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45. szám

Milyen hadiKölcsőnöKet 
valorizál a Kormány

Búd pénzügyminiszter nyilatkozata 
a Hétfői Naplónak

A pénteki minisztertanács letár
gyalta a valorizációs javaslatot, 
amelyet Búd János pénzügyminisz
ter kedden ismertet, az egységes
pártban. A valorizációs javaslat 
főbb intézkedéseiről

Búd János pénzügyminiszter
a következőket mondotta a Hétfői 

Napló munkatársának:
— A valorizációs törvényjavas

lat megalkotásánál figyelemmel kel
lett lennem a legkülönbözőbb al- 
lamgazdásági szempontokra. Alap
elvül kellett vennem, hogy

általános valorizációról az ál

Az ország hódolata 
Széchenyi emlékének

Százezrek vonultak fel a vasárnapi ünnepségre
Vasárnap délelőtt impozánson, nagy 

és fényes keretek között folyt ler a gror 
Széchenyi István emlékének centonnán, 
ünnepsége, melyet az általa kezdemé
nyezett országos intézmények « eii>esn- 
letek rendeztek Budapest székesfőváro 
sával karöltve. , .

Budapest erre a napra a nemzet: és a 
főváros színeiben lobogódiszt oltott.

Az ünnepségek reggel 9 órnko* Ju^a' 
pest különböző temploma.bán rendezett 
ünnepi istentiszteletekkel kezdődtek, 
amelyek után az «nn®pl,ö.k-^.e” ^hol á 
dúltak meg az Orszúgháztérre,. ahol a 
küldöttségek felvonulása mar reggel 
öíakőr megkezdődött. A menetet díszru
háé lovasrendőrök csapata nyitotta mw. 
mig az Alkotmány ueeában kétoldalt, 
egészen a parlamentig, dlsziuluis gya 
logrendőrazázad alkotott kordont Impo- 
tóns látványt nyújtott, amikor a pa^a 

sr°s-,ő«”« ffí 
^X^ik^do^  ̂

£X‘képXl£ pnÓmi‘“' és kliséié- 

X^Í^n^iWotrelJkÍőségok^- 

hon a lóncsőfeljárattal foglalt helyet a 
Ludovika Akadémia diszszázada éa egy 
rohamsisakos gyalogos 
mögött a Ferenc József intézet disz 
menruháá növendékei helyezkedtek el.

lammal szemben nem lehet szó, 
mert ez az államgazdaság össze
roppanását vonná maga után. 
Ugyanez vonatkozik a hadikolcsöu- 
kötvényekre is. Nyolc milliárd 
hadikölcsön van forgalomban, eb
ből mindössze egy milliárd van az 
állam kasszájában,, amely adu- és 
vagyoUváltság címén folyt be.

Már ez magában véve is azt bi
zonyítja, hogy

a hadikölcsönvalorizáció lehe
tetlen.

Ha tízszázalékkal valorizálnánk a

elTáblák és zászlók alatt helyezkedtek 
a vitézek, cserkészek, a Falu Országos 
Földmívesszövetség, a Hangya szövet
kezet, a postások, hajóstársaságok, gaz-

Schandl Károly ünnepi beszéde
— Magyar Testvéreim! Ez a hatalmas 

tábor, mély a legnagyobb magyar fel
lépésének ünneplésére itt összejött, mu
tatja legjobban azt az örvondetes tényt, 
hogy Széchenyi kultusza feltámadt s 
egy csapásra úrrá lett az. egész pem®e* 
tón. A parlament törvénybe Iktatta 
Széchenyi érdemeit, most a nemzeten a 
sor hogy a törvény szelleme átmenjen 
az 'életbe, utat törjön a palotákba és ta
nyákba. na a magyar nemzet élni és az 
ország feltámadni akar,

vissza kell térnie Széchenyihez!
A szavak ideje elmúlt, s tettek embe

reire van szükség. A sáropés kritika he
lvett, mely mérgez, do nem segít, azok 
után menjünk, akik dolgoznak és te- 
romtenek. A kubikos, aki a talicskát 
tolja, a szántóvető, ak| törődik a baráz- 
dában a kovács, aki a vasat kalapalja, 
sokkai nagyobb fia a hazának, mint a 
közélet felkapott férfié,

aki a hordón szerezte hírnevét, de 
alkotni nem tudott 

Auíópneu Szilárd Béla
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hadikölcsönöket, ez 800 millió arany
koronát tenne ki, aminek 5%-a ne
gyedmillióval terhelné a költségve
tést. Az államháztartás ezt a terhet 
nem bírja el. Mégis a méltányosság 
szempontjából

hajlandó vagyok azoknak a 
hadikölcsöneit valorizálni, akik 
eredeti jegyzők voltak és akik 
vagyonukat fektették a hudi- 

kölcsönökbe.
Ennek a valorizálásnak' a mértékét 
azonban csak akkor közölhetem a 
nyilvánossággal, ha a javaslatot á 
Ház elé terjesztettem.

dasági egyesületek, a Széchenyi szövet
ségnek az egyetemi ifjúság, a oportegye- 

sületek, a Dalosszövetség, a munkások és 
leventék kiküldötteinek csoportjai és a 
cserkészek.

Pontban 10 órakor a Dunán cirkáló űr
hajóról elhangzott 21 ágyülövés jelezte 
az ünnepség kezdetét .A Magyar Dalos
szövetség Szeghő Sándor országos kar
nagy vezetésével elénekelte a Himnuszt, 
amely után Schandl Károly földmívolés- 
ügyi államtitkár, a Széchenyi-iinnep or
szágos bizottságának elnöke mondotta el 
ünnepi beszédét.

Nem a szónoklati babérokat szomjazó 
hév, nem az „éljen'', hanem

a mindennapi hangyamunka van a 
teendők során.

— Ezt az ünnepet azok az intézmé
nyek rendezték, melyeknek élotrchivása 
Széchenyi nevéhez fűződik s 
Széchenyi eszméit akarják taerjeszteni. 
A hivó szóra, bár alig pár napja hang
zott el, íz

képviselve van itt az egész nemzet.
Nincs az országnak olyan tája, melyen 
a legnagyobb magyar munkájának nyo
mai nem látszanak. De itt is van Pcst- 
fíudnfÖvdrossal egy családként mind az 
ország minden tája. Nem hiányzik a 
Balaton, 6em a Tisza vidéke, itt az Al
föld, itt a Dunántúl. A hajók, melyek 
most a. Dunán tcljos zászWdiszben 
ugyancsak Széchenyi emlékének hódol
nak,

képviselik a Vaskaput, mely el
veszett.

amelyek

— Abban a szent meggyőződésben üd
vözlöm a felvonult sereget, hogy mind
azok, akik itt vannak s akik küldték, 
Széchenyi elévülhetetlen programjának 
követői lösznek, a Széchenyi kultuszát 
átviszik az elmékbe és cselekedetekbe, 
Széchenyi nem pártoké nem osztályoké, 
do nem is múló esztendők: Széchenyi az 
egész magyar nemzeté, a jelené és a jö
vője. Programja századoké, amelyekben 
— ha követjük — nagyra lesz hivatva 
ez a maroknyi nép.

Schandl beszéde után az első számú 
honvédgyalogezred zonckara Fricsay RÍ- 
chárd zeneigazgató vezénylésével a Hu
nyadi nyitányt adta elő, mely utón az 
ifjúság nevében vitéz Oláh Béla; a 
MEFHOSz elnöke mondott nagyhatású 
beszédet.

Az ünnepség az 1. számú honvédgya
logezred által előadott Rákóczi Induld 
hangjai mellett ért véget, mely utón a 
Vilmos császár utón, a Fürdő uccán át 
a küldöttségek a Ferenc József térre vo
nultak, gróf Széchenyi István szobra elé, 
ahol 12 órakor kezdődött meg a szobor 
mogkoszoruzúsával kapcsolatos ünne
pély.

A Széchenyi szobornál
A szobrot körülvevő teret oszlopok, 

díszes címerek, a 100 esztendő elteltét 
jelző 1825—1925 kiírtán táblák, 8 a 2ftéát
lók erdője ti iszi tette. A szoborral szem
közt a kormányzó, a kir. hercegi csa
lád, Széchenyi nemzetség tagjai, a kor
mány és a megjelent előkelőségek részér® 
díszsátor volt felállítva. Az ünnepségen 
megjelentek. Horthy Miklós kormányzó 
és neje, József királyi herceg és Au
guszta királyi hercegasszxjny, Al
brecht kir. herceg és Izabella kir. her
cegnő, József Ferenc kir. herceg és 
Anna kir. hercegnő. Ott voltak: Bethlen 
István gróf miniszterelnök,, Vass Jó
zsef, gróf Klebelsberg Kunó, gróf Ra- 
kevszky Iván, gróf Csáky Károly, a tá
bornoki kar számos tagjával, Walko La
jos, Búd János, Nádossy Imre országos 
főkapitány, Marinovich Jenő rendőrfő
kapitány, a Széchonyi-nemzetség részéről 
Széchenyi Viktor és Sándor, Albert gró
fok, a főváros részéről dr. Ripka Ferenc 
főpolgármester, dr. Sipőcz Jenő polgár
mester, valamint a főváros nagy küldött
sége. Nagy számban képviseltették r%i- 
gukat a nemzetgyűlés képviselői, a tör
vényhatóságok b megjelentek az Ország
háziért ünnepélyre felvonult küldöttsé
gek.

Horthy Miklós kormányzó megérkezé
sekor a Magyar Dalosszövetség SzeghÖ 
Sándor országos karnagy vezetésével el
énekelte a magyar Hiszekegyet, mellyel 
az ünnepség kezdetét vette.

Pékár Gyula volt miniszter, nemzet
gyűlési képviselő tartotta meg ezután ki
törő tetszéssel fogadott ünnepi beszédét.

Él Széchenyi.
— Pillantsatok ezredévünk elmuit tiz 

századába, — a nemzet felösmerte Bzent 
István, szent Lászlót, fel Hunyadit, 
Hollós Mátyást. Bocskayt, Bethlent a 
nemzet mog látta a lantos hős Zrínyink
ben, a bujdosó hős Rákóczinkban a kül
döttet s leborult a bennük testet vett 
nomzeti géniusz előtt. Rákóczi után a 
teljes hanyatlás, egy egész század telik 
ol, amikor már nem csak Bécs, hanem 
tulajdon legnagyobb poétáink Is a „rom
lásnak Indult hajdan erős magyar" ha
láldalát zengik, egyszerre felkel a po
zsonyi diétán egy vitézségi medáliákkal 
borított, lángoló szemű fiatal huszár
kapitány, fülkéi gróf Széchenyi István 
s mlngyárt első beszédének gyűjtőszava 
nyomán, riadtan ébred fel százados ál
mából egy egész nemzet. Csodás perc, — 
a kortársak döbbenő ámulattal nézik: 
ki ozH... Tegnap még az élet örömének 
hodoló nagyúri világfi, ma, mintha fen- 
flőbb hatalmak szent őrülete w4Uná
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meg, egészen más uj valaki: szeme a 
látnokó, lázas hovo a prófétáé, ébresztő 
szava az apostol ostona.**  nem mindig 
uj az, amit ő mond, de abogy mondja, 
h ahogy a puszta szót mintegy viharban 
rögtön tetté avatja, ez az uj és oly uj- 
jongtató, ha már elhaló magyar szivet 
u j életre fel dobogtató!

1841-ben, egy másik hatalmas üstökös 
száll fel a magyar Glóbus egén. És ösz- 
szeütköznok. 8 hiába jajdul Széchenyi: 
..dolgozz, hazám, légy gazdag s sza
baddá lész!” — Kossuth mást mond: 
„előbb légy szabad, a többi magától 
Jön"... a az ő csillaga lesz gyujtóbb, 
erősebb. Meggy ujtja a dicső, de orszAg- 
perzselő harc csóváját s a legnagyobb 
magyar elboruló elmével roskad le el
hamvadó életművének lángjainál. Gol- 
gotha-sors... Tizenegy évig vívódik 
még döblingi keresztjén. Aztán egy plez- 
tolydurranás... Megváltás, — feltáma
dás!

És ma a pozsonyi diéta századik év
fordulóján, ma ismét egy szó nyilallik 
a hazán keresztül, de a röpkjj szóban 
nlncson többó fájdalom, — a röpko szó 
ma ir és üdv, a röpke 6zó ma hit, re
mény, a nemzőt egyetlené: „Él Széche
nyi, a Legnagyobb Magyar feltámadott!

... Leszállt, érzitek-e? Széchenyi szel
leme már útban van. Ünneplők ti uj
jongva tárjátok ki kebleteket: az a nagy 
szellem, a magyar Géniusz logigazlbb 
szelleme hadd lopódzzék be szivetekbe, 
hadd legyen úrrá, vezérévé min dón 
egyes magyar léleknek. És ha majd az 
egész magyar nemzet ekónt a Széchenyi 
munkás hadseregévé lesz, akkor minden 
balsors dacára is Iöntet ölt az ige: lesz 
még ország a Széchenyi országa, lesz 
még dicső nagy Magyarország!

Bakó László a Nemzeti Színház tagja 
elszavulta Arany dános „Széchenyi omlé- 
kezote**  cimü ódáját.

