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den rendbontást és nem akkor áll 
vele szembe, amikor a nemzet tes
tébe fecskendezett bacillusok viru
lensekké válnak.

A kormányzat, amely eddig, tak
tikából talán, vagy azért, mert erői
nek nem volt tudatában, a nyilvá
nosság előtt mindig egy kézlegyin
téssel intézte el ezeket a forradalmi 
jelenségeket, most végre a jelek sze
rint látni kezd és cselekedni akar. 
Ügy hiszem, még nem késő.

Koalíció 
a lázadás ellen

Irta: dr. FÁBIÁN BÉLA 
nemzetgyűlési képviselő

Több mint félév előtt az előző in- 
demnitási vita kapcsán felhívtam a 
nemzetgyűlés figyelmét arra, hogy 
bizonyos oldalról tervszerű agitáció 
folyik a parlamentarizmus ellen ós 
abban az irányban, hogy a hatalom, 
akár erőszakos eszközök utján is, 
belehulljon egy kis csoport ölébe.

Már akkor is rámutattam arra, 
hogy a jobboldali forradalmárok 
metódusai azonosak a szovjet vezér
kara által a Károlyi-forradalom ide
ién követett taktikával. Nem hasz
nált. Az egységes párt óriási töme
gei lázongtak'- és szükségesnek tar
tották, hogy a jobboldal védelmére 
legerősebb hangszerelésü eszközeik
kel álljanak sorompóba.

Jóval később a bajtóizgatápok tár
gyában interpellációt is mondottam.

A harmadik « tárgyú Jetezólalá- 
tóm „nófíiely aggályos belpolitikai 
jelenjek tárgyában" töttóúb Az 
interpellációt kétszer elhalasztót- | Vasárnap: délelőtt az Ébredő Magya-' 
tani magasabb kérelemre. Három hét. rok Egyesületének egyik vezető tagja) 
elmúltával, mikor a nyomozást a ! * lakásén megtámadta áz egyik kérész- ■ 
rendőrhatóságok már befejezték, í 8z«rke®zt?^t ,

• - gumibottal több helyen megsértette. A;
I kínos incidensre egy hírlapi cikk adott | 
I okot, amelyet a szerkesztő nem vol! 
: hajlandó rektifikúlni és ezért a cikkben 
szereplő fiatalember tettlegcsscg utján 
akart elégtételt venni.

Hetekkel ezelőtt az Uj Nemzedék cikk
sorozatban foglalkozott n Kovács-fivé
rek ügyével, akik jogtalan toborzást 
végeztek és hazafias jelszavak köpenye 

i alatt milliós összegeket gyűjtöttek ösz- 
! sze, amelyeket a saját, céljaikra fordi- 
j toltak. A cikkek említést tettek többek 
között Márffy Jó/.set hivatalnokról is, 

. aki az Ébredői: IX. kerületi csoportjá
énak a vezetője és annakidején, ő szervezte 
j meg a Fővárosi Operettszinház elten 

történt revolverei támadást.
Márffy levélben felszólította az Uj 

Nemzedék felelős szerkesztőjét, Caval
lier Józsefet, hogy a cikkbon róla fog
laltakat igazítsa-helyre, mert a. cikkíró 
tévco információk alapján vonta bele az 
ő személyét a Kovács-fivérek ügyébe. 
A -Márffy által beküldött helyreigazító 
nyilatkozat úgy szólott, hogy Márffy 
ellen nem sikaksztás, hanem államelle
nes cselekméuy miatt folyt az eljárás 
és hogy Márfft Vázsonyi és Raswy ke
verték bele az ügybe, mert útjukban 
áll és ötvenezer koronával meg is vesz
tegették a tanukat, hogy Márffy ellen 
valljanak. A felelős szerkesztő másnap 
a telefonon érdeklődő Márffyriak • azt

E sokat szenvedett ország népe 
nem akar uj forradamat és az új 
forradalmat és az új forradalom 
forradalom után következő újabb 
forradalmi megmozdulásokat. Nyu
godt életet akarunk fa polgári 
munkát, mint nyugodt életet akar 
az ország lakosságainak 99 száza
léka. Csak a liulligánok, a becsüle
tes életben elhelyezkedni nem tudók 
akarják itt ismét felidézni azokat 
az időket, amikor a külvárosok cső

cseléke — mindegy, hogy milyen 
lobogó alatt — a városok belsejéből 
vonul, hogy lakásokba törjön, el
vegye mások tisztességes muukájá-4 
nak eredményeit. .•

Minden becsületes embernek. min-< 
den magyarnak koalíciója a láza
dás ellen, — ez legyen a jelszó, ezt, 
kell megvalósítani a politikában 4 
ebben a programban való egyesül 
lésre kell egybeolvasztani ar. ország 
népét.

Egy Éhredfivezér merÉnylelE az
D lakásán inzultálta CavalHer Józsefet — A szerkesztő revol
verrel védekezett — A támadót előállították a rendőrségre

rendőrhatóságok már befejezték, 
végre odavihettem az ügyet a par
lament nyilvánossága elé. Beszé
dem elején még láttam kétkedő ar-: 
cokat, láttam jóhiszemű fejcsóválá- 
sokat, miként is lehet olyasmit el
gondolni, hogy Klebelsberg Kunó 
grófot halálra ítélték, hogy Bethlen 
István gróf halálára a Pannonia- 
szálló 105-ös szobájában 28 közül 
27-en szavaztak r csak az egy Zá- 
?ory Kálmán nem tartotta szüksé- i 
gesnek, hogy a miniszterelnököt 1 
bombával pusztítsák cl. Minded 1 
nem igen hitték, habár már egészen 
más volt n beszéd által létrehozott,; 
atmoszféra, mint előbb. S mikor 
jöttek a miniszteri válaszok, ame
lyek felszólalásomat lényeges pont
jaiban megerősítették, sötét arccal 
ébredjek fel a jóhiszemüek.

Azóta egy mozifillh gyorsaságával 
peregtek le az események. Azok, 
^kik minden hatalmi tényezőt eled
dig a, maguk oldalán reméltek, .arra 
eszmélték, hogy itt mégsem az a 
szituáció már, ami volt a Britannia 
dején. Elhatározó lépésre szánták 

magukat, a hatalomnak haladók
on birtokba vételére. A vidéket 
Lt * 1’ -lg®retek'ri- tettek, oxponen- 

,,, reRtek' az emberekbe bele 
járták vinni azt a hitet, .hogy ők 
mnr ? ;^.orszíiS gazdasági nyo- 

es d^Breteltségét, 
' , “k okozlak, a maguk szá
mara akarták kamatoztatni. 8 ha a 
X?lan>Zfil bíM». bfine az, hogy 
rendLS Trte nzokat az erélyes 
^“szabályokat alkalmazni, amc- 
lL mrC?UL?Jkalmnsa^ a forrada
lomul -i^^alyorórórR. A forrada
lma] nem akkor kell megbirkózni, 
£ XT ,,!,">ranW1i már a, nteán 
“'xlnak . nw-CTészogedelt embe- 

a'kv “’-r1 Jőn,-'k ™'bp1"- 
.rgube; ®«y kéméi? kor- 
ebre akadályoz meg min.

A Hétfői Napló tudósitójától. -

I felelte, hogy az ügy aktái az. ügyészségen 
vaunak és ha azokból sikerül meggyő
ződnie, hogy Márffy a Kovács-ügyben 
nem szerepelt, akkor a helyreigazítás- 
ír- ■'•.úszséggol ad helyet.

Azóta napok teltek el és szombaton 
Mérfly ismét felhívta telefonon 

C’avallicrt és felszólította, hogy a rok 
tittkációnak most már haladéktalanul 
adjon bolyét, a lapjában. A. Szerkesztő 
most is csak azt válaszolta, mint első
ízben, amire Márffy dühösen rwpliká- 
zott és durva hangon támadt rá a 
szerkesztőre.

CavalHer telefonon tiltakozott a jro- 
a hang ellen, majd hasonlóan fe

lelt és azután letette a telefonkagylót. 
Vasárnap kora délelőtt váratlanul meg
jelent a lakásán Márffy és 
szavakkal toppant be hozzá:

— Eljöttem a pofonért! 
’ A szerkesztő meglepet tón
— Milyen pofonért? — és 
szólította, hogy menjen bo 
szobájába, ahol megmagyarázzák egy
másnak h dolgot. Márffy azonban 
ott is durván viselkedett és megfenye
gette a szerkesztőt, hogy majd el fog
nak vele bánni.

— El fogom magát intézni — mon
dotta az „Uj Nemzedék szerkesztőjének
— meg fogja tudni, hogy ki vagyok én!

