily 
jó összoköttetésro tett szert a fóka
világban. San Franciaké egyik külvárosi 
jjevü-szinházábau, majd 19 éves korában 
3 csapat fókával Bármim és Baileyhez 
ezoíződik, hol később egyszerre 28 fóká
val produkálta magát.

Kis helyeken kezdte, do bejárta fókái
val Amerika összeg nagy városát, egész 
Ausztráliát. Három évig Angliában, a 
múlt szezon hat hónapján át Pária revii- 
szinpaduin aratta a tapsot, növelte di
csőségét.

Ez a tehetetlen falánksága az alapja 
Winston kapitány módszerének. S mi
vel a fóka alaptormészeto a falánkság, 
mindent megtesz, hogy ételhez jusson: 
meglátszik igyekezete, iparkodása, hogy 
gazdája és igazgatója tetszését és bal
jutalmát kiérdemelje, minden mozdu
lata azt a tudatot tükrözi, hogy a jól 
megérdemelt jutalom-hal nem marad el. 
Ügy várja ezt, mintha szerződésben 
volna kikötve. S hogy o tudata állandó, 
marandó, azt biztosítja rendkívüli em
lékező képessége.

Winston kapitány rendszerének alapja 
a fókák természetének alapos ismerete. 
H tudatában van annak, hogy a fókák 
a vízben 30 méternyire kltiinőcn ellát
nak, minden hangot, minden mozdulatot 
megkülönböztetően felfognak. És ezen 
alapon kiindulva csináltatja Winston öt 
rókájával: Dinkey, Splash, Saim, Curley 
és Baby-vel azokat a csodás produkció
kat, amelyek harsogó kacagás és jóleső 
derű közben ejtik bámulatba a nézőket.

A pompás műsorból még külön ki
emeljük az ^Irrn.s-Comp. cowboy- és 
indián-játékait, Mac Tűre komikus 
zsonglőr mutatványait, a Serlani-c^o- 
port elsőrangú produkcióit. Nagy sikert 
íratott Németh Juliska és Békeffy 
László Forró Pál kitűnő és mulatságos 
vígjátékéban: a Lajosok ágyá-lmn.

Megállapíthatjuk, hogy a közönség a 
novemberi műsorban az eddigieknél is 
fényesebb szórakozást talált.

fuNGSRAM
Tungsram félwattos-, 
Tungsram opál-, 
Tungsram napfényű

iaőitoiiittlial 
ifi és takarékos világítást ér el!

Kaghatómíndenütt!
EgyesaH Izzúlflmpa ét villomosstgl Rt, Újpest

Nyomatott aj „ÚJSÁG ÜZEM" könyvkiadó ó. nyomda r-Ckörforgógépnin, RÖNK Szilárd ucca 8?

SPORT
Tíz FTC és az JVSC 
msgöpiiíéfi vepetlenségühet

Jl V7ie nagy gólarányú veresége az MT K-tól
MTK—VÁC 6:0 (2:0). — UTE—KAC 

2:2 (2:1). — FTC—NSC 0:0. — III TVE— 
Törekvés 2:1 (1:1). — Vasas-BEAC 4:1 
(2:0). - 33FC—ETC 2:0 (2:0).

Az FTC—NSC-mérkőzés felé fordult a 
sportközönség érdeklődése a tegnapi 
bajnoki vasárnapon. Az NSC pompás 
csapata tegnap is beigazolta, hogy 
eredményeit nem pusztán szerencséjé
nek köszönheti. A mindvégig heves 
mérkőzésnek minden fázisa kitűnő 
(sportélvezetet nyújtott. Góllövési al
kalma mindkét csapatnak bőven adó
dott, le kell szögeznünk azonban hogy 
az FTC egy kis szerencsével magáénak 
mondhatta volna a két bajnoki pontot. 
Végeredményben

a mérkőzés gólnélküli döntetlen 
eredménnyel végződött.