A főváros nevében dr. Sipőcz Jenő pol
gármester mondott ünnepi beszédot.

Szűnni nem akaró éljen ós tapsvihar 
közepette szólaltak meg a dunai őrhajó 
ágyúi, molyok mindaddig dörögtek mig 
a koszorúkat egyenként a Széchenyi-szo- 
bor talapzatára helyezték. Elsőinek Hor
thy JdjkJós kormányzó helyezte cl koszo
rúját bensőséges hazaszeretettől áthatott 
szavak kíséretében. Ezután józecf és Al
brecht kir. hercegek helyezték el koszo
rúikat, majd pedig Bethlen István gróf 
a kormány nevében, Scitovszky Béla a 
nemzetgyűlés nevében, Mayer János mi
niszter a földművelésügyi minisztérium, 
dr. JUpka Ferenc főpolgármester a fővá
ros nevében.

Koszorúkat helyeztek el az összes tör
vényhatóságok és a társadalmi egyesüle
tek, a vármegyék küldöttségei és a fel
vonulásban részt vett egyesületek, társa
ságok és ós társadalmi intézmények.

A Városi Színházban délután, a Nem- . 
zeti Színházban este díszelőadások voltak. :

Nem mer a lakásában 
maradni a kofaanzony, akit 

meg akartak gyilkolni 
Hogyan készült a károm betörő a gyilkosságra
rendőrség szombaton uccai vcreke-A ___ _____

dés miatt előállított egy nőt és ennek 
kapcsán váratlanul egy készülő rabló
gyilkos merényletet sikerült lelepleznie. 
Három rovottmultu botörő: 
zsef, Kamu 
határozták, 
ölik Pollák 
szám alatt 

.A terv ugy
veszekedés alkalmával Kamu Istvánt a 
szeretője Gyöngydeák Irén megfenye
gette, hogy feljelenti a rendőrségen, 
amiért meg akarják gyilkolni Pollák 
Paulát. A fenyegető kijelentéseket meg
hallotta egy járókelő, akinek a figyel
meztetésére a közeli poszton álló rendőr 
elfogta a nőt és előállította a főkapi
tányságra. Másnap aztán elfogták a 
cinkosokat is.

Munkatársunk felkereste GyÖrgydeák 
Irént, akit a Ráday ucoa 12. szám alatt 
levő Kétkorona nevű zugszálloda egyik 
bűzös, piszkos, sötét szobájában talált 
meg. Itt lakik Kamu Istvánnal együtt.

— Körülbelül két héttel ezelő'> — 
mondja GyÖrgydeák Irén — eljött Végh 
József és Müller Antal hozzánk és el
mondták a Kamu Pistának, hogy ők 
ismernek egy gazdag kofát, akinél vala
mikor laktak és ott lehetne valami „bol- 
tót” csinálni.

Már máskor is jöttek tippekkel, de 
én sohasem engedtem a Pistát a 

„munkában" résztvenni.

Végh Jó- 
Ifi tván és Müller Antal el- 
hogy kirabolják és meg- 
Paula, Erzsébet körút 1. 

lakó vásárcsarnoki árust, 
derült ki, hogy egy uccai

az Erzsébet körútra, hogy a betörést 
végrehajtsák. Én azonban megleptem 
őket, miro szinleg elálltak a tervtől, ti
tokban azonban tovább készülődtek. A

Fövám-téri csarnok körül állandóan 
pórtyázik egy banda,

mely mindenre kapható emberekből áll, 
dzok között kerestek társakat. Pénteken 
véletlenül megtudtam, hogy szombaton 
akarnak végezni az asszonnyal és ezért 
veszekedtem a Kaplony ucoában a 
Kamu Pistával, mert nem akartam, 
hogy résztvgyen a munkában. Ezt a ve
szekedést hallotta meg egy ur, aki aztán 
rendőrkézre juttatott. A rendőrségen el
mondtam, hogy szombaton akarják el
követni a betörést és így fülelték le 
őket.

Felkerestük Erzsébet körúti lakásán 
Pollák Paula csarnoki árust is, aki ellen 
a merényletet akarták elkövetni.

— Mióta megtudtam, hogy meg akar
tak gyilkolni — mondotta Pollák Paula 

valóságos idegbeteg vagyok.
Nem is tudom miért vetették ki éppen 
ráan a hálójukat? Nem igaz az, hogy 
Végh és Müller nálam laktak, sohasem 
láttam őket.

— Most
annyira félek, hogy este már nem 

merek a lakásomban maradni, 
hanem egy rokonomnál alszom.

A három betörőt vasárnap Radocsay

tok után, mint a vizbofuló, a szalma-v 
szálba. Az üzletek azonban nem sikerül
tek és Mezey — pénze nem lévén min
denkinek váltóval fizetett, amelyet tért 
mészetesen nem tudott beváltani. A vál
tóhitelezők mindjobban szorongatták, 
prolongálni nem lehetett és Mezey —. 
mint ahogy ilyenkor szokás — szép ro
mantikusan még egy pezsgős éjszakát 
rendezett, aztán hazament Teréz-körut 
34. szám alatti Iákására, lefeküdt és nagy 
adag veronállal könnyített a lelkiig mé
retén.

Már hörgött ós habozott a szája mikotfj 
ráakadtak. Az előhívott orvos gyorsan? 
gyomormosást alkalmazott és a változott1 
idők tragikus hősét beszállították az 
egyik ligeti szanatóriumba, ahol most 
élet-halál között lebeg.

H. H,

Most azonban nem akart nekem szót- kapitány újból kihallgatta és ma átki- 
fogadni és a múlt hét keddjén elmentek | sérték őket az ügyészségre.

ül fordulót o ízesed! postoroílds ügyeden

Palolevó ragaszkodik 
pénzügyi tervéhez

Néhány nappal ezelőtt a Buda
pest—szegedi vonaton vakmerő rab
lás történt. A vonathoz csatolt 
postakocsi oldalfalát ismeretlen tet
teseit felbontottál' és >áz igy támadt 
résen keresztül hét darab csomagot 
mintegy ötvenmillió korona érték
ben kiemeltek.

A szegedi rendőrség megindította 
a nyomozást, amelynek során olyan 
momentumok merültek fel, hogy a 
rablást Kecskemét és Szeged között 
követték el.

Szombaton váratlan fordulat tör

tént. Ugyanis Cegléd*  mellett a 
vasúti töltéseken csonía'golépapirt, 
dohosokat találtak, amelyekről két
ségkívül megállapították, hogy az 
elrabolt csomagokból származnak. 
Ez a nyom teljesen uj fordulatot 
adott az ügynek, mert valószínű 
.lett, hogy a rablás Budapest és 
Cegléd között történt. Ennek foly
tán a szegedi rendőrség áttette az 
ügyet a budapesti rendőrségre, 
mely erélyes nyomozást indított a 
tettesek kézrekeritésére. A

i
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S-iotríkeiékpcnt 
runlttluiquét

ha kedvezményes áron, 
előnyős fizetési feltételekkel 

akarja megszerezni

Ismét egy bankflu ...
Gründolás, bukás és öngyilkosság

Párizs, november 8.
Painlevé miniszterelnök, a Jour

nal értesülése szerint, a pénzügyi 
bizottság baloldali tagjainak kül
döttsége előtt kijelentette, hogy a 
kormány minden körülmények kö
zött ragaszkodik tervéhez, mint tár
gyalási alaphoz, a vitát azonban n 
legmesszebbmenő előzékenység szel
lemében fogja vezetni.

Ma új műsor a
TerézMruti Színpadon

Néhány évvel ezelőtt még az Iparbank 
tisztviselője volt Mezey István. Élte az 
átlagtisztviselők mindennapos életét, mig 
jött a konjunktúra, a hossz, amely ma
gával ragadta a kis hivatalnokot is. Né
hány „jó fogás’* a tőzsdén, néhány eohse- 
remélt váratlan millió — és Mezey Ist
ván ambíciói már túlnőttek az iparbanki 
íróasztal keretein, önállósította magát: 
természetesen tőzsdéé lett.

A gründolási láz idején sikerült meg
győznie néhány embert akikkel megala
kította az Orient Arubank és Kereske-

defwti Részvénytársaságot. Mezey István 
természetesen ekkor már autót tartott, 
szórta a pénzt és Budapest éjszakai éle
tének állandó alakja lett. A „szép Pista" 
igy hívták a jó megjelenésű, elegáns fe
jedelmi módon költekező fiatalembert, 
mindenütt ott volt, ahol mulatni és „url 
módon*  pénzt pocsékolni lehetett.

Do a boldog hossz, idők múltával sem 
változott a „Bzép Pista” életmódja. Es 
hogy ehhez a szükséges pénzt elő
teremtse, kockázatos vállalkozásokba bo
csátkozott, szinte ugy kapkodott az üzle-

Wells |
Nogv VildstörténetÉt ?

Itt az

utolsó hét
amikor még 2 havi törlesztésre 

és mindössze.

Nagy Endre konferál

Grünfeid lovag
Operett. Irta Nagy Endre 

Zenéjét szorzotté: Lányi Viktor

Rózsahegyi Kálmán felléptével

Szent a béke!
Vígjáték. Irta: Vitéz Miklós

Salamon Béla felléptével

A hálófülke
Bohózat. Irta: Szenes Béla

Kezdete i/tf) Tolefón 65-54

Briliánsokat, USXSSÜIbárkinői drágábban vass i

A hatalmasan megnüvekedntf forgalmunk
csökkenti költségelnköt és lehetővé teszi, hogy

941.000
olcsó napi órainkat touóbbra Is fentartsuk

I legújabb fazón, vé
gig belelve.................

Velour köpeny
Kookás, csíkos velour köpeny

dlvatszinekben, különleges fazón, 
végig bélelve—............ —.......-.......-

Angol kockás divat felöli® 
Szövetruha
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koronáért fizethet elő bármely 
könyvesboltban, utazó munkatár

sainknál, vagy a kiadónál

Goníus I
(Budapest, VII., Ilka ucca 31. ez.) 
erre a világhírű műre, amelynek
(Budapest, VJL, Ilka ucca 31.

e hí 15-én tál
665.000 |
korona less a készpénzéin s
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Hajnali botrány 
egy népszinházuccai 

vendéglőben
Megverték a pincért mert nem 

adott likőrt

A népszinházuccai Kecskeméti
féle vendéglőben ma reggel hét óra 
körül betért egy háromtagú társa
ság: Bácz György, az Erzsébet 
Sósfürdő Rt. igazgatója. Beschán' 
János vállalkozó és Iliász Sándor ! 
banktisztviselő. A vidám hangulat- 1 
bán levő társaság likőrt rendelt, I 
Schwartz Gyula főpincér azonban

a vasárnapi szesztilalomra hi
vatkozva, megtagadta a kiszol

gálást.
Ezen azután a társaság tagjai 
összeszólalkoztak a főpincérrel és 
fíácz György

botjával végigvágott rajta, ök
lével többször gyomronvágta 

és fejbesujtotta.
A jajgató pincérnek segitségére 
sietett a vendéglő tulajdonosa, 
Schwartz Jenő, aki arculütötte 
Rácz igazgatót. A dulakodás za
jára rendőr érkezett a vendéglőbe 
és az egész társaságot bekísérte a 
VIII. kerületi kapitányság őr
szobájára, ahová néhány perc múl
ja megérkeztek a mentők, akik

a verekedés két sebesültjét, 
Rácz Györgyöt és a főpincért 
első segitsegbeu részesítették.

Rácz igazgató csak egészen könnyű 
horzsolást szenvedett az arcán, úgy
hogy csak kötéssel látták el.

Schwartz Gyula azonban a bot
ütésektől és ökölcsapásoktól 
arcán, kezén, fején és lábán 
súlyosan megsebesült, azonkívül 

belső vérzése támadt
A VIII. kerületi kapitányságon 

ezalatt Szakáll kapitány megkezdte 
a botrányos verekedés szereplőinek 
és szemtanúinak kihallgatását. Ké
sőbb ’ béjött a kapitányságra a 
Rókus-kórházból elbocsátott főpin
cér is, akit szintén kihallgattak. A 
kihallgatások befejezése után a 
kerületvezető helyettes, Kötsky Gá
bor tanácsos elbocsátotta a kapi
tányságról a botrány szereplőit, a 
Vizsgálat azonban tovább folyik.

»Papagály,.ao
minden este remek táncműsor

Fellépnek:

Vidor André
London legkitűnőbb táncosa

BerinMefi
excentrikus táncosnő

Edgár Meler
világhirü Jazz-Bandje muzsikál
Páholyokban loot automatikus 

tolofonkítyülékon mindenki 
Ingyen telefonálhat
Minden éjjel 1 érakor

Túncoerseny
melynek gyéztoseértókesajándékotkap. 
Pezsgő- és borárainkat leszállítottuk.

A tanügyi osztály monstre 
rágalmazás! pert indított 

Bibit! Horváth János ellen 
Sipöcz polgármester adott felhatalmazn i i tiszt

viselőknek a bűnvádi
A városháza környékét és a köz- 

gyűlési pártokat egy precedens nél
kül álló eset foglalkoztatja. Az tör
tént ugyanis, hogy a közoktatás- 
ufjjji ügyosztály összes tisztviselői 
monstre rágalmazást vert indítot
tak az egyik bizottsági tag ellen, aki 
szerintük az ügyosztály tisztviselői 
karát egyik beszédében megsértette.

