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A sflaftáriálls bíróság vasárnap befejezte 
Rákoslék bűnpfirének tárgyalását

Az ügyész és a védők szócsatöja - A törvényszék hétfőn hirdeti hl határozatát

A rögtönitélő bírósági eljárás 
szabályai szerint a főtárgyalást 
három napon belül be kell fejezni, 
különben a rendes bíróságnak 
adandók át a vádlottak. így történt, 
hogy vasárnap is tárgyalt a Lan- 
grr Jenő kúriai biró elnöklete alatt 
működő rögtönitélő tanács a Rá
kosi Mátyás és társai bűnügj .'ben. 
A törvényszék épületét ma is nagy 
rendőri készültség szállotta meg, s 
az ellenőrzés, ha lehet, még szigo
rúbb, mint az első napon. Csak 
ujfiágirók és jogászok mehetnek be, 
a” tárgyalásra, másokat csak külön 
engedéllyel bocsátanak az esküdt;engedéllyel bocsátanak az esküdt; 
szélű terembe az ajtókat 
rendőrök.

A vádlottak arcán a mai. máso
dik napon sem látni, hogy életük és 
halálukfelett döntenek a tárgyalá
son. Valamennyien nyugodtak, sót 
mintha unatkoznának is kissé. Bá- 
kosi Mátyás figyel még legjobban 
s gúnyos mosolyra húzza el a sza; 
ját, amikor a védők szociológiái 
fejtegetéseik közben a maguk pol
gári szempontjaiból magyarázzuk a 
kommunista ós a szociáldemokrata 
pártok egymáshoz való viszonyát. 
Weinberger Zoltán, ez a fiatal cxal- 
tált fiú, már alig hallgat oda. az 
elnök egyízben rá is szol, hogy ne 
üljön úgy a vádlottak pad.ian, 
mintha oda haza, volna — eldulve, 
messzire előrenyujtott lábakkal. A. 
másik három vádlott arcan sem lat
szik sok érdeklődés, lehajtott lejjel 
ülnek egészen a sajat innen messze- 
jáTÓ gondolataikba elmerülve.

S mikor az utolsó szó jogán oda- 
állnak az elnöki emelveny ele, meg 
egyszer mindegyik megmutatja ma
gát a világnak, a maga módja sze- 
ríni, mindegyik másfeleképpen. Rá
kosi, aki közöttük elméletileg a leg
képzettebb szocialista, hideg es fö
lényes hangon, néha gúnyosan rep- 
likázik az ügyész beszcdere,kot > 
veket citál, politikai tart1’’’ >*  
hivatkozik, teóriákat fejteget. Wein- 
herger Zoltán clfulladt hangon, lí
rai hitvallást tesz, a cÁnrlA-.j" 
ügye mellett és Marx helyett Ady- 
ból idéz hősi és kissé 
tussal Gőgös és Gri a két politikus 
munkás, néni tud másról beezélni, 
mint a magukba szilt e? ! .Á /■ 
tendők óta egyedid foglalkojtatu 
■Imitációs gondolatokról, Haman í^fra nő.indicnálódva - ut-’yesz 
személyes természetű sértését uta 
SIA^egiitobsó.szót pedig holnap a 
bíróság mondja ki.

Egynegyed tízkor nyitotta meg a va- 

iák, hogy
a vádlottak sem a cselekmény elkö- 
v.etfcie liUüfuK lem JeJSlUfí W™11,

féle elmebajban nem szenvednek,
sőt még súlyosabb betegségen sem ment 
át egyikük sem. Csak őrinek volt ma
láriája s Gőgös és Hámán vádlottak 
idegesebbek a normálisnál.

A bizonyítási eljárás az orvosszakér
tők kihallgatásával véget is ért. Most 
már a perbeszódek következtek.

» vád&esBéd
Miskolczy Ágost ügyész beszéde élő

jén kijelenti, hogy fentartja vádindit- 
ványát és

lázadásra irányuló szövetség bűn
tettével vádolja Rákosit és társait.

"szerinte "a"főtárgyalás adatai nem vál
toztattak semmit azon a tényálláson, 
amelyen a vád felépült. A vádlottak az
zal védekeztek itt, hogy ők nem akar
tak véres felfordulást, ők csak egy pár
tot akartak megalapítani, ami a vilá
gon mindenütt szabad, kivéve Magyar
országot.

Az ügyész ezután Anglia, Bulgária, 
Franciaország és Amerika példájára 
hivatkozik, ahol

Lengyel Zoltán 
a stafápiális eljárás ellen

Az elnök most uiár Rákosi Mátyá. 
és védőiének. Lengnél Zoltán dr.-nak 
adja át a szót.

— A vád igen tisztelt képviselője — 
kezdte a védő — nem tett indítványt 
a büntetés mértéke tekintetében. Do a 
gyorsított eljárásról szóló rendelet 38. 
§-a vilúgnsan megmondja, hogy

ha a rflgtüllltflü bíróság az elébe 
kerüli vádlottakat egyliangulag bil- 
ntisnek találja, ogj úttal halálbünte

tést szab ki.

Alkunak teliét itt nincsen helye. Az 
ügyészség ebben u bünperben az or
szágot, a bíróságot és a védelmet Is 
olyan helyzet elé állította, amely túl
lővén a forradalmi viszonyokon, kissé 
túlságosan kiélezett helyzet.

— Nem értem különben — mondotta 
emelt hangon Lengyel Zoltán dr. — 
egyáltalában miért kellett a vádlotta
kat statáriálls eljárás elé állítani es 
lázadásnak minősíteni azt, amit teltek. 
A lázadásról szóló paragrafust Csemcpi 
Károly csinálta ezelőtt ötven evvel, 
amikor még kommunizmusról szó sem 
volt. Do a kommunizmus után egyene
sen a kommunizmus ellen csináltunk 
egy törvényt, az állami és társadalmi 
rend hatályosabb védelméről,

amit tettek-

Jl védőit a kommunizmusról
Dr. Greguss Andor Weiaberger vé

dője ho.-szasabbaai bizonyiljn hogy a 
védencének iig.ve nem tartozik a statá- 
xiáliB eljáró*  elé. mert sem törvény^, 
sem rendeleti intézkedések nincsenek, 
amelyek ezt indokolnák. Amikor beszed.’ 
sorún megemlíti azt. hogy műn .-lég a 
rendeletnek a törvényszék kapujában 
való kifüggesztése, hanem azt az összes 

mindenütt üldözik a kommunista 
mozgalmakat.

A vádlottak nagyon jól tudták, hogy 
politikai céljaik megvalósíthatatlanok, 
de ők

a tömeg alacsony ösztöneinek fel
korbácsolásával

önző, egyéni céljaikat szolgálták s poli
tikai hatalomra törekedtek.

Egyenként jellemzi a vádlottakat s 
megállapítja róluk, hogy nem szerettek 
dolgozni s ezért választották a poli
tikát.

— Mindezek alapján — fejezte be be
szédét az ügyész — kérem a vádlottak 
bűnösségét megállapítani s őket érde
mük szerint megbüntetni.

A büntetés kiszabása tekintetében 
nem teszek Indítványt,

a bíróság bölcseségo tudni fogja, mi
lyen büntetési 1 sújtsa a vádlottakat, 
akik halált kiáltottak mindarra, 
nekünk szent.

önti

az 1921. évi III. törvénycikket,
miért nem alkalmazzák ezt a törvényt! 
Hiszen pontosa u arról van szó itt, 
amire ez a törvény vonatkozik.

Ezután az ügyész külföldi példáit vá- 
zolgatja. Bulgáriában például csak
ugyan statáriumot rendültek el a kom
munizmus ellen, de ott felrobbantották 
a templomot.

Miskolczy ügyész: Ért meg kellett 
volna itt is várnunk ugy-el

I)r. Lengyel Zoltán: A vádlottak nem 
vetettek

Itt is
bomba t.
történt Iromba vetés, (le 

oldalról.
bomba bomba, akárki

más

Pedig a
A bombavetőket kellett volna rögtön
ítélő bíróság elé állítani, nem a vádlot
takat.

Ezután azt fejtegeti a védő, hogy 
amit a vádlottak elkövettek, nem láza- 
dús, mert csnk pártszcrvozkedésről volt 
szó, nem erőszakos fclforgatásról.

— A többi országok — fejezi be beszé
dét Lengyel — szidják a bolserizmnst 
és üzleteket kötnek a bolsevistákkal. 
Nekünk az üzletikből nem jutott, no 
vállaljuk hát azt a szerepet, hogy íté
letet mondjunk egy hatalmas világ
mozgalom felett.

kellett volna függeszteni. Langer elnök 
közbo«zól:

— Felmutatom a főkapitányság útira- 
tát, amelyben értesít, hogy 1924 január 
10-én ezer plakátot akasztott ki erre vo
natkozóin!) a főváros különböző lt<lyi in.

Dr. (íreguss ezután vitatja, hogy t . r- 
gyi bizonyítékok som állnunk a ható-ág 
rendelkezésére a vádlottakkal szemben 

M«k« Ü * ™ itat BffilffiJ. MMX UJ

ezt nőm lehetséges, ügyüket mindem 
esetre rendes bírói útra kell terelni.

Ezután dr. Nagy Mihály őri Károly 
védőjo kezdte meg védőbogződét, amely
ben részletesen ós szakszetrüleg kívánt 
rávilágítani a kommunizmus mai szer
vezettségére és különösön arra, hogy nő- 
zeto szerint a vádlottak ténykedését

a szocialista párt kebelében dűlő 
ellentétek, a párt vezetőségének a 
kormánnyal történt és utólag leleií- 

lezett paktuma,
majd a párttól történt kiüldözések éfil 
kizárások teremtették meg. A azociáldtf' 
ibokrata párt vezotőségo ellen szerve
ződtek -av. elégületlenek nagy tömegei 
és ezeknek mozgalma terelődött ezutá^ 
kommunista irányba, amely mozgalmat 
most már semmiféle intézkedésekkel el
nyomni nem lehet. Éppen ezért

nem szabad a vádlottakból mártí
rokat csinálni,

mórt ez csak izgatólag hatna és igy 
rossz szolgálatot tenne az országnak 
Szintén felmentést kér.

Gőgös Ignác védője Domokos Andoi 
dr. pár szavas beszédet mond csak. Azt 
fejtegeti, hogy a vádlottak nem követ
tek el lázadást, csak illegitim eszközök
kel akartak egy legitim-pártot megala
pítani.

Annál hosszabban szólal fel Hámán 
Kató védője, Győri Ákos dr. Hosszas po
litikai fejtegetésekbe fog, amellyel azt 
akarja magyarázni, hogy a Vági-párl 
mozgalmának elnyomása totte csak le*  
hűtővé a vádlottak akcióját Mikor az 
elnök megtiltja a védőnek, hogy a napi 
politikát belekeverjo a védőbeszédbe, q 
védő leszögezi, hogy őt megakadályoz
ták a védelem érveinek kifejtésében. Vé
gül igy fejezi bo beszédét:

— Nem bitó és nem hóhér scgitcnch 
az ilyen mozgalmak ellen, hanem a kul
túra, a vélemény szabadság, a gyüleke
zési szabadság és a sajtószabadság.

fiz utolsó szó
A védőbeszédek elhangzása után az 

olnök kérdést intéz az ügyészhez, kí
ván-e felelni a védőbeszédekre’

— Nem kívánok —, feleli Miskolczy 
ügyész.

— Akkor a vádlottaké az utolsó szó,
— jelenti ki az elnök. — Rákosi Mátyás 
álljon elő.

— Most nem arról van szó — fordul 
Langer etetik a vádlotthoz — hogy itt a 
kommunizmust dicsőítse, hanem hogy az 
ügyész v óljára nyilatkozzék. Ehhez 
tartsa magát.

Rákosi Mátyát meghajol.
— Tudomásul veszem ezt — mondja

— do mégis le kell szögeznem, hogy az 
ügyész ur úgy nyilatkozott itt a koiu- 
mnnU'ta mozgalmakról. ahogy e-nk a 
GO as években volt szokás. A Vad szerint 
a koiumunistnpárt dolgozni nem akaró 
lakatossegéd k g> ülektzete. Az orosz 
> .ovjt i.ü! úgy emlékezett inog az ii. : z 
ur. hogy

a fehér. cár helyett c 
uralmát jelentii
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i munkálok rabszolgaságával, a paraszt 
'öldhözkötöttségései. Egy hatalmas bi- 
•opálomról, amely l ladivosztoktól a 
Fekete tengerig terjed, még sem való 
\gy beszélni.
'Egy. angol munkásküldÖttség, amely 
>tt járt Oroszországban s amely nem 
Kommunistákból állt. ezzel szemben 
megállapította, egy 240 oldalas könyv
ben, amelyet a Times szóról-szóra lekö- 
•ölt hogy Oroszországban a munkások
ba k’ óh parasztoknak jobb dolguk van, 
mint bárhol Európában.

Elnőlc: Talán Magyarországról bőszéi-

Vádlott: Mntn-arország munkásai any- 
ayival vannak rosszabb helyzetbon. 
mint más országok munkásai, mórt a 
vzocláldomokratapárt nem,törődik voluk.

Elnök: Tóvod, törődik velük.
Vádlott: Ha elnök ur
olyan nagyon mog van elégedve a 
szociáldemokrata párttal, az nagyon 

lesújtó kritika a pártra.

tícbel mondotta, hogy arról tudta meg 
mindig, hogy valami ostobaságot csi
nált, hogy a polgárok igon mog voltak 
elégedve vele.