Az előbbinél sokkal nagyobb meg
lepetést keltett, hogy

a VÁC gyenge játéka folytán 6:0 
arányú súlyos vereséget szenvedett 

a bajnokcsapattól.
Egyedüli mentsége a VAC-nak, hogy 

nélkülöznie kellett néhány kiváló játé
kosát. A jobbszélre állított Demkó 
gyengén szerepelt viszont az ugyan
csak fiatal Steiner elég jó volt, sőt gólt 
is lőtt. A többi gólokat Opata (3) és 
Molnár (2) lőtték.

Az Ismét lendületbe jött Vasasok 
4:1 arányban győzték le a BEAC-ot,

A stílusos Vasas csapat elejétől végig 
uralta a mezőnyt és megérdemelten ju
tott hozzá a drága bajnoki pontokhoz. 
A győztesek góljait Takács (2) és Koff- 
ler (2) az egyetemiek egyetlen gólját 
pedig Stoffián szerezte meg.

Elismerésre méltó a Ilarniinchárma- 
soknak az ETC fölött aratott 2:0 

arányú győzelme.

A fekete-fehérek páratlan lelkesedés
sel vetették magukat a küzdelembe és 
kitűnő játékukkal érdemessé tették 
magukat a győzelemre. Mindkét gólt 
Pipa lőtte az egyiket tizenegyesből.

2:2 arányú döntetlent hozott az 
LTE—KAC mérkőzése.

Az UTE volt mindkét félidőben tech
nikai és taktikai fölényben. Hogy még
sem bírta a meccset a maga javára el
dönteni, ezt védelmének gyatra játéka 
okozta. A kispestiek góljait Csoutos, az 
újpestiekét pedig Krausz és Ságuljr 
rúgták.

A III TVE 2:l-re győzött a'Törek
vés ellen.

A mérkőzés általában egyenlő erejű 
ellenfelek küzdelmét mutatta. Búr az

óbudai együttes volt a többet támadó 
fél,, a mérkőzést a vasutas csapat is a 
saját javára dönthette volna, el. A 
III TVE két gólját Horváth lőtte (az 
elsőt tizenegyesből), mig a Törekvés 
góllövője Szántó volt,

A másodosztályú mérkőzések
a favoritcsapatok győzelmeivel végződ
tek. Az eredmények a következők: 
ETSC—URTSE 4:2. — Testvériség— 
URAK 1:0. — Világosság—Föv. TK 2:0. 
— Zugló—EMTK 5:1.

Tíz JVl. T.E. opszáugti 
futóversenyei

A népligeti nagykörben rendezte az 
MTE rszáguti futóversenyeit, melyek a 
tömegsportot voltak hivatva propa
gálni. Az ifjúsági versenyben az MTK 
csapata szertárosuk eltévedése folytán 
nem tudott starthoz állni és igy az MTE 
két csapatot állított ki, a "versenyt a 
„gyöngébb" B) csapat nyerte az clbiza- 
kodott A) csapat ellen.

A szenior verseny ben starthoz állottak: 
Kultsár, Belloni és Steiner Pál mint 
előnyadók, de csak Steiner tudott helyre 
futni, jó futása révén, mig Belloni 6 
km.-nél Kultsártól verve a .versenyt 
feladta.

Részletes eredmény:
Ifjúsági 3 knt.-es 10-es csapatverseny:

1. MTE b) (2, 3, 7. 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16) 
= 100 pont. 2. MTE a) (1, 4, 5, 6, 9, 11, 
18, 19, 21, 22) = 116 pont.

Egyénileg: 1. Huszár J. MTE 9:54 mp.
2. Grenisperger MTE 9:54 mp. 3. Németh 
MTE 10:01 mp. 23 induló 21 befutó.