A közoktatásügyi bizottság egyik 
legutóbbi ülésén szólalt fel Bibiti- 
Horváth János és a tőle megszokott 
ironikus, csípős modorban tette 
szóvá

a Szent István téri iskolában 
elhelyezett Keresztény Nemzeti 

Liga ügyét
és úgy ezzel az esettel, mint más 
konkrétumokkal kapcsolatban

éles bírálat tárgyává tette az 
az ügyosztálynak és az ott mű
ködő tisztviselőknek tevékeny

ségét.
Bibiti-Horváth János, nevek emlí
tése nélkül mondotta el beszédét és 
a továbbiak folyamán szóvá tette, 
hogy a Szent István téri iskola 
ügyében benyújtott egyik előbbi 
panaszát

a polgármester mellékvágányra 
terelte, sőt bűnvádi eljárást in-

Jl posta kapta meg 
a rádió-koncessziót

Rádióállomás: posta; üzlet*közvetítés : Magyar Távirati Iroda
Hosszas tanácskozások és a ku

lisszák mögött folytatott ádáz küz
delem után

végre elkészült a kereskedelmi 
miniszter rendelete a rádióról.

sí rádió-rcndeletet, amely 42 nyom
tatott oldalra, terjed, a hivatalos 
lap szerdai száma fogja közölni.

A rendelet kiadásának elhúzódá
sát politikai körökben azzal ma
gyarázták, hogy Walko Lajos ke
reskedelmi miniszter nem tudott 
dönteni:

a Magyar Távirati Irodának, a 
Magyar Királyi Postának, vagy 
a Bánffy Miklós gróf vezetése 
alatt álló konzorciumnak adja-c 

a rádiókoncessziót

Százmilliót keresett a főváros 
a klslakásépitásl pályázaton

November végón dől el, hogy kik kap
ják a hal városi bérháv 120 milliárdos 
^pitési munkálatait. Tudvalevő, közel

Ml) ajánlat érkezett be
a versenytárgyalás folyamán s napokig 
tart, amig a számvevőség a nagytömegű 
árajánlatok átszámítási munkáival elké
szül.

Annyi bizonyos, hogy a főváros maris 
hozzájutott könnyű 100 millió koronához 
a versenytárgyalás révén, mert kerek
szám. pontosan 100 milliót űzettek be a 
pályázók nyomtatványdíj és bélsogkolt- 
ség fejében a városi pénztárba. Egyedin 
a nyomtatványokért - melyeknek darab
ját ’bO.OOO K ért árusították —

M milliót vett be a főváros, másik
51 millió

pedig az ajánlatok és a nagytömegű mel
lékletek lapjaira volt városi bélyegek 
alakjában felragasztva. A fövuroa külön
ben most havonta mllliárdokhor, jut 
hozzá n versenytárgyalások utján. A pá
lyázati feltételeket, úgyszintén azokat a | 
nyomtatványokat, amelyeken az aiajaii- I 
lat tehető, nem önköltségi, hanem jo I

eljárás megindítására
díttatott ellene

s ennek az ügynek az aktáit a köz-! 
ponti segédhivatalban

„Bibiti-Horváth János bűnügye**  
címen iktatták.

Ezt / beszédet a tanügyi ügyosz- • 
1 tály tűiztvíselőí sértőnek tartották 
magukra nézve és lépést tettek a 

i polgármesternél, hogy Bibiti-Hor
váth ellen

rágalmazás cimén bűnvádi el
járást indíthassanak

Sipőcz Jenő az ehhez szükséges 
felhatalmazást meg is adta 

s ennek birtokában az egész tanügyi 
ügyosztály megindította a bizott
sági tag ellen a monstre-pört

Bibiti-Horváth nevetve néz elébe 
az eseményeknek, azonban a közgyű
lés tagjainak nagy része felháboro
dással értesült erről a precedens nél
kül álló esetről, hogy az egész ügy
osztály rágalmazásért perbe fogjon 
egy bizottsági tagot nyilvános ülé
sen elmondott beszédéért De különö
sen Sipőcz polgármestert. ítélik el. 
akinek nem lett volna szabad felha
talmazást adni ehhez a kétségtelenül 
rossz vért szülő pörösködéshez.

A kereskedelmi miniszter legszíve
sebben a Magyar Távirati Irodá
nak juttatta volna a koncessziót és 
éppen ezért általános meglepetést 
fog kelteni a Hétfői Naplónak telje
sen beavatott helyről szerzett ér
tesülése, amely szerint

a rádió-leadóállomás jogát a 
kereskedelmi miniszter a postá

nak adta.
A posta szerződés utján állapodik 
meg valamelyik vállalkozóval a 
rádió-anyag felvételéről és közvetí
téséről. Ez a vállalkozás, amely a 
színházaknál, hangversenyrende
zőknél és más érdekelteknél az üz
letet lebonyolítja: a Magyar 
Távirati Iroda lesz. Eszerint az ál
lomás joga a postáé, a terjesztés 
joga a Távirati Irodáé.

drága áron árusítja a főváros. Hetenkint 
20—30 versenytárgyalást tartanák s ha 
tekintetbe vesszük, hogy minden kis 
munkára tucatjával jelentkeznek a pá
lyázók, érthető, hogy a városi bélyegek 
és nyomtatványok árából könnyen össze
gyűlnek a milliárdok. Még

a pályázók által letétbe t helyezett 
súlyos összegű bánatpénzek

is nem megvetendő kamatnyereséghez 
juttatják a fővárost, mert a pályázók bá
natpénze hetekig marad a főváros birto
kában. Sokszor előfordul, hogy a pályá
zók, akik nem kapták meg a közmunkát,

5—9 hétig szaladgálnak

a városházán, amig sok milliós bánat
pénzeiket sikerül v isszákapniok.

EzüstBifiiUwl *s  vnrsnnydljnk 1 
du« vil Ztékbu ScMalfer cxUstA»u«(yAr 
gyári árban VII, Ka mczy u. 14. Tel. 135 28.

NAPIREND 
nőikül egy ember gém élhet ég 

napirendje van még a 

SflSBORSZESZ

használatának is. Ez a csodála
tos szer, mint első segítség női- 
kUlözhetetlenmlnden háznál, de

aki testéi jól akarja ápolni, 
aki üde és fiatal akar maradni, 
aki óvni akarja magát fertőzéseké 

tői, meghűléstől, betegségektől, 
aki ügyel a tisztaságra, 
aki szabadulni akar bágyadtságtól*  

kimerültségtől, fáradtságtól, 
aki fékezni akarja idegességét, 
aki csúzát, reumáját gyógyítani' 

akarja,
aki szabdulni akar a szájbüztol, 

a láb-, kéz- és hónaljizzadástól,
aki a sport számára akarja testét? 

rugalmassá tenni,
aki szabdulni akar görcstől, szag*  

gátastól, derékfájástól,
aki járvány idején testének ellen

állását fokozni akarja,
aki szabadulni akar a kövérségtől, 
aki haját meg akrja menteni a ki

hullástól. fejbőrét a hajkorpától, 
aki meg akar szabadulni a huruté 

tói, náthától.
annak nem ötletszerűen, nem időn

ként, hanem

rendszeresen naponként kell 
használnia a

Dlnnn sósborszeszt,
amely biztosan segít,
ha bedörzsöljük vele a testet, vagy; 

az egyes testrészeket,
ha masszírozásra használjuk,
ha gargarizálunk vele, 
ha reggelenként a mosdóvizbe, 

öntjük,
ha szájvízként alkalmazzuk, 
ha náthás orrunkba szippantjuk, 
ha cukorra cseppentve bevesszük.
A Diana sósborszesszel való rend

szeres egészségóváshoz tehát
csinálja meg mindenki a napi
rendet és szabja meg család
jának, gyermekeinek is, hogy 
mikor és miként használják 
ezt a fájdalomcsillapító, hű
sítő, frissítő, edző, erősítő, 
dezinficíáló házi szert

Nincs foglalkozási ág. amelyben 
működő egyénnek szellemi vagy 
testi felfrissülésüket ne várhat
nák a

Diana sósíorszesztöl
amelynél egyszerűbb, olcsóbb és 
hathatósabb háziszert el sem lehet 
képzelni. Egy üveg Diana sós- 
borszesz

felles házipatlkáf pótol
Bármije fáj, bármitől akar óva-*  
kodni, biztos kezel nyúljon a Dianás 
üveg felé, amelynek állandó és 
rendszeres használata megóvja 
egészségét, frissességét és erejét

Inna sósborszesz mindenütt Raphatö
Óvakodjunk a >llőnyuUniatök
től és vizsgáljuk mag a félra- 
Ismarhatatlen csomagolást, a 
„Diana sősborszasz**  feliratot 
és azt, hogy plombáivá van-a 

az üveg
Egy eredeti palack Ara 

16.000 korona

Mindenhol kapható
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Befelezték o nyomozást 
a lefiujabh váraidé 

Ugyéiien
A kereskedők fgazolták 

eljárásukat
Néhány nappal ezelőtt a fókapitány- 

Bág egy nagyszabású vámcsalóé ügyé
ben indított nyomozást. Kiderült ugyan
is, hogy néhány fővárosi kereskodő 
vasúti alkalmazottakkal összejátszva, ha
misított vámbolották segítségével nagy- 
monnyíségü árut csempésztek bo az or
szág területére a törvényesnél alacso
nyabb vámtétel lerovása mellett. A lo- 
lejdezett vámcsalás ügyében több elő
állítás őrizetbevétcl történt. Az őrizetbe 
vett emberek közül azonban ma már 
csak három vasúti alkalmazott van fog
ságban, mert az őrizetbe vett, szállító
kat és kereskedőket, akik igazolták eljá
rásukat elboesájtották a rendőrségről. 
A rendőrség a nyomozást a mai napon 
befejezte és a három vasutast holnap 
átszállítják az ügyészség fogházába.

Ezzel az üggyel kapcsolatban több is
mert fővárosi kereskedő neve került 
forgalomba .így többek között megírták 
a lapok, hogy Fleischner és Kemény 
Sasuccaí selycmkereskodő cég főnökeit 
Is letartóztatták. Kereskedelmi körökben 
nagy feltűnést keltett ez a hir, mely 
azonban, mint most kiderült, valótlan 
volt. A Fleischer és Kemény cég üzlet- 
veztőjét valóban kihallgatták a főkapi
tányságon ebből az ügyből kifolyólag, 
demivel bebizonyosodott, hogy a cég 
csak egyik alkalmazottja tapintatlansá
ga miatt került kapcsolatba az egész 
üggyel, az üzletvezetőt elbocsátjtották a 
rendőrségről ,n cég ellen pedig csak ki
sebb természetű kihágás miatt indítot
tak eljárást.
vvvvv,\/v\zvvvv\a/vvv\/vvvvvvvv 

Óriási szövet- és selvem- 
raktárunk akasztása 
miatt november 15-12

MM ÁRUSÍTÁST
rendezünk

30%"OS
árleszállítással

Fértlszövet-osziályunkat 
megszüntetjük

Arak beszerzési ár alali

Alapítva 1895

Iparművészeti 
sorsjegy

Az Országos Magyar Iparművészeti 
T. . sulat 40 éves jubileumi kiállításával 
kapcsolatban tárgy sorsjátékot rendez

Nyoremönyakt
1 teljesen felszerelt uj automobil 
'J művészi kivitelű ebédlő
1 művészi kivitelű hálószoba
1 teljesen folszorolt motorkerékpár 
H 24 személyes aranyozott porcel

lán készlet
1 bronzszobor kiváló művésztől
1 márványszobor kiváló művésztől
!i drb. varrói'ép, 4 drb. iparművészeti tárgy 20 
midid kor. ériékben, 30 drb. lakásberendezést 
ttrRV 03 millió kor. érlékben, 30 drb. ipar’>ű- 
vé /cti tárgy 30 millió kor. értékben, 30 drb. 
lakásberendezést tárgy 15 millió kor. értékben.

Az összes iparművészeti és lakásberendezési 
tárgyak hazai iparművészek remek alkotásai, m»- 
:y.-k bármely otthon méltó díszéül szol alkatnak. 

Égy sorsjegy ára 5000 K

Sorsjogyek mindenütt kaphatók
I e viiágositá^al kétséggel szolgál az Országos 
lágyáé Iparművészeti Társulat sorsjegyintézösége 

VI, Andiássy ut C>9. Telefón: 168--62.

Két vasúti katasztrófa 
Spanyolországban

Madrid, november 8.
A Han-fernandói állomáson a 

barcelonai gyorsvonat összeütközött 
egy tehervonat tál. Egy ember meg
halt, hárman súlyosan, négyen 
pedig könnyebben megsebesültek.

Megkezdődtek
a tanácskozások az ellenzéki 

front átcsoportosításáról
Lehet-e egyesíteni a polgári ellenzéket?