A következő pillanatban •
Márffy a jobb keze kabátujja alól 
hirtelen gu mibotot csúsztatott elő 
és azzal rátámadt Cavallier József 

szerkesztőre.

ezekkel a

I kérdezte: 
azzal fel- 

a dolgozó*

Vasárnapi magánforgalom
Igen rí ük keretek között bonyolódott le. A spekuláció bár erősen bi
zakodó, de a külpolitikai események mégis tartózkodásra készteti r igy 
Üzlet alig köttetett Az áruhiány fokozódása a faxaciós árfolyamokat 
megjavította. Megjegyezzük, hogy az, itt felemlitótt árfolyamok pénz
kurzusokat jelentenek, mert áru igen gyéren jelentkezett. A taxaciós 
árfolyamok közül a következőket említjük fel: Magyar Hitel 1,115.990, 
Osztrák Hitei 210.000, Salgó 830.000, Angol-Magyar 245.009, Pesti Hazai 
10 millió, Első Magyar Biztosító 11 millió, Ganz-DannbiuR 35 millió, Ált. 
Takarék 430.000, Kereskedelmi Bank 1.990.000, Ingatlanbank 580.009, le
számítoló 279.009. Földhitelbank 500.009. Horvát Szlavón Jelzálogbank 
100.000, AH. Kőszén 3,200.009. Hofherr 310.090, Őstermelő 560.000, Schlick 
320.000, Mérleg 100.000, Levanfe 1,500.000, Dunaharaazti Fa 50.000, Déli 
varót 115.000, Cukor 3.900.000, Georgia 1,450.000, Magyar-Amerikai 70.000, 
Brődi vagóa 0M00, Bökni kordé 0000»

A megtámadott szerkesztő nem vitt- 
tefto el lélekjelenlétét és revolvert 
rántott elő.

— Ha megmozdul, lelövöm! — kiál
totta a támadó felé.

Márffyt látszólag meglepte a szer
kesztő erélyes fellépése, csak azt mon
dotta:

— Ha tudtam volna. hogy ma
gú e ál ' revolver van, én is 'inasképpen 
jöttem volna ide és másképpen intéztük 
volna cl az ügyet.

A nagy lármára ezalatt a a.Mbáha 
'jöttek ft’avallier hozzátartozói, akik l<s 
akarták fogni a támadó fiatalembert, 
A gumibotot azonban nem tudták tőid 
elvenni, mert

a gumiból ismert szokás szerint 
erősen a csuklóra volt Szijjazva, 
hogy r''ickt:d'y közben el ne rerzit- 

hesse.
Márffy mindenáron ki akart menni 

I a lakásból, azonban nem engedték. Du
lakodás támadt közöttük, j

miközben Márffy 0 szeri esető ke- 1J 
sél több helyen megharapta. b

Végre sikerült Márffyt lecsendesitenl 
és telefonálni 11 főkapitányságra, ahon
nan kőt dcfekliví küldtek ki a támadd 
fiatalemberért. A detektívek Mdrfhft 
clliállitottők a rendőrségre, ahol a vizs
gálatot megindították ellene. Ca Valiiéi? 
személyesen jelent meg a főkapitány
ságon, nliol írásbeli feljelentést tett n 
támadója ellen és az incidens részleteit 
elmondta Andréka Károly főkapitány
helyettesnek.

A durva <•« szokatlan inzultus, amely, 
egy intramingens keresztény lap fel*, 
lős sz 'rk.esIfijét érte, bizonyos körök
ben is nagy feltűnést keltett.

Jt németek engednek a pásztó 
ellenállás merevsigibőf

Berlin, szeptember 2. 1 
t Havas.) Htrwmann kancellár Stutt

gartban mondott bőszedében kijelen- 
U’lte, hogy a kormány „zilál dán el van 
tökélve arra, hogy a llahr-mezgáelláe 
ügyében reális politikát folytadon. A 
kancellárhoz köze’álló ..Zríf megerő
síti, hogy a birodalmi kormány és * 
Hajna-vidéki nagyiparosok tárgya 
folytatnak, hogy a passzív 
engedjen mártani

I
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R lakások azonnali 
ftilsxabaditósát as a bákabell 
lakbérek Utvon szazatokat kivé

tsük arany paritásban
Vasárnap délután 5 órakor a régi 

k1 pvisdőhúzban Izgalma, gyűlésük volt 
h háztulajdonos nknuk. /A terem zsúfo
lásig meglelt közönséggel és a beszédek 
során élctebb és élesebb hangokat lehe
tett hallani a mostani korinál)yrandsz-'r 
s u Jukúshivatal ellen. Dr. Németh 

Béla elnök niegn.' Hótbíin kHcl'n.t, 
hogy nem tudja megérteni, miért késik 
a kormány ogy pótrendelet kiadásával, 
m< ly a közüzemi dijukul i-r..- » a ház
tulajdonosok nj akarói. Békében a köz- 

‘fizunii dijai u lakbér 1 2%-út tették ki, 
ma pedig az egész liázbér kétszerese is. 
Ilozzájái ni a lakájok kölfloző épllésé- 

.hez, hiszen ez egyenes út a lakás fel
szabadításéhoz. Egy évet erre teljesen 
elegendőnek tart. Követeli még a béke
beli bérek ötven százalékát, valamint 
n lakások 50 %-ánnk 1924 május 1 éré 
<s a hátralevő 50%-ának 1924. mfgusz
tusra való felszabadítását. Az erre' vo
natkozó Inuáruzati .javaslat, felolvasása 
.után dr. Tűin HJúla főv. bizottsági tag j 
szólalt fel. ki beszédében félko/nuiuniz- 
jnuMiak mintísitetto nz érvényben levő 
lakásrendeletet. Hivatkozik a korona 
leromlására, mel ya háziurakat is 
Ugyanúgy érte, mint n többi 'polgáro
kat. Visszautasít minden „engedélye- 
zeti" lakbéremelést es a lakások azon
nali fokzabadilását kéri. A közüzemi 
dijak azonnali áthárítását kéri a la
kók ra

és ha ex azonnal nem volna lehet
séges, ennek megtörténtéig szüntcsso 
l>c a kormány n közüzemi pótlékok 
szrdófcél. Ellenkező esetben felhívja 
a háztulajdonosokat, ho'fy zárják ol 
n vízcsapokat és csavarják le a vil

lanyt.
.l/«r/<n .1; nos mérnök szólalt 

légérőlyesebb linugon támadta 
»y:, mely .•7',r;;de pnftM-űmof 

-i k'iwzUtt itigi Irfrdós- 
' ' _ tófóro kijqlefitl.
...............nícH 

ha tényleg barátja a hí<?/> teáknak a mi
nis 'Jfrolnöli, úgy miért lmsik az intőt- ■ 
kedés.

— bziinjon meg végiil a kojnmunísz 
tIkiyi' IJlfripof. Aláklts'irk politikai pár
tot s vigyük akkor»nil.«a politika mö- 
z'.íi't'' az iiyy< - - indi. ányozza •VVolfi- 
ellenes ,felkiáltások közben.

Dr. lireskú ’.ujos a sajtó cllonsxcnvé 
rőt h-.z.-'t.

Percekig tarló zaj után elfogadtók a ! 
Inm r 'ti javai'latoi azzal a módosítás
sal, hogy

a lakások fölszabadítását már no
vember elsőjére követelik.

' A nng.vsxyülósnn llot non Endre helyet- 
Ivs úlamtitkdr, a áakásligyl főosítály el- 
nöke és SzáfbtÜf/ Gyula udvari tanú- 
<v»os. a háziurak szövetségének elnöke 
Is résztvotlek.

Ezután 
fel, ki a 
h kórrná 
riincl a I. 
bői. Nz elnök figyelmezteti

CERCLE DES
ÉTRANGERS
VI!. EratiAbeft-kbrut 33. sx. To'efón i
Jórts. 7S.23, lqr»»!na»5i Ki'lrfir Miklós

megnyílt
világvárosi műsorral
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Ks Komédia Tcleíonsxám: 14—22, 
nőtt 4s Stoinhorti? tu>Upt*vol« Vicéé- 
Mikii Sciti Knnipagitot:, — hcalrtr órakor

(Őriási árakat fizetek

I
hvlkért. »SorTn»in«nnax''r«.bzvnycsf’ri. oi-jmen-
feli (lilét, Vili. kér.. Nep.ttinhlz arra 31. R«ím 

v»-v. bishos r>v-’k. — Tele! n 'XI-48

i ,íi- t. iiauUkk«r4, kk^rut-
^rrr.Ghcn’fftly'rt.icv r.vc^Ari, Blumen-

Teletni

A magyar kölcsön ügye A Feri, a Laci
_  ~___ rí______ JXI ^1 Ats « ínem Genfben dől el

Szterényl *s Ugrón a magyar kölcsönről — A kisantant 
nem gáncsolhatja el a kölcsönt— A magyar társadalom 

fegyalmezottsége a kölcsön legjobb ajánlólevele
- a Hétfői Naplő tudósítójától -

és a többiek 
Egy délelőtt a gy.rm.kbí^^ 

A mai kor romlásának le»ri«.J,v. kópét a dunai k.plUnA^TS 

ahová a fiatalkorú bűnösöket és 
vargokat viszik. Itt látjuk a raa*. 
Sábán a valódi megdöbbentő kánét T" 
nak a borzalmas rmnUw’k. X ’ 

b4b’-

harcot vív a gyermekmentésért, 
A Hétfői , Napló munkatársa 

nézett egy reggeli rapportot, amely,' 
egyenkint hozzák be G/gn.s fátanáe™ 
hoz azokat-a gyermkeket, akiket az «. 
szaka fogtak el. « *

Első ogy kilőne éven fin, akit a 
Horthy Mikiós-nton talált meg ‘ 
mester a lépcsőházban elbújva.