Elnök: ön túlmegy kissé a határon.
Én nem dicsértem a szociáldemokrata 

pártot, ez nem a feladatom.
A vádlott ezután kifejti, hogy a pro- 

letárdiktatura alatt egyedül ° 
súg fonott fegyvert az elcsonkitott terü
letei: visszaszerzésére.

Miskolczy ügyész: Ezt a vilagforrada- 
lomért telték, nem a területi integritas- 

" Vádlott: Az elszakított magyarságért.
Ezután arról beszél, hogy Bajor- és 

Finnországban is volt proletárdiktatúra 
ott is véres munkásüldözés folyt de az
tán mégis megengedték a nyílt kom
munista propagandát és pártalakulast 
újra, ök sem akartak egyebet, mint 
kommunista pártot alakítani.

Az elnök a vádlott fejtegetéseit

több ízben félbeszakítja és meg
fenyegeti őt,

sorsjáték
a diékjülétllnlézmínyekjawira.

Sorsjegy ára i
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f. Főnyeremény 
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kb. ötsiásmlllló korona értékben
n. egg nagy hatiiengeres Fiat luxusautó

250 millió korona i-rtékbeu.

in. egy négjiilóses 501. Fiat-autó
1.7) millió korona értékben.

ív. ezüst evfikészlet,
v. ezüst teás, kávéskészlet,

12 Rzemélyea, 35 millió K értékben. 

$ 2 drii zongora 50 millió K értőkben, 

vni. egy uj motorkerékpár 
íx.xi. 3 íirii ezüst evökészlet, s,em«iy«,, 

30 millió korona értékben.
Ezenkívül«

4 bunda, 20 Írógép, brilliáns karkötők, 
arany órák és szelencék, 40 kerékpár, 
•_'n0 utalvány mértékszerínti férfi vagy’ 
női cipőre és sok egyéb értékes, főleg 

arany és ezüst tárgy.

1599 nyeremény
összesen

két milliárd K
értékben.

Sorsjegyek mindenütt kaphatók!

Húzás:
1925 december 20
tk-rajegyirodn: V, Véoaey-u. 4. Tel.: 91-28 

hogyha politikai fejtegetések helyett 
nem beszél a tényekről az ő itt Magyar
országon elkövetett cselekedeteiről, ak
kor megvonja a szót. A vádlott erre ki
jelenti, hogy befejezte védőbeszédét.

Elnök: Még azt mondja meg, mi volt 
mozgalmuk végcélja.

Vádlott: A mienk: kommunistapárt 
alakítása. A párt végcélja: a proletár
diktatúrán keresztül a kommunizmus 
megvalósitdsa.

Most Weinborger Zoltán következik 
sorra.

— Az ügyész ur — kezdte izgatottan, 
hadarva, — miután elmondta az összes 
közhelyeket, amiket a kommunizmusról 
ol szokás mondani, minket becstelen em
bereknek próbált beállítani.

Miskolczy ügyész: Azt egy szóval sem 
mondtam.

Vádlott: Kicsapott diáknak tüntetett 
fel, aki mórt kicsapták, kommunista 
lőtt.

Elnök: Hát nem igaz?
Vádlott: Azért csaptak ki, mert kom

munista voltam s nem azért lettem kom
munista, mert kicsaptak. Ez nagy kü
lönbség.

Ezután elmondja, hogy lett jó pol
gári családból származó flu létére kom
munista. A diktatúra csalódást szerzett 
neki, de nagy lelki küzdelem után mégis 
kommunista maradt. Résztvett egyifju- 
munkásmozgalomban s ezért. 18 éves 
gyerek létére 15 évi /egyházra Ítélték.

Ez az Ítélet nagykorusftó Ítélet volt 
számomra

— mondotta a vádlott —. Ezzel nagy- 
korusitott engem a polgári társadalom 
az ellene való elkeseredett harcra.

Az elnök eürgetni kezdi, hogy beszél
jen a vádról. Mire a vádlott kifejti, 
hogy ők csak kommunista pártot akar
tak alapítani, de erőszakos fefordulásról 
egyelőre szó som volt.

— Ma kommunistának lenni egyenlő 
a lázadással, ám legyen, akkor lázadtam
— mondja végül.

S színpadias poénnel fejezi be beszé
dét:

— Az élet-halál eme termében büszkén 
várom sorsomat.

Lampiónos szerenád 
a — kurzus tiszteletére

• Budai és Bohn rendezik Sipőcz nevenapja
A városháza ünnepre készül. Lam

pionok, fáklyák, villanyörték százai 
fogják tündéid fénybe borítani hol
napután a városháza udvarát s a tá
jékozatlan pesti polgár, ha szerdán 
este véletlenül a Városház uccán ha
lad át, bizonyára értelmetlenül, cso
dálkozva fog megállani a vakító 
fénytenger előtt s még nagyobb lesz 
ámulata, amikor a dalárda felhangzó 
dallamai ütik meg füleit. Mi törté
nik itt a csöndes pesti éjszakában! 
— kérdezik majd bizonyára a tájé
kozatlan polgártársak. Nos, mi előre 
informáljuk Budapest mit sem sejtő 
közönségét, hogy

szerdán, november 18-án lesz 
érdemes polgármesterünknek 

Sipőcz Jenőnek nevenapja
h ezt a dicső ünnepet üli meg — nem 
a milliós Budapest polgársága, ha
nem — csak jóval kevesebb létszám
mal rendelkező Keresztény Községi 
Párt.

Wolffék a vezérek és szűkebb- 
körji híveik rendeznek lampio- 
nos, fáklyafényes, dalárdás 

ünnepséget
pártjuk nemzeti és keresztény ala
pon álló polgármestere részére, de 
az ünneplés valójában nem is Si- 
pőe.znek szól, hanem a szószorosér- 
1 elmében

fényes demonstráció akar lenni 
a kurzus politikája mellett.

Nem a polgármestert, hanem a ha- 
nyatlóbm le.vő kurzust akarják ün
nepelni a vezérek s az egész cere
mónia csak tüntetés annak igazolá
sára, hogy a demokratikus főváros 
élén még mindig a kurzus őrszeme 

1 ÓH.
| A Wolff-párt két szélsőséges tag
jának, Budai Dezsőnek és Bohn Jó-
zsefnek agyában született meg a

Vagy bolondok vagyunk s elveszünk 
egy szálig

Vagy ez a mi hitünk valóságra válik. 
Most már őri Károly került sorra, 

őt is siirtiu kell az elnökuek félbeszakí
tania, mert állandóan a kommunista
mozgalom törvényszerűségét fejtegeti és 
pedig munkás létére meglepően jól for
mált mondatokban. Elmondja, hogy 
annyira nem volt céljuk egy erőszakos 
mozgalom, hogy mikor a májusi kon
gresszuson valaki felszólalt, hogy nem 
mozgalmat, hanem fegyveres felkelést 
kell csinálni, ez általános derültséget 
keltett.

Gőgös Ignác az egyetlen, aki kissé 
gúnyos modorban védekezik.

— Az ügyész ur — mondja — felol
vasott egy hirdetményt előttem, hogy 
gyújtogatásra és lázadásra statárium 
van elrendelve. Hát ami a gyújtogatást 
illeti,

legfeljebb cigarettára, ha rágyúj
tottam •. .

Elnök: No vicceljen itt.
Mikor az elnök tőle is megkérdi, hogy 

mi volt a kommunista párt végcélja, így
:— Ha a végcélért akarnak megbün

tetni az olyasvalami, mintha valaki 
tojást eszik és kesereg, hogy milyen 
kárt csinált, ebből tyuk lehetett v^na 
s annak is tojásai ...

Az utolsó vádlott Hámán Kató.
_ Az ügyész ur — panaszolja — mun

kakerülőnek festett le engem. Én
tisztviselőnő vagyok, de a kezem 
kérgesebb, mint sok munkás

asszonyé.
Nemcsak hivatalomban dolgoztam, ha
nem még a háztartásomban is én egye
dül végeztem minden munkát.

A vádlottak meghallgatása után az 
elnök kihirdette, hogy a tárgyalást hét
főn reggel 9 órakor folytatja a bíróság. 
Ekkor hirdetik ki a határozatot is, 
amely kétféle lehet: vagy a rendes bí
róság elé utalják az ügyet, vagy pedig 
még a holnap délelőtt folyamán meg
hozzák az Ítéletet.

alkalmából
névnapi ünnepség gondolata s a de- 
monstációt olyan nagyszabásúnak 
tervezték, hogy

egész sereg zenekart és dalárdát 
akartak felvonultatni

a szerdai cécóra. A Ferencvárosból 
és Józsefvárosból tömegeket akartak 
felvonultatni és a tisztviselőket fa 
felkérték az ünnepségen való rész
vételre.

A Fővárosi Alkalmazottak Nem
zeti Szövetségét is

felkereste Budai és Bohn s az elnö
köt arra kérték, hogy az igazgatása 
alatt álló fővárosi zenekart rendel
jék ki szerda estére, hogy

szerenádot adjanak a polgár
mesternek.

A sjfcvetség azonban két nap mülva 
írásban értesítette Budaiékat, hogy 
ebben a kimondottan politikai cél
zatú demonstrációban nem vehet 
részt és

zenekarát sem bocsátja az ün
nepség rendelkezésére.

Kijelentette azonban a levélben, az 
elnök, hogy a zenekar egyes tagjait, 
ha azok önként akarnak szerepelni, 
nem akadályozzák meg a deononsta- 
ción való részvételben. Budait es 
Bohnt kellemetlenül érintette a szö
vetség válasza, annál is inkább, mert 
a Fansz-t tulajdonképpen a kiírzűs- 
rezsim alapította 3 Wolffék mind
eddig meg voltak arról győződve, 
hogy ebben a szövetségben sikerült 
gyökeret veretni eszméiknek. Most 
derült ki aZtftán, hogy Wolffék itt is 
tévedtek s a

FANSz csak addig volt kurzus
intézmény, amíg a kurzus élt. 
A lesújtó válasz után Büdaiék 

siettek más zenekar után nézni, mert

a hatásos szerenádot okvetlenül meg 
akarták tartani. Nagy áldozatok 
árán sikerült is megegyezniük

a postások zenekarával, 
akik a feltételek teljesítése után vál
lalkoztok az alkonyati szerenádra. 
Kf,y$,et d?Iarda is niegigérte a rész
vételét s így szerdán este 6 órakor 
akik kiváncsiak rá, tanúi lehetnek 
annak, mikep ünnepli a Wolff-párt 
lampionok, fáklyák, szerenádok és 
dalárdák között -- nem Sir-őcz Je
nőt, hanem— a kurzust, a nem min-

Pörök lavinája 
Szász Ernő ellen

A Jelzálogbank ügye után a Pyramls 
rt., Juta és Kenderipar rt, • .

A Pyramis Rt. a napokban tartotta 
közgyűlését, amely Jg8n viharos lelő*  
lyáau volt. A részvényesek ugyanis, aldk 
eJkeeeredetten akarták felelősségre von
ni Stdsz Ernő vezérigazgatót, nagy meg, 
lepetéssel vették észre, hogy a vezér- 
igazgató nem jelent meg a közgyűlésen.
- Hol van Szász Ernő, Hol van 

Szísz Ernőt kiáltozták magukból kikelve 
minden oldalon.

í8.zgyüIésen « részvényesek súlyos 
vádakat hangoztattak Szász Ernő ügy
kezelése etieú .

Szász Ernő ügyei egyébként rövidesen 
nyilvános tárgyalásra kerülnek. Polcnyi 
Dezső ős Dénes István ugyanis a Köz
ponti Jelzálogbank tönkretétele, miatt 
tettek feljelentést hűtlen kezelés bün
tette címén Szász Ernő ellen. Do felje
lentette Szász Ernőt a Pyramis Rt. 
ügyében Bárd ügyvéd Is és ugyanilyen 
természetű feljelentést tott Szász Ernő 
ellen a Jata és Kendorlpar egyik rész
vényese is, sőt a jövő héten újabb meg
lepetések várhatók, mert a megkárosí
tott hitelezők teljes erővel szándékoznak 
fellépni. A Juta Rt. ügyében is az tör
tént ugyanig, hogy Szász Ernő ennek a 
vállalatnak a pénzét is a saját vezetése 
alatt álló Pyramis Rt.-ha fektette be. 
Több tisztviselő, akik ehez. fedezetet 
szolgáltatni nem akartak, Iréhyíeíen' volt 

fállásából megválni. A pörök lavinájá
ban a bíróság lesz hivatott tisztázni a 
helyzetet.

takarít meg a 
t. Háziasszony, ha 

Szent István cihóriával
főzi káváját, mert 

minden doboz sarkában 
pörkölt szomeskávé vanl

Ezüst dlzztftrgyak, etrö- 
eszküzSk, aport- 
<s verzenydljak!

<lu< viluzlíkbui ScM.lf.r «»U.«íruo»*r  
gyári árban VII, Kazinczy u. 14. TeL 135-28.
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Kormánypárti akció indult meg 
Kállay Tibor pénzügyminisztersége érdekében 

Búd pénzügyminiszter hir szerint december közepén távozik
Búd János pénzügyminiszter ál- 1 

lása megrendült. Félhivatalosan 1 
cáfolják ugyan, hogy a pénzügyi 1 
tárca vezetésében „a közeljövőben" 
változás állana be, beavatott helye
ken azonban minden cáfolat elle
nére

befejezett ténynek tekintik Búd i
János távozását. (

Már maga Búd pénzügyminiszter -
előtt sem titok, hogy j

az egységespártban egyre crős- 
bödik ellene a hangulat

amely előbb, vagy utóbb bukását 
fogja követelni. A kormánypárt 
egyik vezető tagja, aki egyben 
pénzügyi szakember is, a helyzetet 
a következőkben világította meg a 
Hétfői Napló munkatársa előtt:

— A párt többsége Búd János tá
vozását követeli. Ez a Bud-ellenes 
hangulat nem új keletű. A kisgaz
dák már régóta elégedetlenek Búd 
János falu ellenes politikájával. 
Tudni kell azonban, hogy

a kulisszák mögött óriási harc 
folyik a pénzügyi tárcáért.