Az ellenzéki politika válságba került. 
A demokrata párt elégedetlen s nz ellen
tétet fokozzák a Kispolgárok és Föld- 
mívesok Pártszövetségének egye8 tagjai 
is. Ilyen körülmények között az ellen
zéki politika megmentése csak úgy kép
zelhető el, ha

sikerül olyan plattformot találni, 
amelyen egységes elenzéki reális 
munkaprogram alapján össze lehet 
hozni az ellenzék minden értékes té

nyezőjét.
A demokratikus blakk tagjai nyíltan 

hirdetig, hogy a helyzet tarthatatlan,
PAKOTS JÓZSEF

például kijelentette munkatársunknak, 
hogy az ellenzék dezolált, széteső képet 
mutat, amelyből hiányzik minden harci 
energia. A helyzeten sürgősen változtat
ni kell.

SZILÁGYI LAJOS,
a demokratikus blokk elnöke is érzi, 
hogy baj van. Hat hétre tervezett pihe
nőjét már most, a harmadik héten meg
szakítja és mint munkatársunknak kije
lentette, már e héten belekapcsolódik a 
politikába.

ROTHENSTEIN MÓR
a ezociáldemokreták álláspontját a kö
vetkezőkben ismertette a Hétfői Napló 
munkatársa előtt:

— A költségvotésí vita második nap
ján már nyilvánvalóvá vált, hogy

a polgár! ellenzék nem teljesiti kö
telességét.

így a szociáldemokrata pari nem haj
landó tovább viselni a blokk terheit és 
kénytelen lesz levonni a konzekvenciá
kat Egyéni nézetem szerint

18-20 milliárd segélyt oszt szét 
a főváros

Az Akadémia 10, a Történelmi Társulat 3 milliót kap - 
da a Testnevelési Alapnak 3800 millió jut

A főváros jövő évi költésgvetéeének 
előmunkálatai javában folynak s az 
összes ügyosztályok, hivatalok, üzemek 
igyekeznek a szükséges adatokat mielőbb 
a pénzügyi ügyosztály rendelkezésére 
bocsájtani. A költségvetés kiadási oldalá
nak egyik nagy tételét alkotják azok a 
segélyek, támogatások, amelyeket a fő
város juttat évente

a különböző hltfelekezetcknek, szo
ciális, emberbaráti Intézményeknek, 
tudományos testületeknek, kulturális 

és egyéb egyesületeknek.
A segélyben részesítendő intézmények 
éa egyesületek névsorát most állítják 
ösezo a különböző ügyosztályok. Néhány 
egyesület segélyéhez az illetékes bizott
ság már hozzá is járult, azonban a leg
fontosabbak egész tömege még csak ez
után kerül előterjesztésre.

A kurzustestületek és egyesületek 
egész sorát törölték

a segélyezendők közül, noha néhány év
vel ezelőtt a kurzus egyesületek — leg
többnek Wolff-párti városatyák voltak 
az elnökei, — e téren is kiváltságokat él
veztek. Most csak a Rajtóakadémiát 

'merték segélyre előterjeszteni, de a 
pénzügyi bizottság még ezt n testületet 
is ki fogja zárni a támogatott intézmé
nyek sorából.

A Hétfői Napló tudósítója megszerezte 
ügyosztályokban készülő segély-lis

tát, amelyből megállapítható, hogy ezen 
címen 18—20 milliárdot állítottak be a 
jövő évi költségvetésbe. A legnagyobb 
támogatást a különböző felekezetek és 
hitközségek kapják hitoktatási segély 
cimén. A római katholikus egyház 8.309 
milliót, a református egyház 1891 mil
liót, az izraelita hitközségek 1345 mil
liót, az evangélikus egyháznak 907 mil
liót, a görög kath. egyház 189 milliót 
kapnak. A budai szerb egyház és a pór. 
keleti román egyház azonban mindössze 
1-1 millió segélyben részesül. Ezenkívül 
kisebb folekezeti segélyt is kapnak a hit
községek, amely összesen 50 milliót tesz 
ki, szóval teljesen jelentéktelen.

Az intézmények közül a legnagyobb 
segélyt kapja a Testnevelési Alap, 3800 
milliót, a cserkész csapatok 100 milliót, 
az Áruminta vásár 100 milliót, a székes
fővárosi zenekar 200 milliót kap. A men
tők 50 milliós támogatásban részesül
nek, a Nyomorék Gyermekek Otthona 
azonban már csak 5 milliót kap. A ma
gánóvodák és iskolák 2—3 milliós, te
kintélyes múltú tudományos és kulturá 
lis testületek, mint a Magyar Törté
nelmi Társulat, a Magyar Irodalomtör
téneti Társaság, a Magyar Iparművé
szeti Társulat, az Orsz. Széchenyi Szö
vetség csak 8—3 milliós segélyben ré
szesülnek. A Magyar Tudományos Aka
démiának 10 millió jutott, a Budai Da
lárdának 3 millió. Van azután egy egész 
sereg kiváló intézmény és egyesülőt,

Madrid, november 8.
Közúti vasúti összeütközés alkal

mával kilenc ember súlyosan és 
huszonketten könnyebben megsebe
sültek.

a demokratikus blokk felbomlása el
kerülhetetlen.

Ezek után nem kétséges, hogy teljes 
ellenzéki átcsoportosulás válik szüksé
gessé. Olyan helyen, ahol

RASSAY KÁROLY
és a köréje csoportosult liberális ellen
zéki képviselőknek álláspontját ismerik, 
e tárgyban a következőket mondották a 
Hétfői Napló munkatársának:

— Az ellenzéki átcsoportosulás attól 
függ: hajlandó-e a blokk polgári része 
annak a szabadelvű politikának az alap
jaira helyezkedni amely egyrészről

ellenszegül minden forradalmi reha
bilitációs kísérletnek,

másfelől pedig
teljesen reális alapokra helyezkedik.
— Az előfeltételek mindenesetre a 

demokratikus blokk felbomlása és a pol
gári ellenzéknek tiszta polgári alapon, 
a vázolt plattform szerint való egyesí
tése.

A szabadelvű politikusok álláspontjá
val szemben a demokratapárt felfogása 
még ismeretlen. Vázsonyi Vilmos ugyan
is addig, amig az érdekelt tényezőkkel 
nem folytatott érdemleges tárgyaláso
kat, nem tesz nyilatkozatot.

Az ellenzéki átcsoportosulás pár na
pon belül eldől.

Szilágyi Lajos ugyanja vasárnap dél
előtt Rassay Károllyal tárgyait, hétfőn 
Vázsonyi Vilmossal és Peidl Gyulával 
fog a kibontakozásról megbeszéléseket 
folytatni. A megbeszélések eredményét 
szerdán este publikálják, amikor is a de
mokratikus blokk intézőbizotságát 
ülésre hivják össze.

amely 500X100—1 millió koronás úgyne- 
vezett .segélyt** élvez. Ilyenek a Brődy 
Adél gyermek kórház, a Telető, egyesü
let a poliklinikák, az Általános Közjó
tékonysági Egyesület stb.

PAmsieif qiiLL
Párisi kalitka 
Szeressen u. 35. 
Telefón: 83—74 
November 1-től

THE ÍHTERMTIOMAL FIVE
(Augmented)

Palmer Jones I 
énekos táncos nóger Jazz-bandje a i 

Jardin de ma soeur-ből ■ 
szerződtetve, 

„FLORENCE**  
a néger pacsirta, 

ALEXANDER & EVELYNE, 
ELLYNOR & EUGEN 

kövAry
mondain táncospárok i

Téliköpenyek
végig bélelve............ _................... 750.000 K-től

Téliköpenyek
szőrmegallérral ós nianzscttával 1,000.000 lv-tő

Téliköpenyek
manzsettával ________ ____- 1,200.000 K-tól

Seal-Elektric bunda
120 cm hosszú, legdivatosabb 
fazon......... . v-—- 3,000.000 K-tól

Brabanterbunda
feketében...... ................................ a.BOO.OOO K-lól

Király Színház
Szombaton délután 8 órakor 

rendkívül olcsó árakon

Jánoska 
a legszebb és legtanulságosabb 

ifjúsági énokosjáték

Minden este

Anna-bál
ac évad legszebb operettje
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— Kitüntetett mentőorvosok. .. 
Budapesti önkéntes Mentőegyesület 
közgyűlése 1924. évi érdemes és buz
gó szolgálatuk elismeréséül a követ
kező mentőorvosokat tüntette ki: 
Ezüst éremmel: dr. Gera Istvánt, dr. 
Krizanec Károlyt, dr. Fischer Jenői, 
Alké-r Györgyöt, Roham Jánost. Kü
lönös dicséretben részesült: Schuh 
Emil, dicséretben részesültök: ÍVo- 
loszinovits Aurél, Üreydy József, 
dr. Gása Antal, dr. Frőssy József, 
dr. Molnár Károly, dr. Kondás Jó
zsef, Ivánszky Sándor, dr. Adamo- 
vits Sándor, Bódi István, Szauter 
Emil, Rácz Lajos, Köteles József, 
Bojyos Benő, Rátái László. Kayy 
Kálmán, Bíró Béla, Hisstek József, 
Pogonyi Nándor. A kitüntetéseket 
gróf Kárátsonyi Jenő v.b. 1.1., a 
Budapesti önkéntes Mentőegyesület 
elnöke adta át a kitüntetetteknek.

— Mig a család színházban veit, 
felakasztotta magát a családfő. 
Barcza Ferenc 52 éves nyugalma
zott postafőtiszt vasárnap délután, 
amig családja színházban volt, 
Garai tér 17. számú lakásának 
fürdőszobájában a vízcsapra fel
akasztotta magái. A család csak 
estefelé tért haza s midőn az üres 
lakásban Barcza keresésére indul
tak, megrémülve bukkantak rá a 
fürdőszobában. A kötelet azonnal 
elvágták, azonban Barcsán már 
nem lehetett segiténi, már halott 
volt. A kiszállott, rendőri bizottság 
megállapította, hogy Barcza Fe
rencet szerencsétlen üzleti speku
láció kergette a halálba.

— Arcképleleplezés. A Józsefvárosi 
Nemzeti Demokrata Pártkör szerdán 
est© ünnepi vacsora keretében fogja Vá- 
zeonyi Vilmos arcképét leleplezni. Ez 
alkalommal az ünnepi beszédet, dr. Weil- 
ler Ernő, a Kör elnöke mondja. Az ün
nepi vacsorán megjelennek a demokra
tikus blokk összes vezető tagjai. A kép 
Bardócz Dezső festőművész kitűnő alko
tása.

— Menekülés az életből. Svindler Ősz- 
kárné, 42 éves háztartásbeli a Károly 
körúton, vasárnap délelőtt egy 49-es vil
lamos elé vetette magát. A mentődeszka 
az életunt asszony kezeit és lábait ret
tenetesen összeronosolta. A Rókusba 
szállitották. — Az Egyetem uccában levő 
Erzsébet királyné szállodában Kral Gi
zella, 25 éves tisztviselőnő öngyilkossági 
szándékból nagy mennyiségű aszpirint 
vett be. A Rókusbán ápolják.

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

A
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Ima WnyercmÉnnyel is főbb 
száz nyeremény összesen 

1.2OO millió
korona értékben

Egy sorsjegy ára

20.000 korona

Autószerencsétlenség 
néw sebesülttel a Vád utón 
A felborult autó maga

Ma éjszaka 2 órakor a Váci úton 
robogva haladt a 23.832. számú autó 
Újpest felé. Az autóban Búzás 
Márton lókereskedő, Jedlicska Jó
zsef lókereskedő, Hutira Antal 
halászmester és Ziska Károly vil
lanyszerelő ültek. A Váci ut 166. 
számú ház előtt az éjszakai esőzés
től síkossá vált kövezeten meg
csúszott az autó hátsó két kereke,

a kocsi hirtelen az úttest szélére 
farolt, nekivágódott a járda 
szegletének és felborult. Az 
autót vezető Búzás Márton 
széles ívben kiröpült az autó
ból és betört fejjel, véresen te
rült el a kövezeten. A másik 
bárom utast a felborult autó 

maga alá temette.
Pillanatok alatt rémült jájvészétc-. 
lés verte fel a csöndes Váci utat. 
Az elhagyott uiou azonban

a késő éjszakai órában alig jár

— Ellopták a szófiai régiségtár híres 
érmegyiijteményéf. Szófiából jelentik: 
Az itteni régiségtani muzeum numizma
tikai osztályáról ismeretlen tettesok el
lopták a két legértékesebb gyűjteményt, 
amelyek Fülöp és Nagy Sánchr mace
dóniai királyok idejéből és a középkor
ból származó pénzeket tartalmaztak és 
értékük egymillió lova. A tolvajokat 
erélyesen nyomozzák.

— A munka sebesültjel. Vasárnap dél
előtt a Városi Színház két és fél méter 
magasságban levő zsinórpadlásúról lezu
hant Horváth Jenő 26 évos diszletmun- 
kás. Súlyos állapotban a Rókus kórház
ba szállitották. — A külső Jászberényi 
utón lövő Részvény Serfőzde udvarán 
tolatás közben Nagy János 36 éves nap
számos két vasúti kocsi ütközői közé ke
rült. A szerencsétlen munkást üj ütkö
zők úgy öss^eroncsolták, hogy életveszé
lyes állapotban száll!toták a mentők a 
Rókus kórházba.