— Hogy hívnak?
— Halász Endre.
— Apád, anyád van?
— Anyáin van.
— Apád hol van? 

«— Meghalt.
— Mikor?
— Régen. 
— Hol laktok?
— A Pawréti-utpa.
— Hányadik szám? 
— Nem tudom.
— Hogy kerültél a Horthy Miklós 

útra, ki vitt oda?
— A mama.
— Mikor?
— Tegnap.
— Hogy .veMiteítcd cl a mar
— Elment
— Hová?
— Nein tudom.

- — Mit mondott, mikor elm' 
— Hogy várjak. 
— Ott vártál azon a helyen? 
— Ott is vártam. 
— De azután elmentél? 
- El.
Az eget világos. A gyermek nato 

várta meg, mig az anyja visszajön 
érte. Az asszony minden bizonnyal még 
ma jeléntkezni fog érte.

Következik két kis fin. Laci meg a 
Feri. Iekolakerülő csavargók.1, Lopnak 
otthon. Az anyjuk kérte, hogy, he,Iro
dák el. őket a javítóintézetben, mert 

'férjo 'betegen fekszik, ő meg gyakran 
jár vidékre, nem tud vigyázni rájuk.

— Mi baja az apátoknak? 
Laci: Beteg.

. 'Feri: Tuberkulusa vau.
■ — Nagyon beteg?
- Feri (a kezével legyint): '

— Helyitek lopott? 
Feri: ö. 
Laci: A Feri lopott. 
Feri: Csak rámfogja. 
Ixzci: ö meg rám. 
— Mit vettetek a pénfcon? 
Csönd. Egyik sem felek 
— Honnan vettétek ki a pér. 
Feri: ö lopta az asztalit ókból. 
— Te nem segítettél neki? 
Feri: Nőm .járt nehezen a fiók, 

spLaci: ö is lopott.
—t Mit vettetek a pén' Cr.? 
Laci: ZsÖmlyét. 
Feri: rercoet.
Laci: Süteményt ’ is. 

j — Jól van. Kiméhcttok.
Más eset -következik. Ti =*

' tiiosorru kis fruskát hoznak be. Dj.í ■> 
i szép kis arcocskája, gyönyörű, sud-j 
j teruieto van. Az óás7-al'a fogták c. 
j kocsmában, ahol züllött férfiakkal ,u 
Hatott. Az anyja bérkocsi '<n’nj<’o'io’. A 
! leány, akit állandóan k?riilgett*'k 

férflszemek, teljesen lozüllött. U’y*zf,r 
tízezer koronát kapott egy roko; 
akkor elhatározta, hogy ön4iUóái»ja u •*' 
gát, *Szándéko.>an összeveszett 
javai, aki szigorúan turtotia, <>>-• 
szedte ruháit és elszökött h.v.uüJ 
Azóta csavarog.

Gcguss főtanácsos intézkedik, li^.ty \ 
__w. _ anyját azonnal hívják be. M 

csinyvetéanek amely as ország kára- ! n'*jd vele, mi a teendő, azután fog > 
ra beláthatatlan következményekkel 1 x A,.» ^-cr-járhat Ha e?,t megérti a magytír ! "‘“l
társndfllnm. mntr vn<rt»Xl- <Fv/t*Arl«*M inekek következnek. j

• züllött Maraigólciny. Mindcgsii r-*

Bethlen István gróf miniszter
elnök, Daruváry Géza külügjr- és 
Kállai/ Tibor pénzügyminiszterek 
kíséretében szombaton délután 
Genfbe utazott. Ez az utazás, mint 
illetékes helyen megerösitik, kizáró
lag informatív jellegű,

Sző.sincz tehát arról, hogy — 
mint a szélső jobboldal délutáni 
orgánuma tendenciózus beállí
tásával tudni véli, — ez alka
lommal a miniszterelnök már. 
konkrét tárgyalásokat kezdene, 
akár a nagy antant, akár a kis 
antant delegátusaival a kölcsön 
feltételeire, illetve folyósítására 

vonatkozólag,

: de mindenesetre módot és alkalmat 
fog találni arra, hogy a nagyhatal
mak, mint az utódállamok előtt Ma
gyarország gazdasági helyzetéről 
tiszta s az igazságnak megfelelő ké
pet tárjon elő s rámutasson arra, 
hogy a Magyarországnak nyúj
tandó kölcsön, bár elsősorban a 
magyar gazdasági élet talpra állí
tására, de éppannyira Közép-Európa 
gazdasági és politikai konszolidá
ciója szempontjából is . szükséges. 
Ezeknek a tárgyalásoknak a termé
szetes következménye lesz a külföld 
részéről a belátás, mely esetleg már. 
a közeljövőben a konkrét tárgyalá
sokra fog vezetni a nyújtandó köl
csön föltételeiről, illetve garanciái-. 
róL

Politikai körökben Bethlen kül
földi útja elé általában bizalommal í 
és rcmc^f/krdéss^l tekintenek s úgy 
a polgári ellenzék, mint a. szocialis
ták’ a külföldi út tartamára'

tartózkodnak "minden olyan po
nt'kai akciótól, amely a minisz
terelnök külföldi útját megne

hezít éné.
Annál jobban készülődnek a faj

védők s a miniszterelnök távollétét 
ki akarják használni (áljaikra. En
nek előszele jelentkezett már sajtó
jukban, amely félreismerhetlen 
tervszerűséggel olyan megállapítá
sokat' kockáztat meg, melyek a va
lóságban helyt nem állanak. A faj
védők délutáni lapja azt is tudja, 
hogy.

Bethlen az ÉME vezéreinek fe
jét akarja a kölcsön serpenyő

jébe dobni.

Mindezek a megállapítások egy
részt azt a célt szolgálhatják, —• 
mint informátorunk mondotta — 
hogy itthon oknélküli izgalmat 
keltsenek, másrészt, hogy a társada
lom bizonyos köreit már eleve a 
külföldi kölcsön ellen hangolja.

Az ország többsége természetesen 
szimpátiával és figyelemmel kíséri 
a miniszterelnök külföldi útját s ha 
nlérlegelve a nehézségeket — nem 
is abszulut bizonyossággal, de meg
érdemelt. optimizmussal bíznak an
nak sikerében.

Munkatársunk a miniszterelnök 
külföldi útjára s ezzel kapcsolato
sam a külföldi kölcsönre vonatko
zóan kérdést intézett Szterényi Jó
zsef báróhoz, aki a következőket 
mondottat _ _ _ ______
- Wrrrf*. van abban, ha azt M- társadalom, meg vágyik győződve, Mind™* - r*»-

Síik, hogy a magyar kölcsön ügye , hogy a legnagyobb sziklat hengert- | lcU.wnkihoniratják.mindegyiknek 
(Irnfh. n dől el. Ez ismét egy igen tette lo arról a slrgödíirről, amely- kéznek > lclWlio bal.tnl é* foktat •- 
nem kívánatos beállítása a dolgok- | bél a magyar feltámadást várjuk. 1 mindegyiken Igyekeznek segíteni.

fog

a

nak, mert ok nélküli csalódást 
okozni. Ugyanis

a kölcsön kérdését megelőzi 
zálogjogok felfüggesztése.

A kölcsöniigynek ez az első etappja, 
ez a sino qua non-ja. A zálogjogok 
felfüggesztésére azonban csali a jó
vátételt bizottság illetéket, A jóvá
tételt bizottság döntésűnek kell 
mogolőznie minden további akciót.

A népszövetség addig nem is 
foglalkozhatni ezzel a kérdés
sel. amíg a jóvátéteH bizottság 
újabban nem határoz s nem he
lyezi hatályon kivitt múltkori 
ránk nézve kedvezőtlen határo

zatát.

A miniszterelnök és társai utazá
sának az a célja, hogy a hatalma
kat s ezek által közvetve a jóváté
telt bizottságot meggyőzze a ma
gyar igazságról. És ebben remélem 
a legmesszebbmenő eredményt. Re
mélem, hogy a miniszterelnök és mi
nisztertársai a személyes érintkezés 
utján úgy a nagyántánt, mint a 
kisántánt illetékes tényezőinél ezen 
legújabb jóvátétell bizottsági hatá
rozathoz a talajt előkészíthetik. A 
személyes érintkezés Genfben mó
dot fog nyújtani

$ok félreértés eloszlatására, 

mert hiszen az egész bizalmatlanság 
javarészt félreértésen alapszik. Bí
zom abban, hogy ez a személyes 
érintkezés ;

döntő less a magyar kölcsön 
kérdésébe#.

Ismétlem, nem szabad közvetlen 
eredményt várni Génitől, Hosszabb 
útja van még annak, hegy n. köl
esönt folyósítsák is, de remélhető, 
hogy a miniszterelnöknek ez nz útja 
oly módon egyengeti ezt a hosszú 

' utat, hogy végeredményében btzto- 
i sít ja a sikert.