JDz a küzdelem rövidesen eldől.
A párt tekintélyes része Kállay 

Tibor reaktiválását követeli.
rA Kállay-párt azzal érvel, hogy 
Búd János egész pénzügyi politi
kája nem egyéb, mint Kállay Tibor 
müvének betetőzése. Kállay Tibor 
készítette ugyanis a szanálási ter
vet, amelynek sínéin egyszerű moz
donyvezetőként haladt előre Búd 
János, aki minisztersége alatt sem
mi eredetit nem alkotott. Félve őr
ködött pozíciója fölött, s meg sem 
kísérelt olyant, ami egyéni, új, 
vagy ötletes lett volna, nehogy el
lenállásra találjon.

Ex cathedra adta elő a bársony
székben Kállay Tibor tanköny

vét
ez ma Búd Jánosról az általános 
vélemény a kormánypártban. Ezért 
igazán kár volt Kállay Tibort meg
buktatni.

— Búd János tud a Kállay reak- 
'ti válására indított akcióról. Éppen 
ezért soha nem mulaszt el egyetlen 
alkalmat sem, hogy Kállay pénz
ügyi politikáját le ne dorongot 3a. 
Minden bajt az inflációval magya
ráz és minden hibát Kállay Tiborra 
próbál kenni. ............

_  Politikai nepszerusitesi okok
ból leszállította a forgalmi adót 
3%-ról 2%-ra, arra azonban nincsen 
szíve, hogy a minden érdekeltség 
által egyformán követelt fázisrend
szert bevezesse. Az érdekeltségek 
a fázisrendszer bevezetése eseten 100 
millió aranykorona bevételt garan
táltak, mire Búd 120 milliót köve
telt. Minthogy ezt az összeget az 
érdekeltségek nem garantáltak, 
Búd elejtette a fázisrendszer tervet. 
Amikor azonban 2%-ra .^dhtolta 
le a forgalmi adót, rendeletét adott 
ki, amelyben bizalmas utón úgy 
intézkedett, hogy az egész vonalon 
szigorítsák az adokwc'ést. Az 
eredmény szenzációs:

több, mint 150 millió aranyko
rona folyt be,

Vagyis 3%-kal több a Barantáltnúl. 
Amit tehát az egyik kezével nép 
szerűség! szempontbólsik kezévei visszavette kétszeresen 
az adózóktól. Emiatt AHando a pa
nasz a kormánypárban. Kállay 
Tibor a szanálás elejen hangsú
lyozta, hogy

csak addig tartja meg « 
gahni adót, amig a koltsegve- 

tési egyensúly helyreáll.
Vétkes játék tehát az ország teher- 
biróképessével: költségvetés fölös 
leget elérni akkor amidőn a lég 
igazságtalanabb adónemnek, a f

mert az általa alkotott tervalap- 
^va^te‘£»ttX’/u1^.

vállalkozott az operatőr népszerűt
len szerepére. Abszurdum tehát, 
hogy

az orvos kitűnő operálásának 
eredményéért az ápoló ünnepel

tesse magát.
Ez a nyilatkozat, amelyet a ku

lisszatitkok beavatott ismerője tett 
előttünk, kétségtelenné teszi, hogy 
Búd János pénzügyminiszterségé
nek napjai meg vannak számlálva. 
Beavatott körökben úgy tudják, 
hogy

Pusztít az árvíz
Rába is áttörte a gátakat

nál áttörte a gátakat

és teljes erővel zúdul jugoszláv meg
szállt területre. A Rába is több he
lyen kilépett medréből és sok faluba 
s majorba behatolt; Rum és Kára 
között hat hidat sodort el. A lentii 
főszolgabíró, éjjel 11 órakor sürgős 
segítséget kért az alispántól.

Lentikápolnán és Kerkabarabá- 
son félreverték a harangokat.

A lentii főszolgabíró azonban nem 
tudott segítségére sietni a községek
nek, mert azokat teljesen víz vette 
körül.

Csesztregcn is igen nagy károkat 
okozott az árvíz. Ebben az egy falu
ban két milliárdra becsülik a kárt. 
A Mura vízállása a normálisnál 3 és 
félméterrel ‘ emelkedett magasabbra. 
A vasárnap délelőtti órákban érke
zett jelentések szerint a megáradt 
folyók kezdenek visszatérni med
rükbe. A megrongált hidak és utak 
megjavítására a hatóságok minden 
intézkedést megtettek. Emberéletben 
az eddig érkezett jelentések szerint 
nem esett kár, az anyagi kárt azon
ban milliárdokra becsülik.

A Mura után a Dráva és a
Zalaegerszegről jelenti telefonon a 

Hétfői Napló tudósítója: Szombaton 
késő délután újabb jelentések sze
rint a Mura erősen megáradt és több 
helyen elhagyta medrét. A nagy
kanizsai főszolgabíró Bődy Zoltán 
alispántól sürgős segítséget kér.t az 
áradástól .veszélyeztetett helységek 
védelmére. Az alispán intézkedésére

a szombathelyi vegyesdandár 
100 főnyi legénységet küldött ki 
a délután folyamán Murakercsz- 

túrra

és rögtön hozzáfogtak a mentési 
munkálatokhoz. Letenyén szintén ki
öntött a Mura, Szécséuy szigeten pe
dig egész uccasorokat borított víz 
alá. Murakesztúri jelentés szerint

Kolátszeg község víz alá került.
A Zala csaknem minden egyes mal
mot elöntött és igen nagy károkat 
okozott. A teleiónszolgálatot egész 
éjjelre elrendelték s az alispáni és 
főszolgabírói hivatalok permanen- 
ciában vannak. Késő este érkezett je
lentés szerint a Zala és Cserta apad
nak.

A Dráva Légfádnál és Zákány-

Rejtélyes haláleset 
■ budafoki országúton 

Három szekér furcsa találkozása
Vasárnap hajnalban értesítették 

az I. kerületi kapitányságot, hogy 
Budafok felé vezető országúton egy 
férfi holttestet találtak.

A holttest feje teljesen befűró- 
dott az agyagos sárba, balhom
loka a szem felett teljesen össze 

volt zúzva.
A halott zsebében Pccfe Vince 24 
éves kocsis névre kiállított igazol
ványt találtak és megállapítottak, 
hogy a kocsis Rítta Gergely buda
örsi', Uj ucea 380 szám alatt lakó 
fuvarosnál van alkalmazásban. 
Közvetlen a holttest mellett Jobbra 
Budafok felé szekérnyomokat vet- 
tCA kerületi kapitányság nyomban 
értesítette a fökapitanysagot, ahon
nan autón bizottság szállt ki Buda
örsre. A bizottság megállapította, 
hogy Vince gazdaja kocsiján
szombaton hajnalban Budapestre 
jött és vele volt Pentl Antal kocsi
kísérő is Pcch a kocsival az -Ura- 
nos“ fűszerkereskedelmi vállalat 
Horthy Miklós-uti raktárához haj- 
indulta'k^issz^'^uduórsre. “- 
lnednUc»UaVozott hozzájuk egy má- 
sík budaörsi szeker is. Hitta Kocsija 
i/ílO órakor érkezett meg Budaörsre 
de akkor már a kowíban csak a tel- 
írsen részeg Pentl ült.
3 Pcch Vince nem jött haza a kocsi
val \ rendőrök kihallgatták 
aki elmondotta, hogy '/,» 
haladtuk át » budai oki Tz"Tsak 
de nagyou be volt, rúgva és csak 
arra emlékszik, hogy

kocsijuk egyidőre „'“V4’1’’ 
másik kocsi, jtmellyel cgyui

mert i haladtak az utón közben eltá-

Búd János legkésőbb december 
közepén, amikor Géniből vissza

érkezik, távozik állásától.
Utóda minden valószínűség szerint 
a reaktivált Kállay Tibor lesz. Jel
lemző, hogy

Búd János, aki számol távozá
sának lehetőségével, Szabóky 
Alajos államtitkárt ajánlotta 

utódául.
Ez az ajánlás óriási visszatetszést 
keltett mindenfelé.

vozott és ugyanekkor Pech is 
eltűnt a bakról.

Ö kiáltozott és hívta P cehet, de mi
vel választ nem kapott, azt hitte, 
hogy Pcch a másik kocsival előre 
ment. A titokzatos ügyben a rend
őrség teljes eréllyel azonnal meg
indította a nyomozást, amelyben a 
késő esti órákban vett értesülésünk 
szerint ma éjjel váratlan fordulat 
be. Megállapították ugyanis, hogy

Pech eltűnésének időpontjában 
egy harmadik szekér is haladt 
az országúton közvetlen a két 
kocsi mögött, amelyet egy jó

módú budaörsi gazda hajtott.
A gazda, akinek nevét a nyomozás 
érdekében nem közölhetjük, azzal 
vált gyanússá, hogy — bár tudott a 
nyomozásról — mégsem jelentkezett 
a rendőrségen tanúvallomásra. Az 
illetőt előállították a rendőrségen 
és nyomban megkezdték kihallgatá
sát, amely lapunk zártakor még fo
lyamatban van.

A holttestet beszállították a bu
daörsi halottasházba, ahol holnap 
felboncolják.

doUcWuXo
- 41/1 öt. iA'SíiiA .. „

rosw olrtnfett a
Fodormenta !Lf SOJCM!! öblögetés. 
FarWlanlt.,.

Frnnc!norszá$ me^adóztatjo 
a Külföldiek uagyonat

Párizs, november 15.
A kamara pénzügyi bizottsága szom

bat délclőttől vasárnap hajnali 3 ós fél 
óráig szüntolouül tanácskozott és befe- 
jezto munkálatait. A bizottságnak sike
rült szövöget megállapítania, mely ked
den délután tárgyalás végett a kamará
nak előterjeszthető lesz. A bizottság 
egyik határozata szerint Franciaország
ban levő külföldi vagyon bizonyos elő
feltételek mellett adóköteles lesz. A bi
zottság jelentése holnap készül el, úgy
hogy kedden a kamara megkezdheti a 
szanálási törvény tárgyalását.

Jön!
J ózsef kir herceg sanatorium egyeeület

melynek főnyereményei

35,000.000
TE 18,000.000 
TE 9,000.000 
a Fontjára Általános Bizto
sító Intézet állal, azonnali 
kezdettel, havi részletekben 

lesz kifizetve
Ezen kivill

1000 darab arany és 
ezüst nyereménytárgy 
1.553,000.000 korona 

értékben
í na egész sorsjegy 30.000 K 
ál 0 fél sorsjegy. .15.000 K

Sorsjogylntézöség:
IV., Apponyi-tér 1

(Kir. bérpalota)

í Telefon József 115—09
Felvilágosítás és levelezés ugyanott
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Elfogtak 
egy csemgész inleányt

A Bécs-budapesíi \<natou szolgá
latot, teljesítő (idckti veknek már 
régóta feltűnt, hogy egy feltűnően 
szép fiatal lány gyakran utazik 
ezen a vonalon. A detektívek meg
figyelték és legnagyobb meglepeté
sükre észrevették, hogy mikor a 
vonat az osztrák határon megáll

a lány leszáll, a szerelvény előtt 
sétál és egy óvatlan pillanatban 
felmászik az egyik szerkocsira 
és a legelső alá egy nagyobb 

csomagot dug el.
Amikor a vonat

a magyar határra ért a jelenet 
megismétlődött,

de most már a csomagot kivette és 
a fülkéjében elhelyezte. A lánynak 
ezt a manipulációját a detektívek 
többizben megfigyelték. Ma aztán 
Komáromnál, ép mikor a csomagot 
kivette a lépcső alól, a detektívek 
rajtakapták és igazoltatták.

A lány elmondotta, hogy Rcith 
Gizellának hívják, győri lakos, ma
gántisztviselő és már régóta foglal
kozik csempészettel. A detektívek 
a lány csomagjában több vég vá
szonárut találtak. A csempész uri- 
leányt még ezzel a vonattal felvit
ték Budapestre és előállították a 
főkapitányságra, ahol , beismerte a 
tettét. Elmondotta, még hogy az 
az árut Bécsből Budapestre és 
innen Romániába csempészte, mi
által többszázmillió kárt okozott a 
kincstárnak. A lányt kihallgatása 
után őrizetbe vét tok.

— Leleplezték a derecske! hősi 
halottak emlékművét. Derecskéről 
jelentik: Vasárnap délelőtt bensősé
ges ünnep keretében leplezték le De
recskén a háborúban elesett 390 hősi 
halottnak emlékművét. Az ünnepsé
gen megjelent Horthy Miklós kor
mányzó és szükebb kísérete, vala*  
mint Bakovszky Iván belügyminisz
ter is. A főtéren több ezer, főnyi kö- 
íönség jelenlétében történt a lelep
lezés. Ezután a kormányzó a köz- 
Bégháza nagytermében különböző 
küldöttségeket fogadott és az üdvöz
lésre adott együttes válaszában kí
mélte. hogy Bihar vármegye a ném
tet nagv küzdelmeiből mindig híven 
kivette részét. A vármegye nagy fiá
nak, gróf Tisza Istvánnak halála pó
tol ha la lan veszteség nemcsak a me
gyének, hanem az egész ország
nak is.