■ év óta legjobban bevált

Dr. Taub gyermekkenőcs 
Dr. Taub hintőpor 
Dr. Taub tápicKa

— A mentők közgyűlése. Vasárnap 
tartotta a Budapesti önkéntes Mentő
egyesület 34. évi rendes közgyűlését, 
gróf Karátsonyi Jenő v. b. t t. elnökle
tével. Az évi jelentést, mellet dr. Far
kas Samu adminisztratív igazgató és 
dr. Körmöczi Emil igazgató főorvos ter
jesztettek elő és melyből ktünt, hogy 
1924-ben 23.547 esetben nyújtottak a
mentők segítséget — a hallgatóság nagy 
tetszéssel fogadta. A kisorsolt választ
mányi tagokat újból megválaszt Ottók. 
A közgyűlésen az elnök nagy hálával 
emlékezott meg Budapest Székesfőváros 
közönségéről, mely a mentőegyesületot 
valóban bámulatos szeretettel és jóság
gal támogatta és külön köszönetét mon
dott a sajtóinak is.

A közönséghezI 
AllMK SoKjítéke

Az Állatvédők Világszövetségé
nek Joudoni központja az állatvéde
lem helyzetének tanulmányozására 
egy jobbára angolokból és ame
rikaiakból álló nemzetközi bizott
ságot küldött a kontinens államaiba. 
A Világszövetség magyarországi 
osztályához érkezett értesítés sze
rint, a bizottság o lió 21-én érkezik 
fővárosunkba és e hó 22 én nyilik 
meg az Állatvédők Nemzetközi 
Kongresszusa. E váratlan körül
mények folytán az. Állatvédők ma
gyarországi osztálya indíttatva 
erezte magát arra, hogy az általa 
rendezett tárgysorsjáték húzását a 
kongresszus megnyitásáig elha
lássza, hogy előkelő vendegeinek 
az állatvédelem iránt, megnyilvá
nuló nagy érdeklődését bemutat
hassa.
Húzás 1923 nov. 22-én d. u. 3 óra 

Várpiilgatl Iparaarnok

ató temelte az utasokat
tak emberek, úgyhogy csak ne
gyedóra múlva érkezett a sze
rencsétlenség színhelyére az 

első járókelő,
aki azután értesítette a mentőket. 
A mentők megérkeztek, a szeren
csétlenség helyén több ember gyűlt 
össze, akik kiszabadították veszé
lyes helyzetükből a három utast. 
Közben azután megérkeztek a men
tők és bekötözték a sebesülteket.

Búzás Mártont, akinek kulcs
csontja eltörött és súlyos fej
sérülést szenvedett, életveszé
lyes állapotban a Rókus-kór- 

házba vitték.
Hjltira Antalt, Jedlicska Józsefet, 
és Ziska Károlyt, akik valameny- 
nyien kisebb-uagyobb zuzódások 
árán menekültek meg a szerencsét
lenségből, a mentők első segítség
ben részesítették és a három utas 
egy másik autón hazatért lakására.

Tegnap este a főkapitányság

a Turul Kaszinó Hegedűs 
uccai helyiségében. A'

— Kártyarazzia a Turul Kaszinó
ban.
Bak detektivesoportja razziát tar
tott
Sándor 
kártyaszobában tartózkodó játéko
sokat igazoltatták, azonban a bank
ban pénzt nem találtak. így csak a 
kártyaasztalokat és az egyéb kár
tyázáshoz szükséges eszközöket fog
lalták le, amelyeket beszállították 
a főkapitányságra.

— Megölte a véletlenül nyitva hagyott 
gázcsap. A Fehérvári ut 84. szám alatt 
levő lakásán Péntek Zsigmond 66 éves 
nifAvároasegéd véletlenül nyitva felej
tette a gázcsapot. Mire rátaláltak, már 
halott volt

— Kifosztották a gázgyári dalárdát 
Az óbudai gázgyár dalárdájának éa ön
képzőkörének irodahelyiségét ismeretlen 
tettesek kifosztották. A betörők nenx'sak 
többmillió korona készpénzt vittek el, 
hanem magukkal vitték az ott talált 
hangszereket és a nyomtatványokat is. 
A rendőrség a betörőket kérőéi.

— Készpénztőkéjét gyümölcsözően ki
helyezi, Jelzálogkölcsönöket folyóslttat 
a Róth Bank Budapesten, Vilmos csá
szár ut 45.

— A Nyukosz sorsjáték főnyeremé
nyét, mint értesülünk, a 240 millió ér
tékű Fiat-autót 
kocsi tulajdonos 
nyereményekhez 
rencséa nyerők, 
lyoni! Lajos bútorasztalos, Hogyosi Béla 
Máv. hív., Piwmann Károly kémény
seprő, Kalocsa és Paul irodaaltiszt Szol
nok, a lakást Benő betíiszodő nyerték.

Breitner Ferenc bér
nyerte meg. A többi 
is jelentkeztek a sze- 

Motorkerékpárokat Zeó-

E kezés után és gyomorégésnél 

\CgL§íO/ angol szúda- 
bikarbónát

Kéz- és arcbőr finom! ásá a 

\CUIÖ/ angol vazelint használjon I

~ Bűnvádi följelentés Abdul Kamid 
szultán fin ellen. Georgina Leonore Bnr- 
han Eddin, Doüglas lord özvegye szom
baton bűnvádi följelentést tett férje, né
hai IV. Abdul Hamid szultán fia ollen, 
mórt a herceg rövid házasólet utón sem
misnek nyilvánította házasságát, de 
ugyanakkor vonakodott visszafizetni a 
nejétől rábízott igen jelentékeny össze
geket. A felperes nő: családi nevén Mos- 
selmann Georgino, akinek fivére Rómá
ban hollandiaá konzul, ez év februárjá
ban Monteoarlóban ismerkedett meg a 
herceggel. Már az első találkozás után 
nyolc napra az anyagi gondok közt élő 
herceg házassági ajánlatot tett az ide
gen nőnek, akiről tudta, hogy jelenté
keny apanage-t hnz. Az asszony hosszas 
rábeszélés után Béosben megeektidött a 
herceggel.

Május 6-án Bad-Mibon eskette ö^sze az 
uj párt Abd’nl Lfftif, a bbfjáp^sti iÁlam 
égj liázkuzség l>at>ja, akit a herceg hi- 

Lyatntt_ál_ J

Az uj pár házaséletét egyideig mi senj 
zavarta. A herczeg háromszor is kapott 
nagyobb összeget a közös háztartás költ
ségeire: előbb 400.000 frankot, azután 500 
fontot, — majd 41 fontot szabócédulájú- 
nak kiegyenlítésére. Augusztusban a hier- 
cegnő rokonai látogatására Londonba! 
utazott azzal, hogy négy hét múlva 
visszatér Bécsbe. Legnagyobb meglepető- 
géro szeptemberben levelet kapott a her
cegtől, apielyben értesíti őt, hogy házas*  
ságát. semmisnek nyilvánítja. A her
cegné azonnal Bécsbe utazott, felvilágo
sítást akart kérni férjétől, do a szolga*  
személyzet be sem engedte hozzá. Err< 
a hercegné a Hotel Bristolban béffelt la
kást én házasságszédelgésért feljelentette 
a herceget, aki a feljelentés szerint csak 
azért vette őt feleségül, hogy magához 
kaparintsa menyasszonyának vagyonát.

— Diák sorsjáték. A diákjóléti intéw 
inények javára rendezett tárgyeorsjútélí 
a legnagyobb mértékben foglalkoztatja a 
közvéleményt Egyrészt a sorsjáték kuU 
turúlis és hazafias célja, másrészt a pélt 
dát hinni ájló értékes, gazdag nyeremény*  
jegyzék, melynek tartalma az eddig renM 
dezett tárgysorsjátékokét sokszorosan fe
lülmúlja, ezt a sorsjátékot kétségtolrnüf 
igen népszerűvé fogják tenni. A nyere
mények a főváros külömböző helyein ál
líttatnak ki és minthogy a húzás kö'^vcN 
Ionul karácsony előtt (december 20-án) 
fog megojtetni, sok embornek a jó sora 
kedves karácsonyi meglepetéssel fog 
szolgálni.

takarít meg a 
t. Háziasszony, ha

Szent isttfán ciHóriáyai 

főzi kávéját, ’nert 
minden doboz sarkában 
pörkölt szemeskSvé vanl
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Uj árszabás a postán Sikertelen kísérlet 
a francia szerződés módositásáraA m. kir. postatakarékpénztár m inté- 

fc®t Altul nyújtott különfólo «:<olgáltatá- 
M>k után fizetendő dijaknak, illetékeknek 

jutalékoknak november 1-iki hatállyal I 
történt mogállapibíaávai kapcsolat bán az 
tisletfeleinek pénztérités ellenében kiszol
gáltatandó csekk nyomtatványok árát a 
kővetkezőképpen ál lapította meg: A 15 és 
60 lapos csekkönyvöcske árát bólyegillö
tökkel együtt 6000, illetve 24,000 koroná
ban, a rendes befizetési lap árát 150 koro
nában, a szám la tulajdonos nevével és 
ssámával cl nem látott, ngynevozett bl- 
anco-fizetési lap árát továbbra is az ed
digi 300 koronában, az egész íves (ötven ' juthat a vámloszállitás révén 
tételt tartalmazó) összesítő (kumulatív) 
jogj'zék árút 3000, a félivoB (húsz tételt 
tartalmazó) összesítő jegyzék árát pedig 
1500 koronában, a csekkek beküldésére 
Rzoigáló rózsaszínű boríték árát 300 koro
nában, a megterhelés! értesítés árát 75 
^koronában, az elinni örvénnyel ellátott ki
lés átutalási értesítés árát 150 koronában, 
a devizaigénylési űrlap árát továbbra is 
1000 koronában, egyébként pedig mindig 
n Magyar Nemzeti Bank által megsza
bott árban, végül az úgynevezett „Giro- 
ncttcT*  árát 150 koronában. Az árak ter
mészetesen darabonként ós papirkoroná- 
ban értendők.

sorsjáték
a Intézmények Ja vára.

Sora)«gy Ara i

5000 korona
I. főnyeremény

12 wd Méii ta Kb. ötszázmillió korona értékben
n. égj nagy hathengeres Fial luxusautó

250 millió korona értékben.

ni. egy négynléses 501. Hat-anló
IfrJ millió korona értékben.

ív. ezfct ertkfczlet,
v. ezüst teás, kávéskészlet,

12 raemélyce, 85 millió K értékben, 

vn: 2 Át zongora 50 millió K órtókben. 

vm. egy oj motorkerékpár tor' 
'1X.-XL I írt ezüst evökészlet,’- czemélyes,

30 millió korona órtókbon.
KzenlCl v<kl <

4 bunda, 20 írógép, hrilliáns karkötök, 
arany órák ós szelencék, 40 korékpár, 
200 utalvány mórt ék szerin ti férfi vagy 
női cipőre és sok egyéb értékes, főleg 

arany és ezüst tárgy.

1599 nyeremény
összeson 

órtékben.

Sorsjegyek mindenütt kaphatók!

Húzás:
1925 december 20
Borajegyiroda: V, Vrésey-u 4. Tol.: 91-28

Beck Vilmos és Fial gy apjt.tr ugyáral
Groe« Meserltsch

Bmerlch Dlté Humpoleo

Iroda:
Bócs VI, Hlrsch.ng.cM 25

A francia-magyar kereskedelmi szer
ződés, amelynek létrejöttéről és megszü
letésének körülményeiről különböző hí
resztelések kerültek forgalomba, becik
kelyezés végett a Nemzetgyűlés előtt fek
szik. A gazdasági élet örömmel üdvö
zölte ennek a szerződésnek a létrejöttét, 
amely számottevő vámleszállitásokat 
tartalmaz és nagy hasznot jelent nem- 
usuk a kereskedelmi forgalomra, hanem 
legelsősorban a fogyasztó közönségre 
nézve, amely lényegesen olcsóbb árakon 

azokhoz 
a használati és ruházati cikkekhez, ame
lyek a szerződéiben fel vannak sorolva. 
Kizárólag a Gyáriparosok tesznek kisér-j 
Jetet az utolsó percben a már aláirt;

Hatósági ellenőrzés alá jutnak 
a revizorok

Kiszorítják a megbízhatatlan elemeket
A Pénzintézeti Központ revizorain 

kívül az utóbbi időben revizori és 
könyvszakértői irodák egész tömege 
létesült, amelyek részben egyszerű 
ipari gazol vány alapján, részben kü
lönböző testületek megbízásai révén 
folytatják működésüket. A felérté
kelési rendelet, valamint az adóható
ságoknak az a legújabb gyakorlata, 
mely szerint a kereseti és jövedelmi 
adó ellen benyújtott fellebbezések 
esetén írásbeli és számszerű igazolá
sokat kívánnak be,

ezeknek az irodáknak bizonyos 
konjunktúrájuk is van,

ami egyébként már az irodák elsza
porodásának fényéből is megálla
pítható.