Szenior 10 km.-es idóverseny: 1. Sof- 
csik J. ESC (1:30 mp. hátrány) 37:29 mp.
2. Fehér J. ESC (1:30 m>p. hátrány) 
38:07.2 mp. 3. Steiner P. MTE (4. p. hát
rány) 38:27.6 mp. 4. Hesz J. MTE (2:20 
hátrány) 38:32.4 mp. 5. Kultsár I. MAC 
(5 p. hátrány) 38:43.4 mp. > Gr Korenszky
J. MTE (1:50 mp. hátrány) 38:57.2 mp. 
13 induló, 8 befutó.

X MLSz ifjúsági—KISOSz 3:2 (2:2). 
A „Herendy-vándordij" elödöntömcrkö- 
zését a szerencsésebb MLSz ifjúsági csa
pat nyerte meg. Győzelmével bekerült 
a dij döntőjébe.

X Az MTK áll az első helyen. Az NSC 
tegnapi döntetlenje folytán helyet cse
rélt a bajnokcsapattal, amely egyenlő 
pontszámmal do jobb gólarányúval áll 
most az első helyen. A bajnokság ál
lása a következő: 1. MTK 10 pont. 2. 
NSC 10 pont. 3. 33FC 9 pont. 4. III TVE 
9 pont. 5. FTC 8 pont. 6. Vasas 8 pont. 
7. UTE 6 pont. 8. KAC 5 pont. 9. Tö
rekvés 4 pont. 10. BEAC 4 pont. 11. 
VÁC 3 pont. 12. ETC 2 pont.

X Külföldi futballercdmények. Bécs- 
ből jelentik: A labdarugóbajnokságért 
mai küzdelmek eredményei: Hakoah— 
Semmcring 6:3 (2:1). WAC—Rapid 2:1 
(1:0.) Admira—Sportklub 2:L Slovan— 
FAC 5:0. Krakóból jelentik: A Svéd
ország és Lengyelország közötti, labda
rugómérkőzésen Svédország győzött 6:2 
(6:1) arányban.

Kiadja:
A „Hétfői Napló" lapkiadóvállalat.

Értesítés
Tekintettel a Szabályos 

Operálta nagy sikerére, 
kénytelenek voltunk 

keddre hirdetett premie
rünket 

csütörtökre 
elhalasztani

TerézKöriitI Színpad
Igazgatósiga
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Tegyen kísérletet ezzel az önondoláló módszer

rel is meglógja állapítani, milyen egyszerű, gyors és 
hatásos.
, Melegítés vagv elektromos áram fölösleges. Egy
szerűen becsusztatja haját a West-Elektric tücsatba 
és 10 vagy 15 perc alatt olyan gyönyörűen ondolált 
haja lesz, mintha a legügyesebb todrász csinálta 
volna.

A West-Electric tücsat mágneses, nem ígvii. 
vágja, nem töri és nem kuszálja össze a haj 
West-Electric elecirisált acélból készül. r"-, J

n égeti, nem 
í a hajat. A 

m^w.wv. nwsaaus. nikkclezett 
tökéletes fényű, sima mint a selyem. Maga a meg
testesült egyszerűség, örökké tart.

Próbálja ki ezt a csodálatos angol gyártmányú 
ondoláló tüc8attot. Ha nem volna megelégedve, költ
ségeit szivesen visszatéritjflk, de mi határozottan 
tudjuk, hogyha látni fogja milyen-egyszerűen és 
tökéletesen működik a West-Elektric, nem fogja 
udni soha nélkülözni.

t

1 készlet 5 tűvel 30000 korona a pénz elő- 
zetes beküldése mellett. — Utánvétel 7000 

koronával drágább.
Kapható minden drogéria, gyógytár és dísz
műáru üzletben. Ha Ön ezen West-Elektric 
Tücsattokat megszokott üzletében nem 
tudná beszerezni, küldj n be nekünk 
harmincezer koronát, mintakártyáérl 
4 tflcsattal, használati utasítással, 
melyek kitűnő tanácsokkal szol-

Név és pontos cím egy darab papírra felírandó és 
ezen szelvény hozzá ragasztandó

tlzcmvwiö: Giuuuk Gduw.