— A Petőfi Társaság Széclicnyi-ün- 
uepc. Vasárnap délelőtt tartotta a Ma
gyar Tudományos Akadémia felolvasó 
termében a Petőfi Társaság novemberi 
felolvasó ülését, amelyet Széchényi em
lékének szentelt. Az elnöki székben Pé
kár Gyula ült, aki mielőtt ünnepi bc- 
»zédét elmondotta volna, meleg sza
vakkal emlékezett meg Bársony István
ról, aki a mai napon üli meg 70-ik 
izüíetésnapját. Ferenczy Zoltán alelnök 
nagyhatású tanulmányt olvasott fel 
Széchenyiről. Majd Petra Mór, Lázár 
István és Bán Aladár tartottak magas 
izárnyalásu felolvasást.

— Készpénztőkéjét gyümölcsözően ki
helyezi, Jelzálogkölcsönöket folyósittat 
s Róth Bank Budapesten, Vilmos csá- 
izár ut 45.

Kiss Ernő és Társa
vas, ezerszám- és háztartási czikkek 

kereskedése

Minden 100.000 K-ás vásárlás után aján
dékba ad egy Közérdekű. Liga sorsjegyet

Nyereniécytárgyak 1 milliárd 200 millió 
értékven szabadon választhatók

Fábián Béla
iparosok sérelmeiről

Kispesten és Hákosszentmihályon
a kereskedők és

Demokrata gyűlések
Vasárnap délelőtt tartotta Fábián

Béla nemzetgyűlési képviselő beszá
molóját Kispesten. A Magyar király 
szálloda nagytermében kétezer főnyi 
közönség gyűlt egybe, hogy szeretett 
képviselőjét meghallgassa. Herein 
Károly elnöki megnyitója után Fá
bián Béla beszámolójában a for
galmi adó behajtása körül tapasz
talható anomáliákról, a hadikölcsön 
valorizációjáról, a kövezetvámról és 
a pestkörnyéki közlekedési politiká
ról beszélt. A pénzügyminiszter le
szállította ugyan a forgalmi adó 
kulcsát egy százalékkal, a kincstár c 
címen mégis

*42 milliárddal többet vett be, 
3% mellett.

A kereseti adó behajtásánál olyan 
visszásságokat tapasztalunk, ami
lyenek a régi időben elképzelhetetle
nek voltak,

Élesen kikelt a zálogolások in
tézménye ellen,

Megszökött a menyasszonyától 
a hozománnyal együtt 

A százmilliót jövedelmezd fejfájás
A rendőrségen vasárnap feljelentettek 

egy fiatalembert, aki a legnagyobb fur- 
fanggal becsapta menyasszonyát, annak 
egész családját, ravasz módon ellopta 
jövendőbelijének egész hozományát és 
azután megszökött.

K. Jolán egy fővárosi eipőkereskedő 
leánya, néhány héttel ezelőtt egyik kör
úti tánciskolában megismerkedett Hrad
nik József nevű fiatalemberrel, aki ez 
estétől kezdve állandó kísérőül szegődött 
a leány mellé. Az ifjú lovag ugyan ki
csit kopottas volt, és állása sem volt, 
mert — mint mondotta — nemrég he
lyezték a Phöbus biztosító vállalatnál 
B-listára, mindez azonban nem volt 
akadálya annak, hogy a leáuy csakha
mar szerelemre lobbanjon az ifjú iránt 
és szüleinek beleegyezésével vőlegényül 
válassza Hradnik Józsefet.

Megtartották az eljegyzést. Hradnik 
József azonban igen mohó szerelmesnek 
bizonyult és élénken sürgette a mielőbbi 
egybekelést. A leány szülei a házasság 
előföltételéül kötötték ki, hogy az ifjú 
elébb állást szerezzen magának. Hradnik 
rövidesen ennek a szülői óhajnak is 
eleget tett és néhány napra rá bejelen
tette, hogy egy szállítási vállalatnál na
gyon jó állást kapott. Ennek bizonysá
gául szépen ki is öltözködött s igy most 
már nőm lehetett megtagadni a szerel
mes vőlegény kérését és múlt hét kedd
jére kitűzték a házasságkötés napját, 
amikor az egész család ünnepi díszben 
felvonult a VI. kerületi elöljáróságra az 
anyakönyvvezetői hivatalba, hogy jelen 
legyen az ünnepélyes aktusnál.

Az anyakönyvvezetőnél természetesen 
több más esketést tartottak aznap dél
előtt és igy Hradnikéknak várakozniok

— Jobban van a Csányi uccai 
dráma áldozata. A tegnap hajnal
ban a Csányi uccuban lejátszódod 
szerelmi dráma hősének, Steiner 
Lajosnénak állapota vasárnap 
jobbra fordult. Délután már meg
engedték az orvosok, hogy látoga
tókat fogadhasson s nagyon sokan 
keresték fel különösen az artisták, 
akiknek Steinerné még táncosnő 
korából jó ismerősük. A kórház 
igazgatósága értesítette a főkapi
tányságot, hogy Steinerné már ki
hallgatható s így r hétfőn reggel 
rendőri bizottság száll ki a kór
házba, hogy tisztázza a szerelmi 
dráma minden részletét.

— Az Országos IparegyeeÜIet köz
gyűlése. Vasárnap délelőtt tartotta 
Kzékházában rendes évi közgyűlését az 
Országos Iparogy ©sülét, amelyen a be
teg Matlekovics Sándor v. b. tt. helyett 
Dálnoki Kovács Jenő elnökölt. A tiszt- 
njitás során alelnökké Jungfer József 
nagyiparost választották meg. Az egye
sület szokásos aranyérmével Knerr Izi
dor gyomai nyomdászmestert tüntették 
ki. aki 10' milliós alapítványt tett az 
egyesület javára. 

amelyeknél az adó végrehajtók fel
sőbb utasításokra hivatkoznak. Kö
vetelte az adóhátralékoknál a rész
letfizetés engedélyezését. Megemlí
tette, hogy Búd János pénzügymi
niszter mar több ízben tett kijelenté- 
téseket a könyv vezetés megszünteté
séről, a pénzügyminiszter közegei 
azonban mégis könyvek .vezetését 
követelik. Kérdi,

kinek van igaza: a miniszternek 
vagy a közegeknek?

Fábián Béla nagy tetszéssel foga
dott beszéde után Herskovics Jó
zsef kereskedelmi és iparkamarai 
tag, valamint Vértes József beszél
tek.

Beszámölóbeszédet mondott Fá
bián Béla Rákosszentinihályou .is, 
ahol este J) órakor: bankett volt. A 
banketten Vázsonyi Vilmos nagy 
beszédben ismertette a demokrata
párt jövendő politikáját. Fábián Bé
lát mindkét helyen meleg ünneplés
ben részesítették.

kellett. Időközben diszkréten félrehivta 
az após jövendőbeli vejét és megható 
szavakkal átnyújtotta neki leánya hozo
mányát: százmillió koronát.

Néháuy perccel ezután a násznép kö
zött nagy riadalom támadt A vőlegény 
ugyanis hirtelen rosszul lett, szédülés 
fogta el, fejfájásról panaszkodott és — 
bár többen is ajánlkoztak — elment, 
hogy a közeli gyógyszertárban aszpirint 
szerezzen főfájás ellen.

Múltak a percek, félórai múlott már, 
sőt elmúlt egy óra is, de a vőlegény nem 
jött vissza. Közben letelt a hivatalos 
idő az anyakönyvvezető annak rendje- 
módja szerint lezárta, oa .-házasságok bű
vös könyvét és minthogy a boldog vőle
gény még mindig neon, jelentkezet, kény
telen-kelletlen hazament a pártában ma
radt menyasszony a násznéppel együtt.

A leány családja nem tudla mire 
vélni a fiatalember távol maradását és 
aggodalmukban bejelentették a rendőr
ségen a vőlegény eltűnését, aki a követ
kező napokon sem kereste fel menyasz- 
szonyút.

Szombatom azonban váratlan fordula
tot vett az ügy. Ismerősök közölték a 
családdal, hogy látták a fiatalembert, 
akinek kutyá-baja,

amint éjszakai mulatóhelyeken elő
kelő alürökkel szórta a pénzt — va
lószínűleg a menyasszonya hozo

mányát.

A póruljárt menyasszony családja erro 
természetesen a rendőrségre sietett, fel- 
jelentto a hűtlen vőlegényt, aki ellen 
azonnal moginditották az eljárást.

H. E.

t — Indiába akart utazni egy kis- 
| fiú. Szombat délután a budapesti 
gyorsvonat egyik kocsija alatt, a 
tengelyen ülve, Szegedre érkezett 
egy tizenhároméves kisfiú. Amikor 
a vonat a pályaudvaron megállt a 
kisfiú előbujt rejtekhelyéről és fu- 
1 ásnak eredt. A rendőrök azonban 
elfogták a gyereket, aki előadta, 
hogy Kovács Istvánnak hívják, 
Budapestről szökött meg özvegy 
édesanyjától és Indiába készül, ahol 
törzsfőnök akar lenni. Úti kalauzul 
egy térkép és egy May Károly 
könyv volt nála. A kalandos haj
lamú gyereket ma visszahozták 
Budapestje,

— Már a konflis is gázol. Vasár
nap délután az Ó ucca 48. számú 
ház előtt Berger Antal kocsis egy- 
fogatú bérkocsijával elgázolta Bó
lét Jenő 26 éves tisztviselőt A sú
lyosan sérült fiatal embert a Rókus 
kórházba vitték.

— Baleset a fntballpályá” Arnold 
Márk 18 éves asztalossegédet Újpesten, 
az UMTE-pályán futballozus közben 
megrágták, úgyhogy a jobb lába el
törött. Arnoldot a gróf Károlyi kór
házba vitték.

— Politikusok vadászaton. Bethlen 
miniszterelnök, Mayer .János földmivo 
lésügyi miniszter, Almás*  y László, az 
egységespárt elnöke, Tasnády-Szücs 
András Máv. elnökigazgatóhelyettes és 
több képviselő pénteken esto Mező
hegyesre utaztak, ahol a vasárnapot 
vadászattal töltötték. A miniszterelnök 
és kíséreté hétfőn esto érkezik vissza 
Budapestre.
..77. Eltemették Barta Ödönt. Barid 
Ódont, a kép viselőháznak 25 éven át 
volt érdemes tagját, vasárnap dél
után temettek el a farkasréti temeíő 
halottas-hazabol nagy részvét mel- 

A yefftisztességen megjelent, elő
kelő közönség soraiban voltak Szász 
Karoly, a képviselőház volt elnöke 
Szterenyi József báró éaTóth János 
titkos tanácsosok. Angyal József, a 
képviselőház volt háznagya, Benedek 
János, Ckor in Ferenc, Éber Antal és 
mások.

—- Eltűnt tisztviselő. Friedmann 
Márkus 55 éves tisztviselő, aki az 
albertfalvai repülőgépgyárban volt al
kalmazásban, eltűnt hivatalából és egy 
hátrahagyott levélben közölte ismerő
seivel, hogy a Dunába öli magát. Az 
eltűnt tisztviselőt a rendőrség keresi.

év óta legjobban bevált

Dr. 
Dr. 
Dr.

Taub gyermekkenőcs 
Taub hintőpor 
Taub tápióka

— Egy világhírű holland gyár titkos 
receptjei. A világhírű hollandi likőrök, 
amelyeket oddig luxusitalként kezeltek 
Magyarországon, ezentúl mint hazai ter
mékek is szerepelnek. Droher vállalta a 
holland Focking magyarországi gyártá
sát és a világhírű Droher sör, a nép
szerű Mául csokoládé, a kitűnő Droher 
konyak és Dreher rum után igazi Foc- 
king likőröket hoz forgalomba, melye
ket a kőbányai gyárban holland meste
rek a féltve őrzött titkos recept szerint 
gyártanak. Ezzel helyreáll a reciproci
tás, mert viszont Dreher is gyártja hí
res kőbányai reeptjei szerint. Ausztriá
ban, Olaszországban, Romániában, Cseh
országban a „Dreher sör“-t, így azután 
Dráhei*  nevét mindenütt ismerik, ahol 
gourmandok laknak.

É kezés után és gyomorégésnél 

\£UID/ angol szóda- 
tiikarlJánát

Kéz- és arcbőr flnomi ásá a 

\CUID/ angol vazelint Z>rS8t*\  használjon!

— A József kir. herceg Szanatórium- 
Egyesület újszerű járadék-tárgysorsjá- 
tékot rendez, melynek három főnyere
ménye a Fonciére ált. biztosítóintézet 
által kiállított évi 36 millió, 18 millió és 
9 millió koronáról szóló életjáradék
kötvény. Ezenkívül 1000 darab értékes 
arany és ezüst nyeremény tárgy kerül 
kisorsolásra. A sorsjegyek néhány nap 
múlva kerülnek forgalomba.