Mint ilyenkor mindig történni 
szokott, a konjunktúra által felbur- 

I jánzott irodák olyan egyéneket is 
; vonzanak erre a foglalkozási ágra, 
í akik erkölcsi megbízhatóság és 
j szakértelem szempontjából ki- I

i 
i

fogás alá eshetnek.
Van azonkívül még egy másik ve

szélye is, amely ezen irodák műkö
désének igénybevétele esetén a ke
reskedőre va<y iparosra nézve elő
áll. A könyvszakértő vagy revizor 
.UíTyanis

a legbizalmasabb feljegyzésekbe 
is betekintést nyerI ,

• és igen sokszor*  jut olyan adatok 
birtokába, amelyeknek alapján a 
kereskedő vagy iparos ellen vala
mely adóügyi kihágás konstruálha
tó. A behozatali tilalmak és a devi
zarendelt idejéből is maradtak még 
fenn egyes könyvelési tételek, ame
lyeket az akkori idők kényszerének 
hatása alatt egyes kereskedők eltit
kolni voltak kénytelenek.

A kereskedőre nézve már most az 
a veszély állat elő, hogy ezeket a 
bizalmas adatokat azok az erkölcsi 
tekintetben megbízhatatlan elemek, 
amelyeknek működését és erre a

Az uccai árusítás szabályozása. Ászé- 
kosfővíiros Tanácsa kidolgozta annak a 
szabály rendel etilek a tervezetét, amely 
az uccai árusítást va,n hivatva szabá
lyozni. A tervezetet az OKISZ élelmiszer 
szakosztálya letárgyalta és kifogásolta 
azokat a rendelkezéseket, amelyek sze
rint különböző élehnicikkekot árusító 
uccai árusok a kereskedőkre nézve meg
állapított zárórán túl is árusíthatnak.

A Naslcl osztaláka. Az Unión Nasic 
folyó évi október hó 29-én megtartott 
közgyűlése 5 svájci frank osztalékot ál
lapított meg az 1924/25. üzletóvre. A szel
vényeket a Banque de Paris genfi 
fiókja és a Hazai Bank váltja be a 3 szá
zalékos svájci szelvényadó levonásával. 

FogAszat-dentist
■■■■■■■ ■■■■■■■■!■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
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szerződés módosítására, amelyre azon
ban aligha fog eor kerülni, mert az 
utóbbi időben hihetetlen mértékben ki
fejlődött francia ipar lesz hajlandó le
mondani a magyarországi export lehe
tőségéről, amelyről egyébként eltérőleg 
a magyar szokásoktól, a francia kor
mány részéről még kellő időben felvilá
gosítást ós buzdítást is kapott.

A magyar kereskedelem és a fogyasztó 
közönség nagy tábora ezen kísérlettel 
szemben mindenesetre kénytelen hangot 
adni annak a követelésének, hogy a 
szerződést sürgősen iktassák törvénybe 
és kezdődjék meg az a normális nemzet- 

j közi árucsere, amelytől az árak olosób- 
I botlása egyedül várható.i
l

konjunkturális pályára való özönlé- 
sét eddig megakadályozni nem lehe
tett, a kereskedőkkel szemben

zsarolási manőverek céljaira 
fogják felhasználni.

Ezek' a megfontolások arra bírták 
a Kereskedelmi és Iparkamarát, 
hogy foglalkozzék a revizorok és 
könyvszakértők hatósági ellenőrzésé
nek és a felügyeletnek megszervezé
sével, amint ez külföldön már min
den számottevő államban meg
történt.

A kereskedelmi kamara kedden 
tartandó telies ülésének napirend
jére tűzte ki ennek a kérdésnek a 
megvitatását, am'elyet már elő is 
készített és amelyre vonatkozólag 
konkrét javaslatokat fog előterjesz
teni.

A kereskedelmi kamara terve az. 
hogy a kereskedelmi minisztertől 
ezen iparág gyakorlására vonatko
zólag különleges rendelkezés kiadá
sát fogja kieszközölni, 
rint csak

a Kamara által 
könyvszakértők és ________

működhetnek,
viszont ezek állandóan a Budapesti 
Kereskedelmi és Iparkamara felü
gyeleti és fegyelmi hatósága alatt 
állanak.

A fegyelmi hatóságot egy 
autonóm testület gyakorolná.

amelyben képviseletet nyernének pa
ritásos módon a revizorok és a ke
reskedők, az elnökséget pedig egy 
pártatlan gazdasági szaktekintély 
látná el.

A kérdés szabályozását a magunk 
részéről is teljesen időszerűnek és 
szükségesnek tartjuk, a kamara ter
vezete pedig alkalmas arra, hogy 
abból idővel a revizori kamara ala
kuljon ki.

amely sze-

autorizált 
revizorok

Az OKISz mulatságai, Szombaton este 
az Országos Kereskedő és Iparos Szövet
ség DDalszinház ucca 1. szám alatti ter
mőiben a tagok és hozzátartozóik szá
mára jól sikerült táncostélyt rendezett, 
amely alkalommal a megjelent közönség 
zsúfolásig megtöltötte az OKISZ helyi
ségeit A hölgyestélyt, amely belépti 
dij nélkül rendeztek, a legközelebbi 
szombaton megismétlik.

A felértékelési rendelet. Dr. Spiró 
Dezső ezen a címen tartott előadást 
az OKISZ csütörtöki összejövetelén, 
amelyben főleg azzal a kérdéssel 
foglalkozott, hogy a kereskedők a 
részükre engedélyezett értékelési sza
badsággal élve, högyan állítsák be 

a kezdő leltárba az árukészlet és a 
felszerelési tárgyak értékét. Bár) 
arlosHÍsi szempontból az értékek mi
nél magasabban való beállítása lát
szik előnyösnek, az előadó úgy a 
mérlegvalódisiig, mint a hiteluieg- 
bízlmtóság szempontjából a tényle
ges és valóságos értékek beállítása 
mellett foglalt állást. Az előadást 
vita követte, amelyen Guttmaon 
Emil, Endrődi Nándor) és Reitzer 
Emil vettek részt.

A feketelisták ügye. A kereske
delemügyi minisztériumban tartott 
ankót tudvalevőleg azzal az ered
ménnyel zárult, hogy az érdekkép. 
vlseletek egyhangú állásfoglalása 
alapjart a kormány rendeletileg 
fogja eltiltani mindazon nyomtat, 
ványok kin dasat es térjesztéset, ame. 
lyek kereskedők és iparosok hitel
viszonyaira vonatkozó közléseket 
tartalmaznak. Tekintettel arra, hogy 
egyes lapvállalatok újabban rendez
kedtek be oly névsorok közlésére, 
amelyek tekintetében kétséges, vaj- 
jón azok szintén feketelistáknak te- 
kintendók-e, a kereskedelmi minisz
ter a budapesti kamarát bízta meg 
az úgy megvizsgálásával. Az OKISZ 
igazgatósága ezzel a kérdéssel fog
lalkozva, alapos Vizsgálat után a 
szóbanforgó rovatokat a kereskede
lem es n gazdasági élet jelenlegi 
viszonyai között szintén kártéko
nyaknak tartja, s ezért átiratilag 
fordult a kamarához, hogy a reá
bízott vizsgálatot sürgősen tartsa 
meg és a hitelviszonyokra vonatko
zó mindenféle közleményeknek 
nyomtatvány útján való terjesztését 
tiltsa el, illeve ily tilalom kibocsátá
sára tegyen a minisztériumnak ja
vaslatot.

Legszebb Legjobb Legolcsóbb

MP.
Kárpltosáru, vas-, 
és rézbutorgyáraSaffnyeg, pokróc, Oggóny, ágy- és 

asztalterítők, _ gyermekkocsik, nyugszókek, 
leányszoba-, előszoba- és kértibatorok, ernyők 
és sátrak mlmtan kivitelben kaphatók 
gichnerjAnos 
BUDAPEST, VII., ERZSÉBET KÖRÚT 20.
Nagy katalógust 4000 K ellenében postán küldök

Erasmo M. Reda 
Biella

Textilivaren altér Jtrt
Representan*  von Textilfabriktn

KLINGER IG.
gyapjúszövet-gyárainak:

Noustadt an dór Tafelfickte 
i. B. Jungbunzlau i. B, 

Kratzau I. B. Dalowltz i. B.

vezérképviselete Magyarország számára 
Béos, Zelinkagasse 4

Deufsch Már ás Fial
Vilmos csásxár út 6 85

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

weísz sAndor és róna
Posztó- és hélésárunagykereskedés Budapest,V. kerClet, Arany János ucca 22- isim

Pórtpf/u* a hasal Ipart/

A Budapest—Wamsdorfi 
Pamutszövögyár R.-Társ. 
egyedórusTtói lerakat*. 
Budapest V, Zrínyi ucca 15 <»

apjt.tr
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NAGY KÖRTELEFONÁ
LÁS Indult meg a Ma
donna főpróbája után, mi
kor már Jóg igazgató 
végérvényesen elhatároz
ta, hogy megkegyelmez a 
darab szerint öngyilkos 
Markézának (Gombaszögi

Fridának). A kritikusok már régen el
mentek a nézőtérről a ’ szerkesztősé
gekbe, hogy beszámolójukat a Madonná
ról megírják. Jób igazgató, tehát ren
deletet adott ki a telefonos kisasszonyá
nak, hogy értesítsen minden szerkesz
tőséget arról, hogy a markéba a darab 
végén nem hal meg és azt tartsák szem 
előtt a kritikusok, A kisasszony a pa
rancshoz híven a „Magyarországot" is 
felhívta és ennek színházt szerkesztője 
Fazekas Imre, aki egyben a Madonna 
szerzője is — jelentkezett a telefonnál. 
Mikor a kisasszony bemondotta noki 
azt, hogy a markéza a darab végén nem 
hal meg belekiabált a telefonba:

— Megőrült ön, vagy viccet csinál, 
osszas magyarázkodás után győződött 
dött meg Fazekas, hogy a kisasszony ép 
elméjű s így tudta meg a szerző, hogy 
darabja vége megváltozott.

AKIK "A MADONNA 
főpróbáját látták a 
Vígszínházban, a pre
mieren alig ismertek 
a darabra. Előfordult 
az a páratlan eset, 
hogy a Madonna fő

szereplője a markéza a főpróbán a 
szerep szerint a darab végén öngyil
kos lesz. Minthagy ez a megoldás 
a főpróba közönségének nem tet
szett, az előzékeny igazgatóság úgy 
változtatta meg a premierig a Ma
donnát, hogy a főszereplő élve ma
rad — ellenben a darab halt meg.

BOHENEN MIHÁLY a 
tó“-ja hétfőn reggel ér
világ legjobb „Mefisz- 
kezik Pestre. Kedden 
lép fel először a Fdrosi 
Színházban, hol Faust 
eimü opera Mefiszto 
MfsS-barUon szerepét

énekeli. A Várost Színházban egyébként 
erősen készülnek a „Leanydloin" beniü- 
tatájára, amelynek szenzációja az lesz, 
hogy egy komoly és valódi repülőgép 
szerepel a harmadak felvonásában. A 
Magyar Légiforgalmi Társaság köl
csönzi azt a Városinak az ujtipusu gép
jét — amely Konstanlináuoly-Párizs kö
zött szokott repülni, — mikor nincs a 
színpadon.

SZÍNHÁZ
Gábass duci oisszaadta 

a dHiami főszerepét 
9Tagy zaoarok a ^FoDárosi Operettszinház újdonsága körül

Talán még egy operettet sem 
próbáltak hetek óta olyan nagy 
izgalommal és annyi bajjal, mint a 
Fővárosi Operettszínházban Jakobi 
operettjét, a Miamit. Először prima
donnájuk, majd szubrettjük és bon- 
vivánjpk nem volt, így

rögtön a második szereposztás 
kezdte el a „Miami**  próbáit.

Az első garnitúra, a háromhetes 
próbák után, még most sem teljes, 
amikor

Lábass Juci szereplemondása 
egyenesen kétségéssé tette az 

operett előadását.
A szombat délelőtti próbán Lábass 

Juci komolyan összekülönbözött 
Dródy Istvánnal, az operett szöveg
írójával és a szinház igazgatójá
val, amelynek eredményeképpen va
sárnap délelőtt

szobalányával visszaküldte a 
Miami főszerepét.

Lábass Juci erről a következőket 
mondotta:

— Tényleg visszaküldtem a sze
repet, mert ilyen hangon

nem hagyok magamnak diri
gálni.

A szerepet semmi körülmények kö
zött sem fogom eljátszani, hanem 
minden valószínűség szerint

Bécsbe megyek, ahol eljátszom 
az Orlov „Nadja“ szerepét.

Lehet, hogy Brúnó Granichtaedtéri- 
nel, az Orlov komponistája im- 
presszálása mellett nagyobb német 
turnéra megyek — természetesen az 
Orlov főszerepével.

Lábass Juci szereplemondása 
óriási zavart okozott a színháznál, 
ahol tudvalévőén nagyon félnek at
tól, hogy

Biller Irén is végleg lemondja 
a szubrett-primadonna szerepét.

Biller most Olaszországban üdül, 
ahol torkát reparálja. Orvosai egy 
évre eltiltották a fellépéstől, és igy 
igen valószínű, hogy Biller megta
gadva sajíát magát, — engedelmes
kedik orvosai tanácsának. A Fővá
rosi Operettszinház igazgatósága a 
remegve várt sürgönybeli „boldo
gító igent" még ma sem kapta meg 
Billertől.