Ugrón Gábor ezeket mondotta :
— Teljes reménységgel nézek a 

miiiiszt erei nők genfi útja elé. Bár a 
kisántánt sajtója újabban ismét 
minden eszközzel elgáncsolni igyek
szik a magyar kölcsön ügyét, mégis 
bízom abban, hogy ezúttal

ez a kísérlet annál kevésbé fog 
sikerülni, mert Anglia és Olasz
ország kétségtelen jelelt mu
tatják jóindulatuknak a magyar 

kölcsön liánt.

Természetesen nem szabad azt 
várni, hogy a kölcsön ügye máról- 
holnapra már elintéződik. Ennek 
hosszú útja van még akkor is, ha 
minden a legsimábban folyik. Ép
pen azért türelmeseknek kell len
nünk. Én addig egyet ajánlok a ma
gyar társadalom figyelmébe:

n magyar társadalomnak ezek
ben a sorsdöntő időkben egysé
get és fegyelmezetségct kell 

mutatnia.
meg kell a^innie minden kicsinyes

-.n

FOGORVOSI LABORATÓRIUM készít főt,technikai munkát 

versenyen kívüli árakon. 
Munkákat percnyi pontossággal haraazállitfuk. Árajánlat kívánságra

ToloMni .Iónét 1QB-1& Budapoal, VII. kor., KlauiAMSr US. »«**
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Csocsó bácsi 
kocsmájában

Bhol a puccs készült
»- 'A Hétfői Napló tudósit ójától. —

A csöndé!4, kihalt Kaas lvor uccá- 
hól a Mofndr uccu felé húzódó épü
let sarkán van a Csocsó bácsi kocs
mája.

ódon, egyemeletes ház, olyan 
mint egy darab ittfelejtett roman
tika. A kocsma kicsit lejjebb fek
szik az úttestnél. Lépcső vezet le az 
ajtóból, mely felett tábla hirdeti, 
hogy itt van Topcsagics Mujaga 
bormérése cs vendéglője. Nem is 
hinné az ember, hogy országfelfor
gató összeesküvés kindulóhelye le
het ez a békés kis vendéglő. Csak a 
sűrűn bedrótozott ablakok adnak

Szegény Csocsó bácsi. Most itt is 
csönd lesz egy jd^ig. Vagy ellenke
zőleg. Talán jó reklám volt a puccs- 
terv.

A sarokban egy vendég hívja a 
gazdát. Elköszön tőlem. A szomszéd 
asztalnál fizetnek. Elveszi a pénzt, 
aztán leül a vendég mellé. Izgatot-

Ahol a puccs készült

némi marcona ki nézést a kocsmá
nak.

A bolthajtásos ivószobában, a ke- 
hak asztalok körül és a barna bőn- 
padon csöndesen iszogatnak a ven
dégek. Topcsagics Mujaga, a köz
szeretetben álló Csocsó bácsi, a 
pénztárban ülve méltatlankodik a 
történtek felett. Sehogy sem megy 
a. fejébe, hogy az ő üzletében ilyen 
dolog történhetett.

Nyugodt, csöndes ember a Csocsó 
bácsi. Igazhitű muzulmán. Ugylát- 
szik, hogy már asszimilálódik, mert 
mig ott voltunk nála, két pohár bort 
ivott meg. Ez pedig tudvalevőleg 

fii tvá a törököknek, de én 
megbóésájfók neki. Bocsásson .meg 
a prófétája is Csocsó bácsinak.

Megkérem, hogy nyilatkozzon a 
vendégeiről.

Alig akar beszélni. Nagyon ha- i 
ragszik az újságokra. Azt írták ró- 
la,hogy reggelig tartó dáridókat ren
deztek a vendéglőjében.

“T Pedig már féltizenegykor be- 
délután is becsukok. 

Inkább pihenek kicsit.
Tört magyarsággal mondja:

Szombaton éjjel a késői órákban je
lentette a budapesti Egyetemi föld
rengés, obszervatórlma, hogy a 
földrengést jelző készülékek, igen 
távolról, katasztrofális földmozgá
sokat jeleznek. Ugyanezt jelentette 
a bécsi obszervatórium is. Hiivid, 
szaggatott táviratok Yokohama el
pusztulásáról számolnak be. Föld
rengés, szökőárral kisérve elpusztí
totta Japán legnagyobb kikötőváro
sát.

Vasárnap San-Franciscobói meg
erősítették Japán szerencsétlensé
gét, de hírt adnak egyben a fővá
rosnak, Tokiónak elpusztulásáról is, 
mely ugyancsak a földrengés áldo
zata. Miután a nagy katasztrófa

Csocsó bácsi

uj-Majd visszaadok annak az 
•®gnak.!

Aztán folytatja.
2Jó vendégek voltak. Keveset 

á£TXk’ de ncm mara<itBk 

A'í’v.x'a.n-sx 

™lkor revolverei 
undorok vitték el a vendégelt 
InL’il T” ?il,ál*ak valami - 
fejét'38 es "ehezteloen csóválja a

,rna‘"irtl be«>M.
van “v'“- Ker(-’2tóBV felesége
,7j ’ 101“ -101 élnek. Sógornője
"ti?íSftrH'amfd-á.nx<imbCThe’! mp“‘ 
ávaro'rs,'- Uusz“nut éve van már Ma 

B««Mn volt 
«laáf, ol.'„ e 1>n,t5’

csöndesebb nz üzlet.
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San Francisco, szeptember 2.
(Heuter.) A legutóbbi tokiói hir adások szerint a földrengés ifibb 

Tokióba tartó vonatot elpusztított Yokohamában szökőár lépett fel. Az 
osakai újságok megerősítik azt a hírt, hogy Tokióban a császári pa
lota lángok martaléka lett A katas strófa a Ciba-negyed kivételével 
majdnem az egész várost elpusztította. (MTI.)

Tokió, szeptember 2.
(Reuter.) A földlökések zuhogó eső mellet-t az egész szombati napon 

át megismétlődtek. Yokohama lakói a kikötőben horgonyzó hajókra 
menekültek. Északkeleti Japánországban a táviróvonalak mind megsza
kadtak. A Tókió és Oszaka közötti vasúti forgalom egészen rendszer
telen. (MTI.)

Tokió, szeptember 2.
(Reuter.) A földrengés különösen heves volt a Fuji nevű kialudt 

tűzhányó hegy környékén. Hiro Hito trónörököst és családját nem érte 
baj. Az Asszakuszka torony összed ülésénél 708 ember életet vesztette. 
A yokohamai szökőár következtében számos hajó elsülyedt (MTI.)

Tohlof és Yokohamái ! 
elpusztította a földrengés 
Hétszáz ember szörnyethalt — A császári palota a lángok 
martaléka lett — A szökőár igen sok hajót elsülyesztett!

megrongálta az összes táviróvona- 
Iakat Japánnal, további fejlemé
nyek még ismeretlenek, de az eddigi 
híradások is megdöbbentő képet 
nyújtanak a nagy szerencsétlenség
ről.

A katasztrófa rettenetes következ
ményeiben emlékeztet az 1896-iki 
földrengésre, amikor Nippon félszi
get északi partjain 27.00 ember 
esett áldozatul a katasztrófának. 
Sőt, mintha a mostani földrengés 
méreteiben még felül is múlná a 

‘huszonhét év előtti szerencsétlensé
get, mert Japán virágzó fővárosa, 
Tokió is legnagyobb részben elpusz
tult. Legújabb távirataink a japán! 
katasztrófáról a következők:

San Francisco, szeptember 2.
(Reuter.) Tokió lángokban áll. Sok épület bedőlt. A csatornarend

szer elpusztult. Sok ember megsebesült. A várost tüztenger veszi körül. 
(MTI.)

A kormány rendet csinál 
az ébredők között

Gyilkosságokkal vádolt egyének voltak a toborzás élén 
A vezetőket lázadással vádolták — Újabb előállítások

A felelőtlen toborzás ügyében a 
rendőrség teljes apparátussal va
sárnap is folytatta a nyomozást. 
Több fiatalembert állítottak elő a 
főkapitányságon, akiket a toborzás
ban való aktiv részvétellel gyanú
sítottak, azonban ezek ellen semmi
féle pozitívumot sem sikerült, fel
mutatni. A vizsgálat adatai szerint 
a toborzást Prónay Pál és Héjjae 
Iván vezették volna, tegnap azon
ban

azt kétségtelenül megállapítot
ták, hogy Prónay Pálnak a to
borzáshoz semmi köze és ezért 
Héjjas kihallgatása fontos még, 
de jelenleg Kecskeméten tartóz

kodik,

és ezért tegnap nem lehetett kihall
gatni,

A vizsgálat adatai rendkívül 
komplikáltak, az Ébredő Magyarok 
Egyesülete ellen Is számos adat 
van a rendőrség birtokában, arra 
vonatkozólag, hogy a toborzás 
terve az Ébredők köréből indult 
volna ki. Ezért

a hét elején az ügyben szenzá- > 
dós fordulat lesz é,s a kormány 
valószínűleg erélyes lépésre 
szánja el magái az Ébredők

tan beszélgetnek.
Mikor kilépek az ajtón utánam 

száll a hangja:
— Majd visszaadok annak az új

ságnak!
Soha som láttam még olyan törö

köt, aki ennyire hnragudott volna 
az újságokra, mint a Csocsó bácsi.

egyesülcte ellen, amelynek az 
alapszabályok értelmében nincs 

joga a politizálásra.
A detektívek egyébként tegnap is 

tovább folytatták a házkutatást az 
előállított fiatalemberek lakásán. A 
rendőrség azon fáradozik, hogy 
megállapítsa a letartóztatásban és 
őrizetben levő fiatalemberek előéle
tét, mert több esetben az a gyanú 
merült fel, hogy az illető egyének 
különböző büntettek miatt már több
ször voltak büntetve.