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

— öngyilkos lett a fürdőkádban. Va
sárnap délelőtt a Szécheyi-fürdő egyik 
kabinjában Farkas Piroska 24 éves 
nevelőnő mindkét karján felvágta ereit. 
A fürdő személyzete csak későn bukkant 
rá a hatalmas vértócsában fekvő esz
méletlen leányra. A mentők Farkas Pi
roskát a Rókus kórházba szállították, 
ahol élet és halál között lebeg.
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A csehek választanok
Prágából jelentik: Vasárnap folytak 

lo Csehországban és a Felvidéken a kép 
viselőházi és szenátusi választások, ame
lyek kimenetele elé feszült várakozással 
néz az ország egész közönsége. Es'to 8 
óráig a képviselő- és szenátusi választá
sokról csuk néhány részleges eredmény
ről érkezett jelentés. Az északcsehor
szági, teplitzi, toschcni, augsigi kerüle
tekben a német szociáldemokraták igen 
erősen tartották magukat a kommunis
tákkal szemben. A szavazatok igy oszla
nak meg közöttük: Teplitz: 1460 szoci
alista, 670 kommunista szavazat, Teschen 
600:7.30, Aussig 1430:420.

Keletniorvaországhan a cseh katolikus 
néppárt halad az élen; igy Mcseritsch- 
ben 1210, Koschnanban 530, Freibcrgben 
1010, Nesselsdorfban 390 szavazatot ka
pott. Érdekes a cseh nemzeti demokra
ták és a pártjuk disszidenseiből kelet
kezett nemzeti munkapárt küzdelme; az 
előbbiekre e kerületekben 883, az utób
biakra 932 szavazat sett.

Iglau városában a képviselőválasztá
son 6918 cseh és 6849 német, 1730 kom
munista és 475 zsidópárti szavazatot ad
tak le, a szenátus választáson pedig 
5762 cseh, 6310 német, 1462 kommunista 
szavazatot.

Az eddigi megállapítások szerint a 
választók 85—90 százaléka jelent meg 
urnánál.

A»

)>En$em szeressa
attrakciói a

Magyar Színházban
Titkos Ilona—Balázs

nótákat énekel

Csortos Gyula
magyar ni fákat énekel 

Titkos és Csortos 
csárdást táncolnak

Balázs Árpád
legszebb nótái 

Sas Náci 
legszebb nótája

Lalla Collins és Edna May
világhírű angol görlölr

Kahnazenekar

janou’s JazZ'band a Féíb-MéIb-MI 
GrlnzingBr (Kamara) Schrammll 

Vörös Jancsi cigánybandája

Schandl államtitkár
a földreform problémák megoldásáról

Lesz-e eredménye a szerdai partközi konferenciának?
Mindenki, aki rászorul, kölcsönbo 
kapja a szükséges faalkatrészeket — öt 
esztendei törlesztésre, olcsó kamat mel
lett.

— A másik nehézség az, hogy az uj 
tulajdonosoknak nincs felszerelésük. 
Ezért már is

megállapodtunk a gyárak egy ré
szével, hogy saját rezsijükben bér
szántást végezzenek motorekével.

Ezek a gépek naponként 6—8 hold földet 
felszántanak.

— Lehetőséget fogunk nyújtani az uj 
tulajdonosoknak motorekék beszerzésére 
— szövotkezési alapon. Ugyancsak gon
doskodunk vetőmagról is.

— Ami az ellenzéki akciót illeti — 
ezt tooretikus értékűnek tartom. Nem 
az a fontos, hogy a határidőt kitoljuk, 
hanem az, hogy a, folyamatban lévő el
járások minél előbb befejeződjenek és 
az uj tulajdonosok valóban meg is mű
velhessék földjeiket.

Olcsóbb lesz a villamosjegy 
és az elektromos áram
Megszűnik a tízszázalékos külföldi kölcsönadó

Ellenzéki körökben sokat remélnek 
attól a pártközi konferenciától, amelyet 
a földreform kérdésében Scifovs^fci/Béla 
házelnök szerdán délelőtt 11 órára hí
vott össze. Alkalmunk volt a konferen
cián szóbakerülő kérdésekről

SCHANDL KAROLY,
földmlvelésügyi államtitkárral beszélni, 
aki a következőket mondotta a Hétfői 
Napló munkatársának:

— Az ellenzék azt kívánja, hogy a 
földigénylések bejelentésének határide
jét kitolják. Erre semmi szükség nincs. 
Véleményem szerint sokkal fontosabb, 
hogy azok, akik házhelyet kaptak, 
végre hozzáfoghassanak az építkezéshez.

Eddig 150.000 házhelyet osztott ki az 
0. F. B., ezekből csak 30.000 van be
építve. Abból a célból, hogy az építke
zések végre megindulhassanak

a kormány megfelelő kölcsönt óhajt 
juttatni a házhelyeseknek.

A bázeli kölcsön egyezmény, mint 
ismeretes, a villamosvasutak és az 
elektromos-művek bevételeinek 10 
százalékát kötötte le a hitelezők ja
vára s a főváros ezt a kérdést úgy 
oldotta meg, hogy a villamosjegyek 
árához és a villany számlák vég
összegéhez 10%-os kölcsönadót szá
mított fel. Most, hogy hz osztendei 
szerződés rövidesen életbe lép s a 
főváros tartozásait egész más ala
pon rendezi, a különböző szakbi- 
zóttságok lépéseket tettek, hogy a 
villamosjegy és az elektromosáram 
úgynevezett surtaxjai megszűnje
nek s a hitelezőknek fizetendő tör
lesztéseket a főváros más forrásból 
teremtse elő,. Értesülésünk szerint 
ez meg is fog történni s ennek kö
vetkeztében úgy

a villamosjegy ára, mint az 
elektromosáram 10%-kai olcsóbb 

lesz.
Illetékes Helyen ez ügyben a követ
kezőket mondották a Hétfői Napló 
tudósítójának.

— A bázeli egyezmény ez év de

Fílmllllárdof csalt ki az antwerpeni 
magyar konzulátustól egy pesti ólhirlapíró 
Szélhámossság az Újságíró Egyesület igazolványával

A főkapitányságra ma egy külföldre I 
'ágazó szenzációs szélhámosság ügyében [ 
indítottak nyomozást Az utóbbi időben , 
Magyarország nagyon szomorú neveze
tességre tett szórt a külföldön operáló 
magyar származásit szélhámosok révén. 
Most újabban is egy nagystílű szélhá
mos gazdagította a külföldi események
ben amúgy sem szűkölködő bünkrónl- 
káját.

Ismeretes, hogy \ a Gyermeknyaralta
tási akció révén tabbszáz magyar gyer
mek él Belgiumban. A gyermekeket 
belga családoknál helyezte el, azonban 
magyar iskolába járnak és a Budapest
ről kísérőként kiküldött magyar tanító
nők nevelik Őket. A gyermeknyaralta
tási akolőval kapcsolatos minden ügyet 
az antwerpeni magyar konzulátus in
tézi. Egy hónappal ezelőtt a konzulá
tuson egy elegánsan öltözött fiatal
ember jelent meg, aki Kornfeld József 
hírlapíró néven mutatkozott bo és

a Magyarországi Újságírók Egye
sülete Igazolványát mutatta fel.

Elmondotta, hogy az egyesület meg
bízásából érkezett Antwerpenbe, tanul
mányozni akarja a nyaraltatni akciót 
és a magyar külföldi lapokban propa
gandát akar indítani az akció érdeké- 
ben. A konzulátuson elbitték a jó fel
lépésű fiatalember meséjét és elsősorban 
is sorra bemutatták a gyermekklsérő 
tanítónőknek, majd bevezették azokhoz 
az előkelőbb családokhoz, ahol gyerme
kek vannak elhelyezve, Az antwerpeni 

| családok füvesen fogadlak rt 30 fellé

cember 31-én megszűnik s ezzel 
egyidejűleg autómat! ce megszűn
nek mindazok a rendelkezések és 
határozatok, amelyek ezen az egyez
ményen alapultak. így tehát auto
matice megszűnik a külföldi köl
csönadó, amelynek további fentar- 
tása csak akkor volna lehetséges, 
ha a közgyűlés annak érvényessé
gét új határozattal kimondaná. A 
jövő hét folyamán ülést tart az 
elektromos-művek igazgatósága s 
azon már napirendenr szerepel a 
kölcsönadó megszüntetése.- Az áram
díj azonban ezután is változatlan 
marad, csak a számlák végösszegé
hez nem fogják hozzáülni a 10%-ot. 
A villamosjegy ára a- kölcsönadó 
megszűnésével viszont ténylegesen 
olcsóbb lesz, mert az adó már a | 
jegyárakba bele volt kalkulálva. A 
jegyek ára egy 11-ed résszel lesz 
olcsóbb, tehát

a szakaszjegy 1800, a vonal- és 
átszállójegy körülbelül 2750 ko

rona lesz.
Ugyanilyen arányban olcsóbbodnak 
a többi jegytípusok és bérletek is.

pés a magyar „hírlapírót", aki feltűnő 
elegánsan öltözött, az összes európai 
nyelveket beszélte és modorával a töké
letes világfi benyomását keltette. Korn- 
feld József rövid idő alatt bejáratos lett 
a legelőkelőbb antwerpeni társaságok
nál. Közben azonban sűrűn mearjolcnt- 
a konzulátuson is, ahol ogy zer

azzal állt elő, hogy propaganda cél
jára ötezer svájci frankra volna 

szüksége
és kérte, hogy kölcsönözzék neki ezt az 
összeget, mig pénzt kap az Újságírók 
Egyesületétől. A konzulátuson szívesen 
rendelkezésére álltak, mire egymásután 
többször jelentkezett propagandacélra 
szükséges pénzért.

Rövid idő alatt húszezer svájci 
frankot vett fel kölcaönképpen a 
konzulátustól, azonkívül a konzulá
tus tisztviselőitől Is kisebb-nagyobb 

összegeket vett át.
Ugyan ebben az időben az egyik ma

gyar tanítónőtől, Vágó Iréntől három 
rendkívül értékes, nyers gyé.mánldara- 
bot vett át, azzal, hogy jutányos árban 
megköszörülte ti egyik antwerpeni gyé
mántkő*  zűrösnél. Ettől kezdve azonban 
sem a konzulátuson, sem a tanítónők
nél nem jelentkezett. Egy ideig vártak 
rá, később azután érdeklődni kezdtek és 
mivel gyanús volt hirtelen elmaradása 
11 konzulátus bejelentette az ügyet a 
rendőrségen, ahol a legnagyobb titok
ban megindították a vizsgálatot,

Csnjrfinmar megállapították, hogy1

Kornfeld József eltűnt Antwerpen
ből és átlépte a belga határt la.

Ekkor jöttek csak rá, hogy úgy a 
zulátus, mint a tanítónő szélhámos ál
dozatai lettek. ál. állítólagos Kornfeld 
József soha som volt újságíró, hamis 
okmányokkal igazolta magát, mert a 
Magyarországi Újságírók Egyesülete 
senkinek som adott propagauda meg
bízatást. Az antwerpeni ügyészség kö- 
rözőlevolet bocsátott ki az állítólagos 
Kornfeld JőtaqI ellen és a vakmerő 
szélhámos kalandjáról átiratban értesí
tették a budapesti rendőrséget te. Mivel 
valószínűnek tartják, hogy a magyar 
származású szélhámos zsákmányával 
Budapestre szökött, a főkapitányság 
széleskörű nyomozást indított * vnszo- 
delmes álhirlapiró felkutatására.

Hőst olcsó felet

Téliköpenyek

Téliköpenyek
végig bélelve-....................  7SO.OCO K-tól

Téiiköpenyek
szörmegallérral és manzsettával 1,000.000 K-tó 

elsőrendű minőségben, 
szörmegallérral és

manzscftával ............................. _ 1,230.000 K-tól

Seai-Elekiric bunda
120 cin hosszú, legdivatosabb 
fazon................................................. 3,000.000 K-tól

Brabanterbunda
feketében............-____ ________ 2,500.000 K-tól

Í
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Megrendszabáiyozzálí 
a zugzálogházahat

* kormány a bankárok lombard' 
Üzletel ellen

A tőzsdo konjunktúra idején elszapo
rodott banküzletek, amelyeknek a száma 
a bankárrendolet alapján keresztülvitt 
revízió dacára is igen tekintélyes, a 
konjunktúra elmúltával a zálogházi üz
letek kultiválására tértok át, amelyeket 
lombardkölcsön folyósítása 
tatnak.

A fennálló rendelkezések 
mindazok a bankiizletek, 
alapszabályaiban 
közvetítése és folyósítása is fel 
véve, jogszerűen foglalkozhatnak 
zálogra adandó kölcsönök nyújtásával. 
Ezzel özemben azonban továbbra is ér
vényben maradt az úgynevezett zálog
házi törvény , amely használati tár
gyakra adandó kölcsönök folyósítására 
kizárólag a zálogházakat jogosítja fel.

Vitás kérdés ennélfogva az, vájjon a 
két egymással ellentétben álló jogfor
rás közül, amelyeknek egyike törvény, 
másik pedig a törvényes felhatalmazás 
alapján kiadott rendelet, melyik alkal
mazandó, illetve, hogy a használati tár
gyakra vonatkozó zálogházi kizáróla
gosság dacára a bankárengedély alap
ján adhatnak-e banküzletek használati 
tárgyakra lombardkölcsönöket.

Ha a kérdés oldöntéso közigazgatási 
hatóságok hatáskörébe tartoznék, úgy 
az ügy már régen is tisztázva lett volna 
inért a kormány átérzi azokat a speci
ális követelményeket, a mely ok a leg
szegényebb néposztály részéről igénybo 
vett lombardkölesönök szabályozásához 
fűződnek. Ez okból mérsékelte legutóbb 
is a zálogházi kölesönök kamatait és a 
zálogházi dijakat. Ilyen szabályozó ha
tásköre azonban a banküzletek által 
nyújtott lombardkölcsönökre vonatkozó
lag nincs, mórt még annak a kérdésnek 
81dBntWowftl, vájjon a banküzletek hasz- 
nákitl tárgyakra adhatnak-e lomhard- 
kölfcsönt, a rendes ' bíróságok hatáskö
rbe tartozik.