Tetézi a bajt a Fővárosi Operett
színháznál az, hogy a Miami öreg- 
ágyujaként kijátszott, nagyszerű 
filmbonvivant, Pctrovich Szvetisz- 
lavot hangja, ahogy a próbákon ki
derült, nem igen teszi alkalmassá 
az operett nagy bonvivan-szerepé- 
nek eljátszására. A fess Szveti —- 
magyarul mondva — nem operett- 
bonvivan — legalább hang dolgá
ban nem az.

Tény az, hogy a Miami hétfői 
próbája, primadonna és szubrett 
hiányában, elmarad addig, mig más 
primadonnát találnak.

Stób Zoltán

FOGKRÉM, FOGPOR
fehérít, üdít, konzervál

WERTHEIMER
ELEMÉR, az An
drássy úti Szinház 
igazgató tulajdonosa 
nem lép be a Szín
igazgatók Egyesüle-, 
tebe, mert nem 
akarja a határoza

toknak alávetni magát. Wertheimer 
Elemérnek ez a lépése nagyon el
keseríti a színészeit, mert igy az 
Andrássy úti Színházra nem köte
lező a kollektív szerződés, amely 
szerint színészekkel — csak egész 
évi szerződés köthető. Wertheimer 
estérŐl-estére, müsorról-müsorra 
szerződteti a színészeit, tehát min
den tagja ki van annak téve, hogy 
máról holnapra állás nélkül marad. 
A Szinészegyesület memorandumot 
nyújtott át ebben az ügyien 
Wertheimernek, akinek rövid szín
igazgatói működése már annyi bajt 
okozott. A Színész-Szövetség memo
randumában erélyes lépéssel fenye- 
getődzik, esetleg azzal, hogy a Sző- 
vétségbe tartozó színészekkel boj
kottáltatja az Andrássy úti Szint

•
GOMBASZÖGI FRIDA 
ti Madonna főpróbáján 
közben ájulton össze
esett az öltözőjében, 
mert azt a hirt kapta, 
hogy nővére, akit Gom
ba asszony, anyaként 
szeret igen súlyos be

teg. Nagy nehezen vigasztalták meg 
Gombaszögi Fridát, aki nagy lelki de
presszióval játszotta le a Madonna mar
két é fának izgalmas szerepét. A hir után 
minden jelenése közt a telefonhoz sietett, 
hogy a Fasor-szanatóriumban fekvő 
Margit, nővére állapotja felől informál
ják.
BjaHKHnflESBMaEMHMKaHHaigEMW' "”* 
Renaissance Színház 

Néger-társulat, 
vendégjátéka 

UTOLSÓ HÉT

hazat.

színészek ultimátumot intéztek 
az igazgatókhoz

ÍR kollekfio szerződés felbontásáoal fenyegetnek
Huzamosabb idő óta nagy elkese

redés uralkodik színészi körökben, 
mert a színigazgatók igen gyakran 
élnek a kollektív szerződésben ré
szükre biztosított azzal a kedvez
ménnyel, hogy bizonyos esetekben 
egyes szerepekre is jogosultak szí
nészeket szerződtetni — és nem kö
telesek mindenkor egész évre szóló 
szerződéseket kötni. A színészek 
elégedetlensége az elmúlt héten ki
robbant és közös elhatározással

ultimátumot intéztek a Szín
igazgatók Egyesületéhez, amely
ben hétfő estig határidőt adtak 

a sérelmek reperálására.

MÁR A MÚLT HÉTEN 
jelentettem, hogy Tolnay 
Andor fel akarja bontani 
a szerződését, a Fővá
rosi Operett színházzal, 
mért eredeti bemutató
kon nem szerepeltetik, 
ellenben egy reprlz fő
szerepét rá akarta bízni

az igazgatóság. Az ügy választott bíró
ság elé került, ahol izgalmas szócsata 
után kötelezték a jelenlevő Robot igaz
gatót, hogy a szezon egyik sl^er.op,er^' 
Jének férfi főszerepét Tolnai Andorral 
játszassa. Tolnai ekkor visszavonta a 
szerződést. t 

Egész Pest mulat

BŰITEK KEATON
CHIKAG01 

KEKSZAKAU,
c. burleszkjén

Royal Apolló Uránia

Felkerestük ebben az ügyben dr. 
Molnár Dezsőt, a Szinész-Szövetseg 
vezetőjét, aki munkatársunkat a 
következőkben informálta:

Valóban, ultimátumot intéz
tünk a Üzinigazgatők Egyesületé
hez, két tarthatatlan sérelem miatt. 
Mi kizárólag a nagy star-gazsit él
vező színészekre vonatkozólag bele
egyeztünk abba, hogy a kollektív 
szerződésnek olyan pontja is le
gyen, mely szerint az igazgatóknak 
nem mindig kötelező a színészek
kel tényleg egész évi szerződést 
kötni Mi történik azonban 1 Az, 
hogv'kis kóristákat és segédszine- 
szeket 3—6 hónapokra szerződtet
nek — azután,

a szezón közepén, mikor el
helyezkedni nincs módjukban — 
egyszerűen kiteszik őket az 

uccára.
— A külföldi vendégjátékokkal 

is nagy baj van. A világért se til
takozunk a nagy külföldi saska- 
járás ellen, ami _______ ,

a színészeinknek ugyan óriási 
kárt okoz,

de az ellen igen, hogy ezek a szí
nészek zsebrevágják a mérhetetlen 
sok milliót, anélkül, hogy

lerónák a fellépti dij összege 
után esedékes 2 százalékot a 

Színész-Szövetség javára.
Ez a fizetési kötelezettség minden 

vendég-művészt terhel az egész vi
lágon és a magyar művészek is kül
földön ezt a 2 százalékot minden 
esetben megfizetik.

Ha nem teljesítik a követelésein
ket, úgy készek vagyunk fel
mondani a kollektív szerződést.
A Színigazgatók Egyesülete ma 

délben döntött a színészek ulti
mátumszerű követelése felett, amely 
minden esetben kötelezővé kívánja 
tenni a kis-szinészek egész évi szer
ződését és a 2 százalék lerovását.

Kánkor Gyula dr., a Színigazgatók 
Egyesületének igazgatja az áreme
lésről így nyilatkozott:

— Érdemében nem határoztunk az 
ügyről. Do azt hiszem, hogy semmi 
komoly konfliktusunk nem lesz — 
a színészekkel.

• Bohnen Mihály, u világhírű énekow, 
minden színpadok legkitűnőbb Mcflsztója 
lesz illusztris vendége a Városi Színház 
szerdai Faust-előadásának. Margitot 
Aquila Adlqr Adelina énekli. Bohnen 
második föllépése péntoken az „Eladott 
menyasszonyában lesz, amikor másik 
nagyszerű szerepét, Kozalt fogja éne
kelni. Az óriási érdeklődéssel várt Boh
nen esték jegyei 25-től 190 ezerig kapha
tók a Városi Szinház pénztárainál és a 
jegyirodákban.

• „Leányálom**  — november 14 — Vá
rosi Szinház. Bródy IstváD, Vajda 
László é« Szlatinay Sándor operettje a| 
Városi Szinház első eredeti operettujdon- 
sága. A sok jókedvben és látványosság
ban bővelkedő operett muzsikája különö
sen sokatigérő, telivér slágermuzsika. A 
szinház a legragyogóbb szereposztásban 
hozza a magyar újdonságot, a főszerepe
ket Harmath Hilda, Molnár Vera, Szik- 
lay József, Cselén yi József, Hajdú Ella 
és Horti Sándor játsszák. Mint vendég 
Sarkady Aladár lép föl a „Leányálom**-  
bán. Az első előadások jegyeit mától 
kezdve árusítják a Városi Szinház pénz
tárai és a jegyirodák.

• Zágon István: „Marika". Zágon Ist
ván, aki számos egyfelvonásával égé-; 
szén feltűnő népszerűségre tett szert, há- 
romfolvoná«os vígjátékkal, lép a közön
ség léé. Címe: „Marika" ós a Renais- 
sance-szinházban kerül bemutatásra. A 
szinház nagy gonddal készíti elő az erő
det! vígjátékot, melynek bemutatójára 
a nóger-társulat vendégjátéka után ke
rül a sor. A Zágon-vigjáték főszerepeit 
Somlay Artúr, Gaál Franciska, a Víg
színház tagja mint vendég és Gózon 
Gyula — a szinház uj tagja — játsszák. 
A „Marika" a „Nagyvilági lányok* ‘-kal 
fölváltva fog szerepelni a Renaissance- 
szinház műsorán.

• Visszavonhatatlanul csak még egy 
hétig játszik a néger-társulat a Renalu- 
sance-sxlnházban. Az állandó táblás há
zakat vonzó néger társulat olyan pél
dátlan sikereket arat esténkint a _Re- 
naÍBsance-szinbázban. hogy még 15-ig,l 
vasárnapig fognak játszani.

csütörtöktől a tTF L A. TIlNGE/R! szBzon nagy gyűl'»« 1 wl(4g.,fr.k<16_ Wfizcrepbon: norma talm.ooe

OTTHON URÁNIA____

He csalja meg magát, 
haazn Ija i dr. Bíró-féle

Havasi gyopár krémet, 
szappant, púdert, mosdóvlaat 
Kapható r inden gyógyszcit.nbjn éa drogériában



Budapest, hétfő, november 9.

A HU NG ARI ASZ ÁL
LÓBAN vasárnap dél
után volt a Színházi Élet 
által rendezendő Intim 

Pistából táncversenyének 
első ellenőrzése. A va
sárnap délutáni táncver
seny zsűrijében Lábass 
A pesti szépanyák ésJuci elnökölt. .. _____ ..„~t___„„

lányok tömegesen beneveztek a versenyre 
*- amelyet óriási érdeklődés és zajos kí
séretében azonnal megtartottak.

• A Fővárosi Operettszln házban a 
Jjovő héten minden este péntekig be
zárólag az Orlovot, Granichstaedten 
nagysikerű operettjét adják, amelynek 
szerdán lesz az ötvenedik előadása. 
Szombaton kezdi meg Leopoldine Kon
stantin a világhírű német színművésznő 
vendégszereplését a bécsi Deutsches 
Volkstheator társulatával. Vasárnap dél
utáni a Nótás kapitány kerül színre.

• A Vígszínház jövő heti műsorát ter
mészetesen a legfrissebb újdonság Faze
kas I.nre Madonnája dominálja. A Ma
donna vasárnap, kedden, csütörtökön, 
pénteken, valamint a következő vasárnap 
és hétfőn kerül szinre. Az Úriembereket 
hétfőn és 87/ombaton adják, a Színésznőt 
pedig szerdán, vasárnap délután a Csir
kefogó szerepel a műsoron.

Az

nEnjem szeressa
attrakciói a

Magyar Színházban
Titkos Ilona—Balázs

nótákat énekel

Csortos Gyula
magyar nítákat éneke!

Titkos és Csortos
csárdást táncolnak

Balázs Árpád
legszebb nótái 

Sas Náci 
legszebb nótája

Lalla Collins és Edna May
világhírű angol gOKÖk

Savanov’s Jazz-band a PetB-Mtlt-böl 
Orlnzlngtr (Kamara) Schrammll 

VOrOs Jancsi clgdnybanddja 
Katanaunakar

* Leopoídlne Konstantin a Fővárosi 
Operettszinházban. Leopoldino Konstan
tin, a bécsi Deutsches Volkstheater tár
sulatával jövő szombaton kezdi meg 
vendégjátékát a Fővárosi Opercttszinhdz- 
bán. Műsorában szerepel Schiller: Maria 
Stuartja, a múlt szezon legnagyobb drá
mai sikere. Die Zwillingschwester (Az 
ikertestvér), Fulda Lajos legkitűnőbb 
vigjátéka, a modern francia irodalmat 
pedig a Cj/prfenne (Váljunk el!) képvi
selj. Ezek a remekművek a 
sorrendben váltakoznak:

Szombaton, november 14-én: 
Maria Stuart.

Vasárnap, november 15-én: 
Maria Stuart.

Hétfőn, november 16-án: Schiller: 
ria Stuart.

Kedden, november 17-én: Fulda: 
Z wil 1 in gseh wester.

Szerdán, november 18-án: Gardea: Cyp- 
r ion .ie.

(’eütörtökön, november 19-én: Fulda: 
Die Zwillingschwester.

Pénteken, november 20-án: Sardou: 
Cyprienne.

Á jegyeket már valamennyi előadásra 
'árusítják.