A rendőrség különösen nagy ,n- 
dot fordít

Apor István főhadnagy előéle
tének a tisztázására, akit rend
kívül súlyos deliktumokkal vá

dolnak.

Apor szoros harótsúarhan van rjy .
ébredő vezérrel, akitől Írásbeli fel
hatalmazást kapott a toborzásra, 
hogy a Duna-Tisza. közének a népét 
és az Erdélyből menekült székely 
ifjúságot szervezze meg. Apor, aki 
az EME nemzetvédelmi osztályúnak 
a helyettes vezetője volt, az egyik 
ébredő vezér mellett annak, idején 
parancsőrtiszti szolgálatot is telje
sített.

A rendőrségre előállitött fiatal

t

i

------------------------------------------------------------- 

emberek közül, — mint ismeretes — 
szombaton hetet előzetes letartózta
tásba helyeztek, hármat vasárnap 

, délután elengedtek és igy még né
gyen vannak a rendőrség őrizetében. 
Ezek azt vallják, hogy félrevezették 
Őket és toborzásba hazafias szán
dékkal vettek részt.

Számos tanúvallomás hangzott cl, 
hogy a toborzás vezetői

német és osztrák h-wogkeresz- 
tes testületekkel tartottak fenn 
összeköttetést és azokkal akar
lak a fővárosban puccsot előké

szíteni és végrehajtani.

Erre vonatkozólag már kidolgozott 
tervük volt, amelynek egyik pontja 
lett volna a fiatalemberekből össze- 
toborzott rohamszázadokkal való 
kísérletezések. Ámbár a nyomozás 
vezetői valószínűtlennek tartják, 
hogy a toborzás vezérei a jelenlegi 

i viszonyok között komolyan gnn- 
! doltak volna arra, hogy hevenyő- 
, szett szervezeteikkel országrészeket 
| fognak felszabadítani. Az ország 
: felszabadításáért lelkesülő fiatalság- 
. nak csak azért mondták ezt, hogy 
I ilyenmódon megszerezzék az iigyük- 
; nek, a toborzás rejtett céljait azon
ban gondosan elhallgatták előttük.

A toborzással kapcsolatban letar- 
i tóztatott egyének ellen, értesülé- 
I síink szerint

lázadás büntette cimén folytat
ják a vizsgálatot,

A letartóztatásban levő fiatalem
bereket hétfőn kísérik át az ügyész
ség fogházába. Vasárnap a detek- 
tiveg több egyént állítottak elő a 
rendőrségre, akiket kihallgattak és 
egyelőre fogva tartják őket.

A nyomozás részleteiről

a Hétfői Napló értesülése sze
rint a főkapitányság hétfőn, 
vagy kedden hivatalos közle

ményt fog kiadni,

addig azonban a nyilvánossággal 
nem közölnek semmit és a nyomo- 

l zást a legnagyobb titokban folytat
ja!'.

Az előállított fiatalembereket a 
késő esti órákban hallgatták ki a 
rendőrségen. Azután közülök

még hét fiatalembert szabadön 
engedtek, igy jelenleg hárman 
vannak a rendőrség őrizetében.

A nagy lendületlel megindult 
‘nyomozást a hétfői nap folyamán 
i már be fogják fejezni és az ügy 
■ aktáit átteszik az ügyészségre. A 
' még fogva tartott bárom fiatalcm- 
1 bér sorsáról hétfőn fognak dönteni. 
: Azt a hét egyént pedig, akiket már 
j szombaton előzetes letartóztatásba 
helyeztek, ma reggel viszik át az 
ügyészség Marké nrcai fogházába.

A vizsgálatra vonatkozólag 

a Hétfői Napló munkatársa 
kérdést intézett Andréka Ká
roly főkapitányhelyetteshez, a 

nyomozás vezetőjéhez,

aki p. következőket mondotta:
— Az ügy érdemi részére vonat

kozólag még nem nyilatkozhatom. 
Hétfőn, vagy kedden a rendőrség a 
teljes vizsgálatról hiuafalos jelen
tést fog kiadni és azt nincs módom
ban nyilatkozattal megelőzni. 
Annyi tény, hogy jelenleg hét fiatal
embert, tartóztattunk le és a nyo
mozást csaknem teljes egészébon 
már befejeztük.

TWOCflDERO
Ferenc,; Károly, Kóváry Gyula 

Mésxároa Giza 
rövid vendégjátéka 

Felhő P.. Kende M., Kmochné,
Szuchónyi Éva r, a szeptemberi mű

sor varieté slágerei

Kezdete 9 órakor 
Záróra 5 órakor
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Rkikelhagyják!
az országot 

Egy délelőtt a kioándorlóka! oédő 
irodában

— A Hétfői Napló tudós Hójától. —
A régi Köztomető-ut, most Fiumci-ut 

A számú ház első emeletén, a Kiván
dorlókat és VlMzavándorlókat Védő 
Iroda helyisége előtt egy földmivospár 
ül a lépcsőn. Kok minden cók-mók van 
velük s a kozükbon ott szorong a ví
zum. Első látásra fel lehet ismerni 
őket: kivándorlók. Nehéz sóhaj szalad 
ki a férfi ajkán:

—• Csak inán kinn lennénk 1
R felel az asszony:
— Menyi pénzünk megy el Intőnkéin! 

Rámegy a hurcol kódúkra vagy négy
milliónk.

87xmjoruan néznek maguk ólé...
Benn, az irodábun tolong a sok Je

lentkező. Nagyrészt napbaruitott pa
raszt emberik, fejkendős asszonyok, do 
akad közöttük sok ipnros is. Intcllok- 
tucll a legkevesebb.

Pichlcr Lajos, az iroda kitűnő veze
tője valamennyivel külöu foglalkozik. 
Elsőnek egy földmivea házaspár lói) elő. ] 

— Miért akarnak kivándorolni?
— Mert ott jobb — buggyan ki söté-' 

t»*n a férfi száján a szó. — Itt nincs 
földünk s n zsoltár embernek szánandó 
a sora. Dollárt akarunk keresni, hogy 
hazajöjjünk e itthon vásárolhassunk 
földet. Haza jövünk...

Most két íiu lép Pichlcr elé. Testvé
rek. Az egyik 23, a másik 21 éves. 
Nagy Ön bízással néznek maguk elé.

— Mi n foglalkozása?
— Géplakatos.
— És magának?
— Szerelő.
— Kihez mennek?
— Az apánkhoz.
— Mióta nem látták őt?
— Tizenhat éve.
— Mi az apjuk foglalkozása?
— Autógyáros. |
Egy kis cselédlc/iuyka láp Pichler i 

clA
— Mennyi pénze van, fiacskám!
— Kétszáz dollár, amit az anyám kül

dött Brldgoportból.
Picbl'Qr .óva inti a kis falusi leányt:
— Csak aztán vitázzon a pénzére! 

Jenkiben eo bízzék meg, a pénzt 
tartsa mag írnál.

S ez n jelentkezés igy tart kora reg
geltől késő estig. A kivándorlási láz 
nem csökkent Amerika, az Ígérőt föld
jeként csillan fel iua is nz omberek 
fantáziájában. A kivándorlási kvóta 
szerint ez évben összesen 5747 lélek ván
dorolhat be Magyarországról nz Egye- 
aült-Allamok területére. Ezzel szemben 
az amerikai konzulátuson harmincezer 
kórvény fekszik nagyszerűen felsze
relve, amelyek tulajdonosai valameny- 
nyten abban reménykednek, hogy kijut
nak a szabadság földiének területére. 
Minthogy az Egyesült-Államok felé nő
höz az ut, inobt Kanada feló irdalt mog 
nz özönlőn, ahol különösen fóldmivesek 
számára nyílik munkaalkalom.