A kormány — értesülésünk szerint — 
— mégis be akar avatkozni a bankok 
Kálbi*házi ' Üzleteibe, dé lá&aíilc- a*  ké-‘ 
nyőlmesebbik utat választja és nem 
provokál bírósági döntést arra nézve, 
hogy a bankok által használati tár
gyakra adott lombardkölesönök a zá
logházi törvény megsértését jelentik-o, 
(amely bírósági döntés a kormány fel
fogására nézve esetleg kedvezőtlen is 
lehet), hanem inkább a törvényhozási 
reform eszközéhez folyamodik és uj 
jogszabály alkotásával akar módot ta
lálni arra, hogy az úgynevezett zugzá
logházak müködésébo beavatkozhatnék 
é« a bankok által használati tárgyakra 
adott lombardkölesönök kamat és egyéb 
feltételeire befolyást nyerjen.

A reform előkészítés' alatt áll ós a ter
vezet közzététele a legközelebbi időre 
várható.

címén foly-

értelmében 
amelyeknek 

lombard-kölcsön 
van 
kézi

Erasmo M. Reda 
Biella
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Rzprcsintanz von 7cxtllfabrikon

Beck Vilmos és Fial
flyapj£*<4r  ugyftral

Gr«M -*  Meserítsoh

Rmcricli Ditő Humpoleo

Iroda:
Bécs VI, Mlrschengasse 25

KLINGER IG.
gyapjúszövet-gyárainak;

Neustadt an dér Tafelfiekte 
1. B. Jnngbunzlau 1. B.

Kratzau 1. B, Dalowitz 1. B.

vezérképviselete Magyarország számára
Bécs, Zelinkagassé 4

A túlzott reklám sem kifogásolható, 
ha a valóságnak megfelel

Dr Bányász Jenő kamarai titkár nyilatkozata
.4 reklám és a tisztességtelen verseny

ről tartott előadást Bányász Jenő dr., 
kamarai titkár, az Országos Kereskedő 
és Iparos Szövetség legutóbbi vitaülé- 
sen. Előadó általánosságban ismertette 
a reklám gazdasági jelentőségét. A rek
lám, — mondotta — tulajdonképpen 
harc mindenki ellen. Egyfelől a közön
ség közönyének a leküzdésére törekszik, 
másfelől e küzdelemben a vetélytársak 
reklámtevékenységében veszi fel a har
cot. Egyedül az ízléses, elmés, szellemes, 
az igazság utján haladó eredeti reklám
tevékenység hatásos és eredményes, — 
vagyis gazdaságos. Az illúziók eloszlot
tak, a hirtelen meggazdagodást lehetővé 
lévő konjunktúrák kora lejárt és ismét 
visszatért jogaiba a haszonszerzés fá
rasztó, verejtékez, do egyedül beejsiilotcs 
eszköze:

Kérdés azonban, hogy az „ingyen ebéd", 
„ingyen fényképezés" igazat mond-e? 
illetve a versenytársak által megállapí
tott eladási árak az általános piaci 
árakkal szemben oly magasak-e, hogy 
abba az „ingyen" ebéd és 
fényképezés belekalkulálható, 
akkor szerinte a versenyző 
állít, mert az

„ingyen* 1 ebédet a vevő —

„ingyen'*  
Ha igen, 
valótlant

a produktív munka.
Előadó rámutatott a háború és forradal
mak után megfertőzött reklámtevékeny
ség káros kinövéseire, arra a kétségbe
esett küzdelemre, amely a versenytársak 
között a vevők megszerzéséért tobzódik. 
Foglalkozott az ingyensorsjegyek, in
gyen fényképezések, ebédek stb. hirdeté
sével, továbbá a különböző rabatt rend
szerekkel.

Az előadó azon fölfogásának adott 
kifejezést, hogy a kevesebb haszon révén 
vevők szerzésére irányuló reklámtevé
kenység a szabad versenynek megenge
dett gyakorlása.

A valóságnak megfelelő adatok 
hirdetése ellen kifogás nem emelhető.

feltéve, 
hogy elfogyasztja —, megfizeti.

Hangsúlyozza, hogy a versenytársak 
üzleti magatartásai, eljárásai, reklám
jai általánosságban el nem Ítélhetők. 
Lehet a konkrét eset körülményei között 
meg nem engedett olyan magatartás, 
mely más körülmények között megen
gedett. Mindenkor az eset konkrét kö
rülményeire kell helyeznünk a súlyt és 
magát

az üzleti eljárást
kell megengedettnek, vagy 
engedettnék nyilvánítani. Ily 
veendők a kamarai zsűri döntései — er
kölcsi megítélései. A mindvégig érdek- 
feszitő előadást a hallgatóság nagy tet
széssel fogadta. Az előadás után a vita- 
iilés néhány konkrét esettel foglalkozott, 
majd Ledermann Mór elnök méltatta 
azokat a nagy szolgálatokat, amelyeket 
az előadó vezetése alatt álló kamarai 
zsűri intézménye a kereskedelemnek és 
iparnak azáltal tett, hogy a kereskede
lem tisztességét magának a gazdasági 
életnek a felfogása szerint igyekszik 
helyreállítani és fentartant

meg nem 
értelemben

Nagy csalódást Keltett 
a beruházási program közzététele

Az ipar alig jut támogatáshozI I

Kormánynyilatkozatok és gazda
sági szakférfiak egybehangzó nyilat
kozata szerint a haldokló gazdasági 
élet újraélesztéséhez feltétlenül szük
séges a vállalkozási lehetőségeknek 
nagyszabású közszállítás és beruhá
zás útján való megindítása, miután 
csak állami kezdeményezéstől vár
ható a vállalkozásoknak megindí
tása.

Ezzel az érveléssel igyekezett a 
kormány a Népszövetségtől a szaná
lási kölcsönből 50 millió aranykoro
nának a feloldását kieszközölni, ami 
részben sikerült is, mert 30 millió 
koronának a felhasználását tényleg 
engedélyezték. Éhez járult volna az 
a 63 millió aranykorona költségve
tési felesleg, amelyet szintén beru
házások céljaira kívánt a kormány 
felhasználni. Összesen tehát

93 millió aranykorona állott a 
kormány rendelkezésére,

abból a célból, hogy a beruházási 
munkálatokat megkezdhesse, az első 
nagy csalódás tehát, amely a gazda
sági életet érte, az, hogy a most köz
zétett program szerint Csak 69 millió 
aranykorona felhasználásáról van 
szó.

24 millió koronát tehát a kor
mány ismeretlen célokra vissza

tartott.
Amikor a Népszövetség 50 millió 

koronás kérésünket 30 millió koro
nára redukálta, nemcsak a gazda
sági közvélemény, hanem maga a 
miniszterelnök is kelletlenül és nagy 
sajnálkozással nyugodott bele a re
dukcióba. annál érthetetlenebb te
hát, hogy most majdnem az egész 
összeget, amelyet a Népszövetség a 
szanálási kölcsönből beruházásokra 
eszközölt, .visszatartja és ismeretlen 
célokra rezerválja.

A beruházási program közzététele 
azonban más tekintetben is csalódást 
keltett, mert ebből

a tulajdonképpeni kereskede- 
delemnek és iparnak csak igen 

kevés jut.
A legnagyobb tételekkel Ugyanis, a 
.mezőgazdaság szerepel, amennyiben 
az ármentesitő társulatoknak Ú mil
lió koronát folyósítottak, a mező
gazdasági termelés fejlesztésére pe
dig további 2 és fél millió koronát 
fordítanak, az állami birtokok 1 mil
lió koronát kapnak, végül pedig egy 
mezőgazdasági jclzdlogintézet alav-

FJ FIFutó ss ehédlöszöny Egek matracszövetek 
nemezek (padlófilc) bevásárlásánál már e vevöközönség természetszerűnek 
tartja óriási raktárunk megtekintését, ahol meggyőzödig mindig cégünk 
versenyképesaégéről és olcsó árairól. Magyarország egyik legna

gyobb raktára szönyogek és kárpitos anyagokban

É4J TÁRCA Kammermayer Károly ucca 8 Cd I (Központi városháza épület)

Fogaszat-dentist
I

R

MARFAI ARTÚR

tőkéiére 5 millió koronát hasítanak 
KI. Az amúgy is megcsonkított be
ruházási összegnek tehát

teljes cgyharmad része elvész 
az ipar számára 

|/^íí.k.4;teds»a-e

Ha már a kormány közel 25 millió 
koronát elvon a bernháaásoktó? ezt 
az összeget, amely egyébként n i-;?u ségvetési feleslegből tehát n „Aut_ 

sem\eItrheíXagnTOgtatn’fen 
“l&Sfe^adttea± 
jelzálogintézetck alapítására^olyTi 
intézmények támogatósára használ- 
jak fel, amelyeknek élvezetéből « reskedeiem természetsz®6*̂

i A Ledermann Mór cég jubileuma 
. Barmincotevi önálló kereskedelmi 

nJÍ?nySe.Beil(:k jubileuma alkal
mából meleg es intim ünneplésben 
részesítettek vasárnap délelőtt Le- 
dermann Mórt a cég alkalmazottai

i .vevői, baratai es üzletfelei. ’
1 z i színekkel díszített ha-' fnlmtóJ12 ethSlyisé‘5®t ereszen meg

töltötték az ünnepély vendégei. A 
Roncsok Sándor köszöntötte az ünnepeltet, akt 

meghatottan köszönte meg az ün- 
, nép, est. Az OKISz üdvözlő szaval1 

utón az alkalmazottak átnyújtották 
azt az ezüstből készült emléklapot 
amelyet a eegfőnök arcképével és az 
alkalmazottak aláírásával díszítek

A, „Atlantién Trnat“ Részvénytáraa- 
igazgatóeága legutóbb tartott ülésében 
letárgyalta az 1924. év zárszámadásait 
is elhatározta, hogy a folyó hő 80-ra 
összehívott közgyűlésen javasolni fogjál 
hogy a 476.792.774K összegű tiszta nye
reségből részvényenként 500 korona oszb 
talék fizettessék.
- Bloyd Bank kisrészvényesei saját 
érdekükben jelentkezzenek strrófl. 
se» Tőzsde kiadóhivatala-

• ja ál Rokk Szilárd ucca 9. közös eljá
rás megindítása végett.

Milliókat tnMfmei, 
« OPALOGRAPH 
í,,y?,mtí?tv.ányait

>’l«lromokal. kottát, rajzot stb. 
Korlátlan példányimban, minden színben tiszta; 
éles levonatok, egyszerű kezelés! Díjmentesen 

bemutatja, ajánlatot kaid:
FSTA Popipar. Budapest IV, Ferenciek tere 

a 2; félemelet. Telefőn: József 192—10,

Legszebb Legjobb Legolcsóbb

PflL« PAP™ PAP™
Kárpitosáru, vas*,  
és rézbutorgyáraSsfinyeg, pokróc, <Uggöny, 5gy- ős 

asztalterítők, gyermekkocsik, nyugszékek, 
letoy szoba-, előszoba- és kerti bútorok, ernyők 
és sAtrak minden kivitelben kaphatók 
GICHNER JÁNOS 
BUDAPEST, VII., ERZSEBET KÖRÚT 20.
Nagy katalógust 4000 K ellenében postán küldök

Deulsch Hír és Fial
Vilmos császár út 6 85

Férfi-, fiú- és gyermekruhagyár. Szőrme- 
árugyár. Posztö- és bélésáruk nagyban

WEISZ SÁNDOR ÉS RÓNA
Posztö- és bélésárunagykereskedés Budapest,V. NerUlet, Arany JAnos ucca a3. icim

Pártol luft a hasal Ipart l

1 •_ H*  11

pamutszöíet- és bélésárunagykereskedők
A Budapest — Warnsdorfi 
Pamutszövőgyár R.-Társ. 
egyedárusitói lerakata. 
Budapest V, Zrínyi ucca 15 <8
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SZÍNHÁZ
A MADONNA, amely 

valljuk be nem a leg
jobban sikerült a Víg
színháznak — óriási pén
zeket emésztett fel. A 
gyönyörű díszletek árai 

. . . t L aligha folynak be a Víg
színház pénztáránál. Erre célzott a szín
ház egyik humoráról közismert tagja, 
aki ezt mondta a társalgóban:

— Nem baj, majd csináltat .Tób igaz
gató a díszlethez - egy uj darabot.

Ez azonban csak félig vicc. Mert a 
Vígszínháznál tényleg uzus ez és Ko
mor dr. a kiváló gycrmekdarabiró tudja , 
a legjobban, hogy annak a darabjának 
rolt a legnagyobb sikere a kicsinyek
nél, amelyet Lengyel Menyhért balsorssal 
teljes „Próféta**  cimü darabjának dísz
leteihez irt és adott elő a Vígszínház.

SHlolnár Ferencnek 
teljesen közömbös, hogy a „bioiéra 

alteregója a 0Ragyar Színházban színrekerül

<<

AZ UJ MAGYAR 
DRÁMAÍRÓK egyesülé
se — amelyről megem
lékezett már a Szín
házi félhivatalos, már ja
vában próbálja a Teréz- 
körúti Színházban a be

mutatkozó darabot, Kelemen Viktor: 
Fejedelem cimü utópisztikus háromfel
von ásos drámáját. A főszerepeket Toro
nyi, Komjáthy Mária, Hadházi Kamilla 
játsszák. A darabot Szőke Kálmán ren
dezi. Itt említjük meg, hogy a Renais- 
Sance Szinház kitűnő fiatal művésze, 
Makiári Zoltán darabot irt Lengyel Jó
zsef, Lengyel Menyhért öccse társaságé- I 
bán, amelyet a Renaissancenek nyujtot-
tak be.