• A „Szerelem és Halál játéka**  min
den este a Belvárosi Színházban. Az ál
landó táblás házakat vonzó Romain Rol- 
land-szinmüvet a hét minden napjára 
műsorra kellett tűzni, olyan óriási ér
dek lödén nyilvánul mog Rolland o re
mekműve iránt. A főszerepeket minden 
este Simonyi Mária, Gallért, Táray 
játsszák.

követ kezű

Schiller:

Schiller:

Ma-

Die

A Montmartre 
gyermeke

Dráma 7 felvonásban 

Kizárólag a 

kamarAban
Előadások; ',»5, J/«7, 8 ós 10 órakor

Projoctograph Projectograph

HÉTFŐI NAPLÓ

SPORT
71 botrányokkal tarkított 
magyar-olasz mérkőzés 

döntetlenül végződött 
Olaszorszáfí-Magyaropszág 1:1 (1:0) 

Biró: Slavicft (Párizs)
Szakadó csőben, bokáig érő vizben 

: játszották le vasárnap a hetedik ma
gyar— olasz mérkőzést. Ha az olasz—ma- 

1 gyár találkozások krónikáját megírjuk, 
úgy legjobb volna ezt a tegnapi nemze
tek közötti küzdelmet kitörölni az emlé
kezetünkből. Mert

huszonöt esztendő óta hasorló és íz
léstelen botrányokra nem volt példa 

válogatott mérkőzésen.
Le kell szögeznünk azt hogy a durva

ságokat. az olaszok kezdték, de hibáztat
nunk kell reprezentánsainkat, hogy erre 
ők azonnal reagáltak, sőt ezt folytatták 
is. Ennek volt a következménye azután, 
hogy

a magyar futball ünnapnapján, ha
talmas és díszes közönség jelenlété
ben, a magyar címerrel díszített 
dresszbe öltözött játékosok olyan je- 
leneteket rögtönöztek hogy hasonló
kat még kültelki pályákon sem lát

tunk.
A játékosok unfair viselkedése a pá

lyán olyan atmoszférát teremtett a kö
zönség körében, hogy

minden pillanatban tartani lehetett 
attól, hogy a rendőrség beszünteti a 

mérkőzést.
A játékosok egymást rugdalták, kéz

zel lökdösték egymást ób úgyszólván 
minden akciójuk életveszélyes volt.

A tohetotlen és gyáva bíró az indula
tokat teljesen szabadjára engedte és 
mé-g kísérletet som tett arra, hogy meg
fékezze a megvadult játékosokat.

A bíró határozatlanságát mi sem jel- 
leii’íF’JÖbbafl, mint az, hogy

a sorozatos durvaságokat elkövetett 
Della Vallc-t kiállította, ezt az in
tézkedést azonban — teljesen szokat
lan módon — fii Utólag pataki kéré

sére visszavonta.
Tlyon körülmények között nem lehet 

csodálkozni azon, hogy a közönség tem- 
peramentusabb része nem bírta türtőz
tetni magát és füttyszóval 
„pfuj" káltásokkal kisérte a 
den intézkedését.

Szitkok özöne zudult arra 
ra, az olasz királyi követség tagjai, 
az olaszok vezetői, az olasz sajtó kép
viselői, valamint a külföldi újságíró- 

vendégak foglaltak helyet.

es hangos 
biró min-

a páholy

Az olaszok jobbak, 
gyorsabbak voltak, sokkal jobban 
zögtak a vizes, sáros talajon, 
mioink, a győzőimet ki 
volna.

Győzelmüktől azonban 
a pártoskodó biró, aki 
san elért góljukat nem adta 
ezenfelül egy negyedórái vitatkozás 
után megítélt javunkra egy tizen
egyest. amelyből azután a magya

rok kiegyenlítő gólja esett.

ötletesebbek és 
’ ' ’ ’ mo- 

mint a 
is érdemelték

elütötte őket 
egy szabályo

méi?,

Slavick francia biró sípjelére a követ
kező összeállításban állt fel 'a két válo
gatott csapat:

Magyarország: Zsák (33FC) — Dudás 
(KAC), Henkel I. (MTK) — Fuhrmann 
(FTC) Kiéber (MTK), Reiner (Vasas) — 
Rázsó (Ékszerész), Molnár (MTK), Pa
taki (FTC), Opata (MTK), Jeny (MTK).

Olaszország: De Pra (Pro Vercelli) — 
Allemandi (Juventus Torino), Bellin! 
(Intornationalo Milano), — Bigatto (Ju
ventus Torino), Bernardini (Roma), 
Janni (Torino) — Conti (Intornationalo 
Milano), Baloncieri (Torino), Della Valié 
(Bologna), Magnozzi (Livorno), Cevenini 
(Internazionalo Milano).

Magyar támadással kezdődik a mér
kőzés és az olső percben már Opata lö
vését kénytelen védeni De Pra. A 3. 
percben Rázsó bombnszerü lövése süvít 

| ol az olasz kapu mellett. A biró ellen 
' ...... ■

már a 4. percben felzudul a közönség, 
mikor Conti Senkey Il-őt kézzel fellökte 
és a bíró ennek ellenére ellenünk Ítélt 
szabadrúgást. A 8. percben Molnár pom
pás lövése megy hajszálnyira az olasz 
kapu mellé. Conti és Baloncieri ossz já
tékából keletkezett veszélyes helyzetet 
Zsák tisztázza. Ugyancsak Zsák fogja 
Della Valié szép lövését .

A 15. percben Fuhrmann elgáncsolja 
i Coveninít. Bigatto szabadrúgására 

Della Valiéhoz kerül, aki befejeli. 
(1:0).

A 30. percben Pataki lövését De Pra 
csak elvetéssel tudja védeni. A 36. perc
ben Cevenini lapos lövését Zsák esés 
köz kiejti a labda Della Valié lába élé 
pattan, aki azt beguritja. Általános meg
lepetésre a biró a szabályosan elért gólt 
anuHálja.

Jl 77. osztályú 
válogatott csapat 
legyőzte Kassa 
válogatottjait

Budapest-Kasia 7if (4iO) 
Bírói Maslcs (Siatadia)

A II osztályú válogatott csapat meg- 
érdemelt nagyarányú győzelmet aratott 
^as»a válogatottjain. A budapestiek már 
a mérkőzés elején rájöttek arra, hogy a 
íelázott, nehéz talajon csak magas láb. 
dakkal boldogulhatnak. A vezető-gólt a 
13 percben Dán lőtte Fröhlich átadása- 
ból. A 14. percben a Berkes elgáncsolása 
miatt megítélt tizenegyest Lutz juttatja 
a kassaiak halójába. A 3. gólt Durmü, 
lőtte komorböl a 30. percben. A 36. perc
hó? >ftöbú-Fr-?IKcA és Berkes 8saziátéká. 
bol utóbbi lőtte a negyedik gólt. Szünet 
után a kassaiak is frontba kerülnek és 
™"”k ?rMmény? ° t Peroben 
gótfa. A 22. percben Fröhlich ötre szapo- 
ntja a golok számát. A Dán elgáncso- 
lasa miatt megítélt tizenegyest a kas
saiak kapuvedője: Répás kivédte. Dán 
lőtte a hatodik és a hetedik gólt. A buda. 
pesti játékosok fölényével ért végot a 
mérkőzés.

Szünet után
a 4. percben Molnár elgáncsolása miatt 
megítélt szabadrúgást Opata a kapus 
kezébe lövi. Zsák sérülése miatt kiáll és 
helyét Fischor foglalja el. Conti szép lö
vését Fischer elvetéssel védi.

Ezután a játék eldurvul. A’ sorozatos 
durvaságokat a bíró megtorlatlanul 
hagyja. A 25. percben Rázsó és Magnozzi 
a tizenhatos vonalon összeütköznek és a 
biró rövid gondolkozás után tizenegyest 
ítél. Az olaszok felháborodva fogadják 
a biró ité'lkezését és egy izgalmas ne
gyedóra következik. Véigül is a tizen
egyest Molnár berúgja és a játék a kö
zönség lármája közepette folytatódik. 
Az olaszok jobban kihasználva az adódó 
helyzeteket, támadásokba kezdenek és 
fölényüket csaknem végig megtartják.

X Svájc legyőzte Ausztriát. Ausztria 
és Svájc válogatott csapatainak vasár
napi találkozása Svájo 2 : 0 aránya szen
zációs győzelmével végződött. A meccset 
a magyar Iváncsios Mihály vezette köz
megelégedésre.

X A Knapp-dijat az MTK nyerte. Va
sárnap délelőtt játszották le a Knapp- 
vándordij döntőmérkőzését, amelyet a 
kiíró egyesület: az MTK nyert meg 8 :3 
(5 : 0) arányban.

X Az MLSz ifjúsági csapata nyerte a 
„Herendi várdordijat**.  (MLSz ifjúsági 
—Dél ifjúsági 3 :0 (0:0). — A Herendi
vándordíj döntőjéért végig nívós, lelkes 
küzdelmet vívtak a csapatok. Az első 
félidőben egyenrangú ellenfelek küzdel
mét mutatta a játék, mig szünet után az 
MLSz—ifjak kerültek fölénybe, s na
gyobb technikájukkal s állóképességük
kel megérdemelten, biztosan győztek. A 
gólokat Bihámi, Kiéber II. ós Fried- 
mann rúgták.

X Az Amateure nyerte mog az osztrák 
kupát. Vasárnap voltBécsben az osztrák 
kupa döntője a Vienna és az Amateure 
között. A meccset 3 :1 arányban az 
Amateure nyerte meg és így az osztrák 
kupát egy évig Meisl Hugó volt egye
sülete védi.

X A Corínthián-dijat a Szegedi Athle- 
tíkal Klub nyerte. Vasárnap folyt le 
S?.egeden a Corinthián-dij döntőmérkő- 
zóse a Szegedi AK és a Debrecen Vas
utas SC között. A mérkőzést gólnéküli 
félidő után 2 :0 arányban nyerte mag a 
Szegedi AK és így az értékes trófea 
most olsőizbeu vidékre került.

gyönyörű franc, szatén bélésű
JDEul előtt paplan 2ítö.000-2V5.000Nem hibás paplant árusítunk most 1
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Ogetővepsenyefi
Kis közönség előtt,-folytak lo a vasár- 

napi vorsonyok, ha az eső még továbh 
esik, a keddi versenyek csütörtökre lesz
nek halasztva. A versenyek eredménye 
a követkozö:
, I- 1- Allegro (Cassolini pari). 2. Első 
(2>. 3. Pista (3). 10 :16. — ti. 1. Mangup 
(Maszár 1’/.). 2. Vitéz (4). 3. Ujoncz (3). 
10 :33, 16, 41, 19. — III. L Q. B. S. 
(Waohtler l'/>). 2. Czimbora (6). 3. Izgató 
(8). J0 : 54. 29, 39, 37. — IV. 1. Lelemé
nyes (Wachfler 1'4). 2. Jobban (8). 3. 
Bajrok (114). 10 :27, 13, 15. 12. — V. 1. 
Amico (Malasitz 3). 2. Lavinia (6). 3. 
Aranka (6). 10:86, 19, 37, 67. — VI. 1. 
Angolica (Kallinka pari). 2. Shimmy 
(!'/>). 3. Emlék (3). 10 :26, 14, 18.

Káposztásmegyepi 
versenyek

Az idei versenyév utolsó napja teg
nap zajlott le Megyeren, az egész napon 
át tartott eső teljesen tönkretette a ver-, 
senyeket, nagyon kövesen voltak kint, 
pedig a sport olyan nívón mozgott, 
mintha nem a® utolsó versenynap, ha
nem az év közepe volna. Az egyes ver-t 
senyékben nagy mezőnyök álltak start
hoz, szép küzdelmek voltak, úgyhogy & 
kin ti evők a sporttal nagyon meg lehet-i 
tek elégedve, de csak a sporttal, mert al 
favoritok a legtöbb futamban lemaradd 
tak. Az egyes versenyek eredménye < 
következő:

I. 1. Garabonciásdiák (Fetting (1 éa 
háromnegyed). 2. Dúcát (2). 3. Dsungel 
(2). Fm: Elopement Alté Katz. ötnegyed 
h., 5 h. 10 : 23, 14, 22. - II. Blondián 
(Blazsek 10). 2. Kontrás (8). 8. Fácán (6). 
Fm: Mucsal, Dagorel, Citera, Madi 11^ 
Fodros, Sarkantyus, Sabaria, Plozikénig 
Vampyr II. 1 h., fél h. 10 : 116, 50, 26, 34. 
— III. 1. Forgószél .Kovács 5). 2. Mit 
szól hozzá (8). 8. Wood (4). Fm: Meszelő. 
Cserkésző, ötnegyod h., 4 h. 10 : 80, 47< 
28. — IV. 1. Nandlne (Német 4). 2. Szó
szegő (12). 8. Blondelll (4). Fm: Hódas, 
Malbrough, Dombó, Fantasticus, Ossi- 
anda, Diadal, Nyakló, Gömör, Felpóiiz, 
Fatal, Bendegúz II., Évi, Erdőkincse, 
Maki, Szabadság. 2 h., l’/t h., 10 :23, 26, 
66, 23. — V. 1. Aga Khán (Hujber 6). 2. 
Tatrang (3). 3. Memento .4). Fm: Eladó
leány, Lapda Gouna, Jenkő, Energy, Al
mom, Derengő, Nyakh., 1 és félh. 10 :142, 
32, 23, 20. — VI. 1. Alpendrücken (Sten- 
czel £). 2. Útmutató (10). 3. Embona (6). 
Fm: Planéta, Poseuse, Peleas, My Pét, 
Sarkantyus, Rugós, Boglyas, Sunyi, Da- 
mokles. Háromnegyed h., 1 h. 10 : 8H 
16, 24, 25. 

Kiadja:
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