A Fi tűnői-ut 4-ea számú házon ezldö- 
trzx'rlnt nagy építkezés folyik. A három 
emeletes bérházra két uj emeletet húz
nak. Ez lesz a kivándorlási szálló. Ed
dig a kivándorlók, ha nem tudták meg
fizetni a horribilis szálló költségeket, a 
rabodban töltötték éjszakáikat, mind
addig, míg el nőm utazhattak. Ez a 
szomorú helyzet szerencsére most meg
változik. A kormóuy 150 millióért meg
vásárolta a ftumoi-nti 4 cs számú há
zat a itt kivándorló szállót nyit Egy 
szoba ára éjszakánként 400 korona lesz, 
ami oly csekély összeg, hogy a legsze
gényebb embor i« könnyűszerrel kifi
zetheti. Lesz itt podgyúezraktór, ami 
megvédi a kivándorlók holmiját. Fer
tőtlenítő gépeket Aliimnak be, amelye
ket külföldről rendeltek meg. Ezzel a 
Kiállóval szorosan fog együttműködni 
h Kivándorlókat és Vlswavándorlókat 
Védő Iroda, úgy hogy véreink, akik a 
kenyérért folytatott harcokban elhagy
ják az ország területét, kellőképen vé
delmezve lesznek.

1 ta»liöjn OuSin; t ............................

matat János ^'JftSÍSUraS.’.l

71 borravaló eltörlését és a százaléRpendszert 
követelik — E héten nagygyűlést tartanak

— A Hétfőt Napló tudósítóidtól. —
A pincérek e hót elején nagygyűlést 

fognak tartani, amolyen gazdasági hely
zetüket fogják megvitatni. A rendkí
vül izgalmasnak ígérkező gyűlésen a 
pincérek olyan határozatra készülnek, 
amelyrzerint

a kávéházakban és vendéglőkben a 
borravaló eltörlését követelik és he
lyébe a szdzalékrendszcr azonnali 

életbeléptetését kívánják.

A pincérek már óvek óta harcolnak a 
borravalórendszcr ellen, azonban a moz
galmuknak mindeddig nem volt ered
ménye, mert a főpiacé vek a százalékos
részesedés ellen foglaltak állást. Ezért 
volt eredménytelen a tavaszi pincér
sztrájk is.

A kávéházi cikkek megdrágulásánál 
azonban a főplncéreket állandóan vesz
teségek érik. A vendégek közül sokan 
hllcelnek és ha, amikor ogy kávé ára 
701) korona, a flzetőpinoérok a veszto-

Büntetéssel
nem lehet gyógyítani

Szterényi tömörülésre hiúja fel a kereskedőket 
fiz Erzsébetoárosi Kör nagygyűlése

— A Hétfői Napló tudósítójától. —
Ha sikerül a miniszterelnök külföldi

ségeket nem tudják pótolni a borra
valók kai.

A VIT. kerületi kereskedők és iparo
sok vasárnap délelőtt 10 ómkor az Er
zsébetvárosi Kör nagytermében Szteré- 
nyi József báró elnökiével nagygyű
lést tartottak, amelyen állást foglaltak 
a legújabb uzsorabirósáffi rendelet 
s az ezzel kapcsolatos jogos sérelmek
kel szemben.

Stt erényi József báró elnöki megnyi
tójában rámutatott a nagygyűlés cél
jára.

Ehrllch G. Gusztáv felszólalása után 
Nusladl Miklós az alábbi határozati ja
vaslatot terjeszti elő:

Az erzsébetvárosi kereskedők és 
iparosuk a tisztességes magyar ke
reskedelem ós ipar szempontjából vál
tozatlanul azon álláspontra' helyez
kednek, hogy
az árdrágító, tisztességtelen eszkö
zökkel dolgozó evisztenciák legszi
gorúbb büntetését a maguk részé

ről is indokoltnak tartják.
A kereskedők és iparosok a magyar 
kereskedelem zavartalan munkálko
dása érdekében a legerélyescbbcn kí
vánja, hogy

az árdrágítást törvény anyagi jog
része, mely még tisztázatlan, sürgő

sen rcvideáltassék.
Kéri a kereskedelmi minisztériumot, 
hogy az OKÁB-ot utasítsa arra, hogy

1. az után pótlási árat elismerje,
2. a rezsi költségek cs a felszámít

ható hasion mértéke tekintetében a 
gazdasági élet természetes rendjének 
figyelembevételével tegye meg intéz
kedéseit,
3. a devizák átszámításánál ne egy
szerűen a Devizaközpont fiktív ár
folyamait, hanem azokat a fizetési 
lehetőségeket ismerje el, amelyeket 
maga a kormány állapított meg, 
amikor megengedte az arbitrázs, 
vagy a kompenzációval való fizetést, 
ez azonban legalább 50 százalékkal 
leletté van a Dcvkzaközponi kurzu
sain történő fizetéseknek.
A határozati javaslathoz olsőnek Ug 

ron Gábor nemzetgyűlési képviselő szó
lott hozzá. Felfogása szerint az érdek
képviseletek eddigi állásfoglalásának 
megvon az az eredménye, hogy az 
igazsdgügyminiszter a sérelmes rende
det 3 hétre felfüggesztette.

— Ami n koukrét határozati javaslatot 
illeti — mondotta továbbiakban Vgron 
— elfogadom. Nekem etekben a bér
lésekben megvan h magam külön véle

ménye. Ami a gazdasági életben uá- 
unk Is tapaszt álható, az egy általános, 

európai közgazdasági betegség, melyet 
büntetésekkel gyógykezelni nem lehat.

A forgalmasabb kávéházakban sokkal 
többet fizetnek rá a föpincérek, mint 
a kisebb forgalmú helyeken. A napi el
számolások alkalmával átlag 5—10.000 
koronával haladják túl a veszteségek a 
borravaló bevételeket.

A veszteségek ellen mindeddig úgy 
védekeztek, hogy a vendégek számlá
jába beleszámítottak öt-tiz százalékot a 
veszteségek fedezésére. Mióta azonban 
ezért a Hadik-kávóház főpinoérét, Aus- 
pilz Jenőt elitélték, a főpincérek nőm 
merik magukat „önként ' rekompen
zálni".

Belátták azonban, hogy helyzetükön 
csakis a százalékrendszer segíthet és 
ezért a kiszolgáló pincérekkel közös 
akcióra kezűinek.

fia kívánságukat nem teljesitik, el
határozták, hogy a legvégső eszkö

zöktől sem riadnak vissza.

A pincérek e heti nagygyűlése igy 
minden tekintetben érdekesnek és iz-

i galmasnak ígérkezik.

útja, ha feloldják a zálogjogokat és 
hozzájutunk a kölcsönhöz, akkor stabil 
lesz a korona, akkor nem lesz árdrá
gítás.

Minden kereskednek meg kell, hogy 
legyen az az erkölcsi becsületérzése, 
hogy illegális hasznot ne keressen.

(Helyeslés.) Ének első feltétele az után
pótlási ár elfogadása.,

— A másik fontos kérdés a devizák 
Árfolyamának a kérdése.

Humbug a2 a devizakurzus, ame
lyet hivatalosan jegyeznek.

— Súlyos probléma az üzleti haszon 
kérdése is.

A rezsiköltséget általános szabá
lyok szerint meghatározni nem 

lehet.
Beszéde további során Vgron elisme

réssel emlékezik inog az ügyészi kar 
legutóbbi állásfoglalás AróL A kereske
dők és iparosok jogok követeléseiben 
minden támogatását felajánlja.

Vgron Gábor beezédo ntán Adl&r Li
pót konkrét eseteket sorol fel éppen a 
kisexistenciák vexaturája körül. Dr. 
Dóczy Sámuel a határozati javaslatihoz 
pótlást ajánl.

Általános figyelem közepette emelke
dett ezután szólásra Sstcrényi Jő-nsof 
báró 8 azzal kezdte beszédét, hogy a 
kérdés érdemét illetően mindenben 
egyetért azzal, amit Ugrón kifejtett

— Sajnos — folytatta —

a magyar gazdasági élet tényezői 
saját bőrükön próbálhatták ki ha. 
Ideát annak, mikor a gazdasági kér
dések politikai célok, szolgálóidban 

állanak.

Én megmondom nyíltan, hogy itt sú
lyos és végzetes hiba történi abból ki
indulva, hogy nem felejtünk és nem ta
nulunk.

Hibának tartja azt is, hogy

az árdrágítást úgy kezelik, mint 
büntetőjogi kérdést, holott ez tisz
tán közgajtdasági vonatkozású lehet.

— Ardiágitás kérdése súlyos szociá
lis és gazdasági baj. Ebben része van 
mindenkinek, aki termel, gyárt, vagy 
kereskedik. Csak a fogyasztó nincs 
benno, aki szenved. As elhibázott pénz
ügyi és gazdasági politikában van a 
hiba, mely nálunk

nem akart és nem tudott papírból 
aranyat csinálni.

Soha ennél képtelenebb megállapítás 
nem hangzott el.

Sülyed-e a magyar korona annyira 
mint amennyivel a közüzemek diiai 

' emelkedtek.

is csodalatos, hogy mindezekhez nincs 
szava, azoknak, akik elsősorban felo 
lösek.