Eldolt tehát a nagy harc. A Re- 
naissance és a Vígszínház ez alka
lomra fuzionált társulata fogja elő
adni a Renaissance színpadán Mol
nár Ferenc új színdarabját, a Ri
vierá-t. A Magyar Színház — leg
alább hivatalos nyilatkozatok sze
rint, elvesztette a Molnár-darabért 
vívott csatát. De csak látszólag. A 
Magyar Színház mindenesetre élel
mes igazgatósága csak most játssza 
ki az utolsó adou-t, mert

megszerezte előadásra Bousquet 
Mannequin című színművét, 
amely mintha ikertestvére lenne 

a Riviérának
témában és feldolgozásban is.

Az idei szezón újdonságaként mu
tatták be a jónevű francia író új 
darabját az egyik párizsi, majd ber
lini színházban. A bemutatónak 
nagy sajtó- és közönségsikere volt. 
A Bousquet urat dicsérő lapok egyi
kében azonban egy különös nyilat
kozat jelent meg Molnár Ferenc tol
lából.

Molnár Ferenc nyilatkozatában 
kijelenti, hogy néhány hónap
pal, tehát jóval a Mannequin 
bemutatója előtt, baráti körben 
felolvasta a Riviéra című szín

művét.
Most megdöbbenve veszi észre, hogy 
a Mannequin és a Riviéra veszedel
mesen hasonlítanak egymásra.

Mind a két darab éjszaka egy 
áruházban játszódik le, mind
kettőnek babák és bábuk a sze
replői és ezenfelül még az alap

gondolatuk is közös.
Nyilatkozatában kijelenti, mivel

Rivierá-t előbb megírta, mint a 
„Mannequin**  napvilágot látott, két
ségtelenül

nem ő az, aki plagizált.
Nagy konsternációt keltett úgy

szólván az egész világsajtóban ez a 
cikk, amely egy magyar napilapban 
is megjelent, amelyet azonban most 
Bousquet nyilatkozata követett.

Bousquet kijelentette, hogy a 
„Mannequin**  még régibb keletű

a
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és nem tudott Molnár darabjá
ról.

Amint értesülünk, a Magyar Szín
ház a Molnár-darabbal

egyidőben akarja bemutatni a 
Bousquet darabját a Manne- 

quin-t.
Megkérdeztük erre vonatkozólag

Molnár Ferencet,
aki a következőkben mondta el vé
leményét:

-— Először is: Bousquet 
rabját én sohasem láttam 
hallomásból tudom, hogy 
hasonlít az enyémhez. A . 
Szinház eljárásához semmi 
jegyzésem sincs.

Nagyon természetesnek találom, 
hogyha jó a darab azt mindenre 

való tekintet nélkül előadja.
— Teljesen rendben van az, hogy 

egy jó darabot egy színház előad — 
még akkor is, ha ez véletlenül ha
sonlít az én darabomhoz. Teljesen 
közömbös nekem tehát a Mannequin 
bemutatója — és ha küzdelemről van 
szó, én nem a Rivierá-t féltem.

S. Z.

ur da- 
és csak 
annyira 
Magyar 

meg

AZ ANNA-BAL csen
desen, de biztosan jó 
házakat „csinál**  még, 
de javában folynak a 
próbák Martos és 
Szirmai új operettjé
ből: az Alexandrá
ból. Az Alexandra az

thuon
FOGKRÉM, FOGPOR

fehérít, üdít, konzervál

A LE A NY ALOM cimü 
operettnek, amelyet 
szombaton mutatott be 
a Városi Színház, sokat 
tapsolt a premier kö
zönsége. A darabot

egyébként Sarkadi Aladár és Cselényi 
Jóska viszik. Sarkadiról közismert, hogy 
sohasem mondja azt a színpadon, amit 
■' szerepe előír. A második felvonás után 
■ - egyik librettista kéri Sarkadit.

— Sarkadikám, nagyon, nagyon kérlek 
legalább azt a nagy monológot mondd 
el pontosan a harmadik felvonásban.

— Jó, elmondom — válaszol Sarkadi 
de nem én leszek a felelős érte,

TAIROFF OROSZ 
TÁRSULATA jön 
Leopoldiua Kónstan- 
tina után, mert a 
Miami — primadonna 
és szu brett- válságai 
után — nem készül
het el idejében. Tal-

roff társulata arról híves, hogy drá
mákat, és operetteket egyformán 
játszik — ugyanazon szereplőkkel. 
Műsoruk kiemelkedő két darabja 
azonban a „Girofle és Girofla**  és 
„Az ember, aki csütörtök volt**.

aTÖRZSNÉ FÓRRA I 
RÓZSI egyik kieebh 
színházi intézetünkkel 
tárgyal, hogy a maga

ő igazgatása, rendezése 
és főszereplése mellett, 

természetesen állandó vendég lenne 
Törzs Jenő is.

SZENT A BEKE
Vitéz Miklós vigjátéka 

Rózsahegyi Kálmán-nal a 

Terézkörutl Színpad 
uj műsorában

Kezdete Vs9 órakor Telefon 65-54

GAAL FRANCI, 
akit a Vígszínház köl
csönadott a Renais- 
sancenak, Zágon Ist
ván „Marika**  c. víg
játéka főszerepének 
eljátszására — elő
szűri életében — tán

colni fog a színpadon’. Gaal Franci 
egy kis vadócot játszik, akit a heRy- 
tetőn egy pásztor, nevel. EgV író fel- 
fedfizl.és mintán kinevelte —• beve
zeti a mondain életbe es feleségül 
veszi. Ez az újabb Pygmaliön a má
sodik felvonás végén táncrapérdül 
— és egészséges foxtrottot lejt el. A 
tánoöt Lőtte Wilke klasszikus tán
cosnő tanította be Gaal Francinak.

•
HELTA1 JENŐ

Károm eayfelvönásö- 
sának próbáit a hét 
végén kezdte el a 
Vígszínház. Az első a 
„Karácsonyi vers**,  
amelyet húsz év előtt 
irt a kiváló író és még

mindig nwt öregedett meg, a máso
dik darab pedig a híres „Morbidus 
c. novellájából most készült. A halál 
ellen feltaláltak egy orvosságot, — 
amely megöli a Halált. Egy tenger
parti fürdőhelyen rá is akadnak a 
halálra, akit beoltanak ezzel a szer
rel. S mikor, izgatottan lesik a Halai 
halálát, megjelenik egy fiatalember 
és bemutatkozik: .......

— Én a Halál vagyok... Azért jöt
tem. hogy átvegyem az agam ilz- 
^Igcn érdekes, hogy Hegedűs Gyula, 

aki a. híres orvosprofesszort ala
kít ja az egyfélvonásosban, egy köz
ismert örvös-egyetemi tanár, maszk
ját használja fel szerepéhez.

KOMPÓTHY 
sir.va könyörgötí a 
napokban a Színész
szövetség választott 
bírósága előtt, hogy 
bontsa fel a szerződé
sét a Fővárosi Ope
rettszínházzal. A bí

róságban helyet foglaló Roboz di
rektor szeme meg se rebbent azokra 
a vádakra, amivel Kompóthy illette 
őt és vele együtt az Operettszínház 
igazgatóságát. Kompóthy Gyulának 
ugyanis hároméves szerződése volt 
az Operettszínházzal. És annak elle
nére, hogy nem engedi szóhoz jutni, 
a fiatal és tehetséges bönvivant — a 
szerződését sem bontotta fel, amivel 
meggátolja azt is, hogy Kompóthy 
máshol elhelyezkedjen — ahol ját
szik is. Az eset pikantériája az, hogy 
tavaly a választott biróság, amely 
ugyanebben az ügyben már össze
ült, arra ítélte az Operett szín háza', 
hogy még a múlt szezónban egy ve
zető bönvivant szerepet Kompóthy- 
nak kell kiosztani, — azonban 
a színház nem teljesített. Az idén 
megindultak Kompóthy könnyein és 
felbontotta a szerződését, amely a 
Blümenthal operett színházához ko-

1917-es orosz forradalom eseményeit 
parodizálja. Hősnője Alexandra her
cegnő, aki szerelmes az illyr. ki
rályba, de ennek felesége csak hosz- 
szas vígjátéki bonyodalom után le
het. Az első felvonás a nagyherceg 
kastély-kertjében, a második felvo
nás a képzeletbeli királyságban, a 
harmadik a nagyhercegnö udvar
hölgyének hálószobájában történik. 
Péchy Erzsi, Somogyi Nusi, Rátkay 
Márton, Nádor Jenö„Latabár játszók 
a főbb szerepeket.•

SEBESTYÉN GÉZÁ
NAK a Városi Szinház 
igazgatójának az Ope
rával olyan szerződésű 
van, hogy operákat és 
pantomimeket a Váro
si Színházban nem ad- 
ezemben jelenthetjük.

Király-Színház
Szordán, november 18-án
. — 5O-edszpr ——

Anna-bál

A SOROZATOS MA
GYAR BEMUTA
TÓKKAL kapcsolat
ban meg kell emlé
kezni a Renalssance 
Színházról, amely Zá- 
gon: „Mariska**  című 
vigjátéka után ifj.____ ifi

Éáriffv Miklós gróf „Maskara” ci
mü szatíráját mutatja be. A „Mas
kara**  enyhén szólva, kissé frivol té
mát dolgoz fel.

hat elő.
hogy a Városi Szinház nagyban készül a 
kiváló fiatal zenész, Kosa György egy
órás pantomiájának előadására, mely
ben a vezető hős szerepet egy uj táncmü- 
vésznő Peéry Piri fogja alakítani. A 
pantomim-et tavaly az Opera fogadta el 
előadásra, sőt Wlassifs báró főigazgató 
ki is szerepeltette, azonban az ismeretes 
botrányok miatt nem kerülhetett elő
adásra. Legérdekesebb azonban az, hogy 
fíadnay Miklós az Opera uj igazgatója, 
aki köztudomásúlag ellensége a modern 
zenének, a kitűnő pantomimet nem is 
illesztette ez évi programjába.

MÉGIS VAN ROMAN
TIKA A SZÍNHÁZI 
BERKEKBEN. Neveket 
nem akarunk írni, de ez 
a kedves és megható tör- 
ténetccskc igy nevek 
nélkül is érdekes. Egy

régibb keletű operett színészünk, akinek 
a neve mindig valami kóp ósággal kap
csolatosan ismert — halálosan belesze
retett az operettszínházitól vendégsze- 
replö primadonnába, az a szinész, aki 
látta, tudta a primadonna úgyszólván 
összes budoártitkaif, aki ebben a leve
gőben élt, már sok-sok éve olyan vesze
delmes szerelmes mint egy kis diák — 
aki álmokkal szövi teli a kulisszák vilá
gát. Tehát a szinész minden este négy
ötszázezer korona értékű virágot kül
dött a primadonna öltözőjébe, akinek 
egyetlenegy hálás mosolyával is meg
elégedett. a napokban azonban elmarad
tak a virágok, a primadonna pedig, aki 
már hozzászokott ehhez, nevetve rekla
málja a virágot;

A szinész zavartan mente get ödzik. A 
primadonna pedig váratlan kérdéssel 
fordul felé:

— Mondja mennyi a fizetése'.
— Három millió — hangzik a váiasz. 

Az egész fizetésemet virágra költöttem. 
Elfogyott éppen tegnap.

November hó 25-én elöixör

Alexandra
Martoí-Sxlrmay

nagyszerű uj operettje

PALACE filmszínház új műsora
Házasságközvetítés Mexikóban

Főszereplők; Hollbrock Blum és Eunid Bennet

Őfelsége a szerelem. Lya Masával a főszerepben

Pola Negri ismét jön!

* A Vígszínház lövő heti műsorában 
a Madonna, Fazekas Imre nagyhatású 
drámája, vasárnap, hétfőn, csütörtökön 
és szombaton szerepel. Kedden a Ssí- 
nésznő kerül színre, szerdán, pénteken, 
valamint jövő vasárnap az Lriembe- 
rek-et adják. Vasárnap délután a Csirke
fogó mulattatja a közönséget.

Ne csalja meg masát,
hasin Ija i dr. Biró-léle

Havas! gyopár krémet,
szappant, púdert, mosdóvliet
Kapható n ind?n gyógy*?  rtdtban é> drogériában
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• Földes Imre: „Pántlika**.  A Belvá- 
rosi Szinház szombati bemutatója. A 
Belvárosi Színház szombaton, e hónap 
21-ón első Idei magyar bemutatóján azt 
a szerzőt szólaltatja meg, akinek nevé
hez nemcsak sok nagy siker, de éppen 
ennek a színháznak legnagyobb sikere 
is fűződik. Földes Imre, a Császár ka
tonái, a Hivatalnok urak, a Kuruzsló, 
a Grün Lili és a Torike kitűnő szerzője 
talán még sosem jelentette annyira a 
mesterien bonyolított mesét, a derűt, 
humort, a mai élet remekül meglátott 
figuráit, mint ebben a darabban. Uj víg
játéké mindazokban a színpadi és köl
tői értékekében gazdag, amelyek Földes 
Imre nevét világhírűvé tették. A szom
bati bemutató a Bárdos-színházak kitűnő 
erőit sorakoztatja fel. Különös érdekes
sége a szereposztásnak, hogy a féríl- 
főszerepben Kürti József lép először 
n Belvárosi Szinház közönsége elé. A 
szinház igazgatósága ép o nagyszerű 
szerep alkalmáliól nyerte meg a kitűnő 
művészt. A női főszerepet Mészáros Giza 
játssza, aki egy magyar uriasszony re
mekbe készült, figuráját eleveníti meg. 
A többi pompás szerepet Harsány! Rezső, 
Bérczy Ernő, Baló Elemér, Hoykó Fe
renc, Turay Ida, Bacsányi Paula, Tiha
nyi Juci, Rolkó, Matány, Földy Anna, 
Erényi Anna játsszák. Rendező: Bárdos 
Artúr igazgató. Díszlettervező: Márkus 
László.

n Corvin Szinházban és Kpirmrában"]
i a nagy Mosjouldn-film

Mathias Pascal
Plrandollo regénye 8 felvonásban ;

• A Szerelem és Halni játéka 5-ször 
szerepel e héten a Belvárosi Szinház 
műsorán. Romain Holland remek lakó- 
fásának főszerepeit minden előadáson 
Sí mony i Mária, Gellert, Táray játsszák.