— Egy ténymegállapítást azonban 
tennem kell s ez szemrehányás az ipar 
nak és a kereskedelemnek ogyaránt, a 
magyar kereskedelem és ipar megérde
melte a maga sorsát. Ugyanazt teszik 
amint a parlamenti pártok egyen frak
ciói. Mióta az uj rendszer tart, méj 
úgy nem tapostak társadalmi és gazda
sági osztályokat, mint a kereskedőimet 
és ipart e négy év alatt, de kiaknázták 
mert a pénznek nincs szaga. A legno- 
hezob időbon a kereskedelem és ipar 
egyes szervei külön játszották kisded 
játékaikat. Megérdemelte sorsát, mert 
nem tudott felülemelkedni a kicsinyes
ségeken, hogy egységes frontot termt- 
sen. (Helyeslés.)

Meg kell teremteni azt a közösséget, 
egységet, amely az egész magyar 

kereskedelmet és ipart egyesíti.

— Ezkben látom én a baj gyökerét 
Térjen magába az ipar és a kereske
delem, legyen önérzetes, keményítse 
meg a dererkdt s akkor ugyanolyan 
elbánásban lesz része, mint a mezőgaz
daságnak.

Az éljenzéssel és tapssal fogadott be
széd után a nagygyűlés elhatározta, 
hogy bizottságot küld ki, amely a 
panaszokat esetenként felveszi s azon
nal eljár az igazEágügyminiszternél a 
sérelmek reparálása érdekében.

Ha ön

házat, telket 
üzlete!

venni vagy eladni akar, ne mulassza 
el fölkeresni a

Szilagyi irodát
ahol minden időben találhatja szeren
cséjét, úgy vételnél, mint eladásnál. 
Helyben és környéken gyönyört i 
családi házakat beköitözhotósóggel, 

mesebeli

forgalmas üzletekéi
hol gond nélkül tisztességesen meg 
lehet élni munka után. Föl világosítóét 

díjtalanul adok
Szllögyl, Rökk Szilárd-utca 23.

Telelőn i József 138-30

Poloskairíást
Mkásiakaritást, festést, ozónyegRondozáit legelőnyö
sebben vállal Takács vakum, Horn Edeu. 12.Tel. 84-24 

izenzáciö Bútor 150.090 K-1Ó1I

iKeglepö dnaüat fheteí’- 
viselt fépfipufiáftéei 
Werthcimcr. Gr. JŐiehy Jonő u. 23. Telefon 1 • ' 

ilrdetlük e« fizeljftk a .ebeio .egmi’.asabb ára'u: 

aranyárt, torHIiánséri 
jzüstert SO-IW koronáig, Hamiofozekért 103J 
.oronAlf oet-LEXr r£$rVÉ*E.< EŐtvSs u?c»

Hamlsfoiakai:»» 
veszek! K® & 

39. (Lövölde tér eerok) Óra|a<rttáe I övi Ittál 41

Mielőtt bármilyen 

ingatlant venni 
vagy e adni 

szándékozna, saját érdekében •!I 
mulassza a belváros laflalokelö wj 
Ingatlanforgalmi Irodéjót 
...áSíffiSffiU 

VÁLLALATOT
V, I4»af tér 11. (WrtS-utai 
f.lk.reinl. T.l.tów W’W
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hírek
Elfogták a hajózási 
tisztviselők csalóját 

Harml c milliói sikkasztott
— A Héttői Napló tudósítójától. —

Aj Aggteleki-utcában Ssuchtm Mér
őn kereskedő tegnap délután felismerte 
kl.idler István uineánbivataluekot, aki 
líesben számos csalást és sikkasztást 
■S ■ Spindler többek között 

nevű barátjától tojás- 
____ - 800.000 

íoronát és azután útlevél nélkül Bécsbe 
cökün, ahol csalásokból tartotta fenn 
bagát.

Becsben állandó érintkezést tartott 
enn az ottani kommunista párttal is. 
4 csaló ma, ánbivatalnok ezukivtil több 
jajózísi alkalmazottat is inegkárosi- 
altlgy a „bécs" és „Sas“ hajók tlazt- 
,ise!óitó! harmincmilliót csalt ki ravasz 
fondorlattal. A „Saphie" hajó főpiacé- 
rét, Kiéin Zoltánt közel négymillió, lior- 
Mmissza Károlyt pedig egymillió ko- 
rónával károsította inog.

Az eddig bejelentett kár a feljelentők 
/zerint csak kis hányada a csalásoknak, 
mórt Spindler még többeket károsított 
toeg, akiknek eddig nem volt módjuk
on feljoleiitéat tenni, mert Bécsbcn tár
tokod lak. Spinűiért, aki három héttel 
izelőtt tért vissza Budapestre és azóta 
illás nélkül lézengett, a rendőrség le
tartóztatta.

lövetett el.
Zej'or János
Vásárlás ürügye alatt kicsalt

Végleges megegyezés 
a magyar kölcsön ügyében

Párizs, szeptember 2.
(Magyar Távirat! Iroda.) A Temps jelenti Prágából, hogy a Benes 

és Mussolini között a magyar köles iiniigyröi Rómában folytatott tár
gyalásnak azt volt a következménye, hogy Rómában minisztertarác-ot 
tartottak,

amelyen Benes és a jugoszláv követ is részt vett.
A minisztertanácson a kölcsöniigyben végleges megegyezés jött iétre.

A görög kormány nem fordulhat 
panaszszal a Népszövetséghez 

Aa oiaszok aikoimányellenas alakulatnak minősítik 
a jelenlegi görög kabinetet

Róma, szept. 2. ia minisztertanácsnak Korfu mog- 
A uiúniaZe d'ltalia szerint az > szállásáról tett jelentésében el-

I

I
I olasz, misszió tagjainak meggyilko- mondta, hogy az olasz csapatok 80 

láwi ügyében a helyszínen végzett foglyot ejtettek. A minisztertanács 
vizsgálat érdekes részleteket dóri- ^moncft tengenKWgot fcmcwkta 
tett ki. A lan szerint ezek a részle- Kor'u sWet kormányzójává. (MTI)

i

tett ki. A lap szerint ezek a részle
tek megerősítik azt a feltevést, hogy 

a gyilkosságért ■ felelősség ter
heli a határmegállapitásban 
közreműködött görög katonai 

missziót.
A lap megemlékezik a Tellini olasz 
tábornok éa Borzalis görög ezredes 
közötti ellentétekről és az utóbbit

— Bangha páter Rómában. P.
Bangha Béla jezsuita atya a na- _____ _________  .
pókban Rómába utazik. A páter a ( aMaj vádolja meg, hogy tudomása 
ierosztény l’érfiliga tagjaitól tegnap ; voit a bűntettről és része is volt 
íste búcsúzott el, vasárnap este pe- • benne. Az egyik görög tiszt meg’ 
dig a Katholikus Körben barátai akadályozta a bizottság albán tag
vacsorát rendeztek tiszteletére. . — 1 ■
- Aranykkodalom. Lélekemelő, 

Megható s ritka ünnepély színhelye 
volt vasárnap délelőtt %12 órakor 
i dohányuccai izraelita imaház. A 
templom hajója zsúfolásig megtelt 
r főváros társadalmi s politikai éle
tének szine-javával, kik valameny- 
nyien ünnepelni jöttek ogy boldog 
házaspár ritka ünnepét, 50 éves há
zassági évfordulóját. Elek Bernát, 
és neje aranylakodalmán ott láttuk I 
az egész fővárosi sajtó képviselőit,; 
Szterényi József báró, Bárczy lat-; 
ván, Ugrón Gábor nemzői gyűlési ' 
képviselő, volt minisztereket, Bródy | 
Ernő dr., Bródy Lajos dr., a Pester i 
Journal főszerkesztőjét, Lederer j 
Sándor hitközségi elnök vezetésével ; 
a pesti izraelita hitközség és szent
egylet küldöttségét. Werthcimer Al
bertét, a Kereskedelmi Bank igaz- A népszövetségnek már abból az 
patáját, Nagy Andor tőzsdetaná- ' okból el kellene utasítania a görög 
esőst és még számos közéleti kiváló- I kormány panaszát (MTI).
súgót. A boldogságtól ragyogó há- ' 
taspár a templomi énekkar és or
gona zugó hangjai mellett vonult 
fel nz oltár elé, ahol Hevesy Simon 
főrabbi magas szárnyalásu beszéd
ben áldotta meg azt a frigyet, mely 
eddig öfven boldog esztendőre kö
tötte össze a jubilánsokat.
- Lemondott a spanyol kormán;. 

Madridból jelentik, hogy n marokkói 
kérdésben felmerült nézeteltérés miatt 
a kormány lemondott.. A miniszterelnök 
elvállalta a kormány átalakítására Vo
natkozó megbízást.

— E?y főiskolai hallgató lelőtt -------- - ------------ ---- ---
őrmestert Erzsébet falván. Vé-; mával szemben. Az apa ellen szülői

les esemóny játszódott le vasárnap l hatalmának túllépése miatt büntető 
hajunlban Erzsébetfalván a Rezeda 
*•" Család orca sarkán, fíotvini Pé- 
rr 23 éves oKyetemi hallgató revoi- 

'■érrel lelőtte Word Károly 25 éves 
mlyamSrségi zenószőrmestert, aki 
seru cselbe a helyszínen rögtön belehalt.