• A Leányálom példátlan sikere foly
tán dominálja a Városi Szinház egész 
jövő heti műsorát. A két első előadás 
közönsége egy igazi sikor emlékével tá
vozott. ÁLednydtom-nak nem kell több 
dicséret, jóhire úgyis szájról-szájra 
megy.

Renalnance Szinbdz
premier csütörtökön 

Márika 
ZÁGON ISTVÁN vigjátéka

Belvárosi Színház
premier szombaton

Pántlika
FÖLDES IMRE vigjátéka

•A Fővárosi Oporettszinház jövő hetét 
Lopoldine Konstantin és a bécsi Deut- 
Bches Volkstheater vendégjátéka tölti 
be, a következő műsorral:

Vasárnap: Maria Stuart.
Hétfőn: Maria Stuart.
Kedden: Die Zwillingsschwester.
Szerdán: Cyprionne.

'Csütörtökön: Die Zwillingschwester. 
Pénteken: Cyprienne.
Vasárnap az Orlow kerül színre, mér

sékelt helyárakkai
* Gaál Franciska a Renaissance Szín

házban. Zágon István Marika című víg
játékának pompás címszerepében csütör
tökön lép fel először a Renaissanco 
Színházban Gaál Franciska, a Vígszín
ház kitűnő tagja.

NAGY ENDRE 
Konferánsz reviije a 

TertzkörutlSzInpad 
uj műsorában

Telefon 65-54 Kezdete ’/29 órakor

1500 millióig
vennék pesti oldalon belterületi 
bérhftxat. Részlotes ajánlatok 
csak Írásban jogtanácsosomhoz : 
Dr. Elek Hugó ügyvédhez Vili., 
Rökk Szilárd ucca 3. intézendök

^•hwni’ott u „UJSAQOIEM" könyvkiadó ól nyomda r.-t, körforgdtípoln, Rökk Sallárd uooa «.

SPORT
gz JVSe szenzációs győzelme 

az MTK fölött
M 33FC újabb győzelme — Hz FTC nehéz győzelme 

az ETC főlőtt
A bajnokság állása: 1. NSC. 2. 33FC.

3. MTK. 4. FTC.
Az elmúlt vasárnap bajnoki küzdel

mei közül a veretlen NSC-nek a bajnok
csapattal történt találkozása érdekelte 
leginkább a nagy sportközönséget. Az 
NSC pompásan összedolgozott csapata 
a bajnokcsapat fölött elért győzelmével 
ismét bebizonyította azt, hogy eredmé
nyeit nem a szerencse szülte. A bajnok
csapat vasárnapi játékával viszont pá
nikot keltett nagyszámú híveinek kö
rében. Megállapítható ezek után, hogy

az MTK nem az az együttes többé, 
mint amilyen eddig volt és ahogy az 

uj bajnoki szezónban Indult.

A reprezentatív Braun Csibi vasár
nap játszott hosszú idő után első Ízben 
csapatában, a játékához fűzött remé
nyeket azonban korántsem váltotta be.

Tizenötezer néző volt szemtanúja

vasárnap a bajnokcsapat 0:1 arányú 
vereségének.

A táblázat élére ismét az NSC került, 
amely veretlenségét továbbra is meg
őrizte. A. játék első félidejében az NSC 
a helyzet ura s László szép lövéséből 
megszerzi a mérkőzés egyetlen gólját. 
Szünet után az MTK már többet tá
mad, do nem tud eredményt elérni a 
kitűnő Nemzetiek ellen.

33FC—VÁC 2:0 (1:0)
A 33 FC tovább folytatta győzelmi 

sorozatát, s ezúttal a Grosz II.-vei meg
erősödött VÁC csapatát győzte le fölé
nyes játék után. Az első gólt Havas ön
góljából érték el a budaiak, mig a má
sodik/ .gólt Pipa rúgta.

FTC—ETC 1:0 (1:0)
Áz első félidőben az FTC nyomasztó 

fölényben volt, a Máosay révén gólt ér 
el. Helycsere után az ETC is szép tá
madásokat vezet a ferencvárosi kapu 
ellen, de nem sikerül eredményt el
érniük.

UTE-BEAC 2:1 (0:0)
Az UTE nehéz küzdelem után tudta 

csak legyőzni a lelkesen játszó egye
temi csapatot Az UTE első gólját 
Priboj lövi, amit Bcór ll-osből egyen
lít. Az UTE Stocker hibájából éri el 
győztes gólját Priboj révén.

Vasasok—III. TVE 5:4 (2:2)
Heves, izgalmas küzdelmet vívott a 

két csapat. A vezetőgólt Takács rúgja, 
amit Horváth 11-esből egyenlít. J.ennert 
ezután az óbudaiakat juttatja vezetés
hez, de az utolsó percben Jelűnek ega
lizál. Helycsere után Takács és Koffler 
révén újabb gólokhoz jut a Vasas. Hor
váth 11-esből szépít az eredményen, do 
Takács rövid idő múlva ismét beállítja 
az előbbi gólkülönbséget.

KAC—Törekvés 2:0 .1:0)
A két lelkes csapat mérkőzését a na

gyobb lendülettel játszó KAC Szabó 
két góljával nyerte meg.

Hölgyeim! Hölgyeim!

Mg eddig nem Mezeit olcsó hadótórakl 
A meleg időjárásra és túlzsúfolt raktárunkra való tekintettel 

soha vissza nem térő leszállított árakon árusítunk!
Hasinilja ki mindenki azt ■ ritka alkalmat I

íelour köpeny 000.000
Velour köpeny 1,000.000
Divat melanzs velour köpeny 

dívatszlnekben, különlegesfazón, 850 000
Kockás 08Ík08 velourköpeny 1,300.000 
Fekete posztó ka' át 1,300/00

Seal elektrlk bunda .20 hosszú'... 8,000.000
Seal elektrlk bunda !**“-’, gnn nnn 

ufnbb kiállításira, 125 hosszú ... o,<JUU.I|UU
Maron Kanin bunda 125 hosszú ... 8.800.000
Fekete Brabanler bunda , n(in

eg .ivatosabb fjzón ............................ í,RMJ.UUU

Küldette sporlhunda. . . . . . . . .  2,800.000
MOLNÁR gyula nfll falBIM *■  ai«rm«aruMia
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Á második osztály
eredményei a következők: BAK—EMIK 
0;0. — URTSE—FövTKör 4:4. — Zugló— 
URAK 2:1. - UMTE-ETSC 3:3.

A bajnokság állása
a vasárnapi bajnoki forduló után a kö
vetkező: 1. NSC. 12 pont. 2. 33F C 11 
pont. 3. MTK 10 pont. 4. FTC 10 pont. 
5. Vasas 10 pont. 6. III TVE 9 pont. 
7. UTE 8 pont 8. KAC 7 pont. 9. Tö
rekvés 4 pont. 10. BEAC 4 pont. 11. 
VÁC 3 pont 12. ETC 2 pont.

Hz MTE terepkutató 
hegylversenye

Külföldi mintára másodízben rendezte 
meg a Munkás Testedző Egyesület te
repkutató versenyét a budai hegyekben. 
A verseny a következőképpen folyt le:

A hűvösvölgyi végállomáson levő 
Balázs-félé vendéglőnél levő startnál 
megjelent versenyzők térképet kaptak a 
kezükbe és az előttük ismeretlen hegyi 
ösvényeken kellett megtenniük a lég
vonalban mintegy 5 kilométeres távot 
futva, vagy gyalogolva, úgyhogy az 
ellenőrző-állomásokon levő pályabíróknál 
jelentkezniük kellett.

A nyílt verseny győztese Belloni 
Gyula (MAC) volt, aki 36 perc alatt 
futotta be szabályszerűen a távot.

Másodiknak a csillaghegyi Csekey 
Gyula érkezett be 39:30 mp. alatt, Neu
mann Albert (MTE) és Kurunczy Lajos 
(MTK) előtt. 5. Két-bly Lajos (MTE), 6. 
Fisi János (MTE), 7. Rosner Sándor 
(MTE), 8. Springer Ferenc (MTE), 9. 
Ripozám Henrik (MTE).

Az újdonság ingerével hatott, hogy 

elsőidben vettek részt nők is^a ver
senyen.

A hölgyek befutásának sorrendje a kö
vetkező: 1. Ormos Anna, 2. Kiéin Mar
git, 3. Garai Rózöi, 4. Kiéin Rózsi, 5. 
Weisz Tlus, 6. Kohn Katinka, 7. Nadá- 
nyi Ágnes, 8. Pint Mariska.

I

I

X Magyarország 30 kilométeres gya
logló bajnoksága. Vasárnap délután 
rendezték meg a Népligetben Magyar
ország 30 kilométeres gyaloglóbajnok
ságát. Bajnok: Hajdú (MÁV) 3 óra 1 
perc 21.3 mp., 2. Sodó (MÁV) 3 óra 4 
porc 52 mp., 8. Hufnagel (ESC) 3 óra 9 
pero 55 mp.

X A prágai Sparta legyőzte az Espag- 
nolt. Prágából jelentik, hogy a prágai 
Sparta csapata vasárnap délután le
győzte a Prágában vendégözereplő bar
celonai Espagnol csapatot. Az eredmény 
4:0 volt. A gólok közül kettőt a világ
hírű magyar játékos Seliaffer lőtt.

Brilliánsokat,bárkinél drAg&bban vasai SXtfkaly ■ml1Király ucca Bl. sz. Teréz-templommá szemben

LÓSPORT
Budapesti 

ügetövei*  senye fit
Nagy közönség előtt zajlottak lo a 

tegnapi ügetőversenyok. A nap főszáma 
az őszi dij volt, amely egyike volt az 
év legszebb versenyeinek. A nagy dijat 
Pityke nyerte erős küzdelem után, fej
hosszal Bajnok előtt, mig harmadik 
Éva lánya lett. A versenyben egész utón 
Emiét vezetett, de a célegyenesben el
készült erejével, itt Bajnok látszott biz
tos nyerőnek, de a kívülről felnyomuló 
Pityke, pont a célban megverte. Ebben 
a versenyben láthatták a hajtóurak, 
hogyha komolyan mennek egy verseny
re és nem beszélik meg előre, hogy kj 
uyer, az iigetőn is lehet még szép Ver
senyeket látni. A mai nap nagy sikerére 
való tekintettel az igazgatóság elhatá
rozta, hogy december havában, minden 
vasárnap és ünnepnap lesznek verse
nyek. A szép napot csak a hookméke- 
rek rontották el, akik lehetetlen rossz 
odszaikkal teljesen elriasztják az amúgy, 
sem nagy számban levő ring közönsé
gét. A versenyek részletes eredménye a 
következő:

I. 1. Első (Deák 3). 2. Brokát (4 reá)
3. Bremer (8). F. m. Bohém. 10:50. Olasz 
10:60. II. 1. Jakab (Kallinka 4). 2. Újonc 
Í3). 3. Satyr (12). F. m. Amice, Resarl, 
Mangup, Duni, .Tudás, Sokol. 10:65, 22, 
17, 19. Olasz 10:30. III. 1. Zóra (Maszár 
pari). 2. Kairó (3). 3. Izgató (8). F. m. 
TTseful, Samu, Werndorf, Garam, Tilly, 
Szabad junior. 10:19, 15, 18, 27. Olasz 
10:46. TV. 1. Erzerum (Kallinka 8). 2. 
Pockás (3). 3. Viszliang (8). F. m. Job
ban, Senki más, Fenék, Csak előre, Réz
angyal. 10:94, 33, 30. 28. Olasz 10:60. V, 
1. Nefelejts (Czeloth 6). 2. Thonuzoba 
t3). 3. Drakula (p). F. m. Jani, Vélet
len, Merész, Zsandár X., Emlena, Lavi- 
nia, Rejtély. 10:68, 31, 45, 20. Olasz 10:81. 
VI. 1. Pityke (Cassolini 2). 2. Bajnok (4).
3. Éva lánya (16). G. R. S„ Emlék, Vég
re, G. JóJcn Gabi D., Sliimmy, Adonis, 
Violotte. 10:38, 17, 22, 56. Ola^z 10:80.

Kiadja:
A „Hétfői Napló**  lapkiadóvállalat.

DREHER

Nagy választék legfinomabb vászon, 
sifón, batiszt, damaszt azsurzsebkendök- 
ben, törülközőkben gyárt árak mellett. 

Vidékre mintákat küldök.

B Kati llágtr :

1 drb cseléd alsólepedő73.000 K 
Spedűlts Vószonüzlet 
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