Ho'rtnt Péter önként jelentkezett 
az erpóhetfnlval rendőrkapitánysá
ga és vallomása során előadta, 
''"SI- bnzamenet az őrmester bele- 

.' e. Iiizulfúlni akarta, mire ő 
önvédelemből fegyvert használt. A 

',iCK őrizetbe vetto az egyete
mi hallgatót.

, ját, aki Beraiiban nyugtalankodott, 
ínfirt az olasz delegáció még nem

' érkezett meg, abban, hogy Devinakl 
• irányában menjen az olasz misszió 
í holmradásának kiderítése céljából, 
i

í

Róma, szeptember 2.
A Stefanl-ügynökség egyik jelen

tése szerint olasz hivatalos körök
ben hangsúlyozzák annak az előze
tesen eldöntendő kérdésnek a fon
tosságát, vájjon

a görög kormánynak, amely 
alkotmányellenesen alakult, a 
melyet a hatalmak nem ismer
tek el és amellyel még diplo
máciai viszonyt sem tartanak 
fönn, egyáltalában van-e joga 
panaszával a népszövetséghez 

fordulni

Róma, szeptember 2.

(Stefani.) A Korfu szigetén végzett 
legutóbbi vizsgálat eredménye teljesen 
igazolta azt a hivatalos olasz megál
lapítást, hogy a kiskaliberű ágyulöve- 
dékek által szembesített néhány sze- I 
mély nem a korfui erődön kívül tar- [ 
táxkodott, amint azt görög részről el 1 
akarják hitetni, hanem az erőd belse
jében, 6Őt éppen a helyőrség katonái
nak szállásául szolgáló helyiségekben. 
A felelősség a sebesülésekért tehát ki
zárólag a görög katonai parancsnokot 
terheli, aki kijelentette, hogy kénytelen 
volna fegyveres erűvel megakadályozni 
az olaszok partraszállását E kijelen
tésénél fogva a görög parancsnoknak 
tisztában kellett lennie azzal, hogy az 
olasz hajóhad megnyitja a tüzelést a 
katonai objektumok ellen. A vizsgálat 
azt is megállapította, hogy néhány lö
vés érte ugyan a csendőrséigi iskola 
épületét, de semmiféle tüzeset nem volt, 
egyetlen csendőr nem sebesült meg és 
semmiféle angol tiszt nem tartózkodott 
az erdőben. (MTI.)

Róma. szent. 2.
Az olasz tengerészetügyi minisz

ter elrendelte, hogy az olasz kikötői 
hatóságok engedjék meg a görög 
pósta gőzösök akadálytalan közleke
dését.

Pária, szeptember 2.
(Savas.) Mussolini miniszterelnök

— Bankrablás Spanyolországban. 
Madridból jelentik, hogy rablók .kifosz
tották a Spanyol Bank jijoni fiókját, 
majd automobilon elmenekültek. Rend
őrök üldözésükre siettek, Vllle-Verdénál 
elfogták a rablókat. Az autó éa 10.000 
pezeta a rendőrség kezébe került.

— Meggyulladt a Marglthid. Vasár
nap egy óra tájban a Morgithld budai 
oldalán haladó járó-kelők arra lettek 
figyelmesek, hogy a hűl padozata erősen 
füstölög. A közelben posztoló rendőr
nek sikerült a tüzet idejekorán eloltani, 
úgy hogy a forgalomban nem állott be 
nagyobb zavar. A tüzet egy arra haladó 
vontatóhajó kéményéből kipattant szik
ra okozta.

Halálos összeosés. Vasárnap dél
előtt a Főherceg Sándor-utca sarkán, a 
Nemzeti Múzeum előtt hirtelen rosszul 
lett Tötössy Béla dr. 80 éves műegye
temi tanár. A rosszul lett tanár segít- 

I ségéro a mentőket hívták, azonban 
1 mire ezek a helyszínre értek, segíteni 

már nőin tudtak, mert a 80 éves Öregur 
t'j'T'J'iit. Szívsz.ihiid's ölte meg.

UJraielvétell tárgyalás lesz a ha
lálraítélt Dűltek pincér ügyében. A 
büntetótörvényszék a múlt évben ha
lálraítélté Duffek Nándor pincért. A 
rovott múltú pincért, azzal vádolták, 
hogy egy kávéházi felirónőt a népszin- 
húz-utcai lakásán meggyilkolt és kira- 

: kirabolt. A kormányzó a halálos ítéletet 
életfogytiglani fegyházra változtatta át. 
Az elitéit pincér védője, dr. Bárdos 
György perújítás! javaslatot nyújtott 
bo az ügyészséghez. A védő felebbezésőt 
csütörtökön tárgyalja Diószeghy dr. 
ítélőtáblái bíró tanácsa.

— Hirtelen halál. Szombatod délután 
a Római-fürdőből kijövet dr. Rdvéss 
László törvényszéki bíró a fürdő park 

I jóban hirtelen rosszul lett Mire orvosi 
• segiség érkezett, meghalt. Negyvenöt
éves volt és legutóbb az uzsora bíróság
nál működött. A rendőrségi orvos meg- 
álapitotta, hogy halálát régebbi be
tegség© okozta.

— Egy kormányozható léghajó re
kord repülése. Párisból jelentik, hogy 
egy kormányozható léghajó csütörtökön 
elindult Dixmuidenből és még aznap 
©lért© Toulont. Pénteken átrepült Algi 
ron és Orenon, szombaton Tunison és 

i Agaccion, ahonnan visszatért loulauba. 
búza ellenértékét utalja ki.

— Buzavalutóban kupják a papok a 
nyugdijat. A váci egyházmegye nyug
díjintézete elhatározta, hogy a nyugdí
jasok részére évenként busz métermáasa 

o Phönix fogorvosi laboratórium. 
Nemcsak Budapest érdeklődő közönsége, 
hanem a vidékiek, sőt az itt lévő ide
genek is nagy érdeklődéssel tekintik 
meg hazánk jelenleg legnagyobb fog
technikát üzemét. Külföldi tők© bekap
csolódása lohióvé teszi a legközelebbi 
Időben a porcellánfogak gyártását Is és 
szó van az Üzemnek részvénytársaság 
gá való átalakulásáról. Szakszerű veze
téssel már Is nagy erdeményeket ért ©1 
6. rövid Időn belül a külföldi fngTáob- 

! síkéban is jelentékeny szerepet fog ját
szani. A laboratórium jelenleg Bud/í- 
pest, VII., Klauadl-tér 10. sz. alatt mű
ködik.

o Cipőoccasio olcsó, elsőrendű női fél
cipők, fbrficipők DeLKó-nál, VIL. Erzsi* 
bet-körut 28., X., .Tászberényi-ut 8.

o Del-KA-nál elsőrendű női féloipők, 
férfiéi pők occasiodrban. VIIS Erzsébet- 
körut. 28., X., Jászberényi-ut 8.

o Olcsó clpőocassio elsőrendű női fél- 
cipők, férfi cipők Dcl-Ka, VIL, Erzsébet? 
körút 28., X., Jószberényi-nt 8.

Berlin, szeptember 2.

(Wolff.) A berlini olasz nagykövetség 
szeptember 1-én hivatalosan közölté, 
hogy a modekanesoshoz tartozó Léros- 
szigot körüli vizekben három múrföld- 
nyi körzetben aknákat raktak le. Pilóta
szolgálatot rendeztek be, hogy a hajó
kat a tengerparton levő kikötőhelyekbe 
vezessék. (M.TL)

RIHnr-shíb verfft a lányát. bán, midőn a beszédének ahoz a részé , 
BUmcsne ven© a tanyai. .m.iVhen a kormány intézke-nz/e M«éXn CtX Boris hu bei‘ért, amelyben a kormány intégke- 

}tHz b,e,,_ __ désoire akart rámutatni aa ébredőkkel j, a * íz 'leseire ukrti nunuiMuiszonötéves leány az utcán láncos 8teraben> a rendőrség kiküldöttje fel- 
bilincsben járt. A csendőrök kihall' 
gatták a leányt, aki elmondotta, 
hogy az apja verette a lábára a bi
lincset. A leány régebben több to
pát követett el s a károkat az apja 
fizette meg, aki bilincsboveréssel vé
dekezett leányának beteges hajla-

; eljárás indult meg, a leányt pedig 
! elmegyógyintézetbe szállítják.
I — A Kéamtl Iparosok és Kereskedők 
Or.s. SsőveUégének V. kerületi eeo- 
portja vasárnap délelőtt a Vigszlnhéz-

1 étteremben tiltakozó nagygyűlést tar- 
I tott. A látogatott gyűlést Somló Jenő 
Ügyvezető elnök nyitotta meg. Beszédé
ben részletesen foglalkozott azokkal a 
terhekkel, amelyeket az adóvalorizáció, 
az- Orsi. Munkásbiztositó autonómiáját 
nak felfüggesztése és az nzsorarondplet 
a klskereskodőkro és kézmüiparoso^ca 
hárítanak. Utána Kitajkn Lajos szociál
demokrata nemzetgyűlési képviselő bí
rálta a kormányzati rendszert és az 
nzanrurcndelettol kapcsolatosan heves— k'Kn.sisíL nzunrurcndelettoi kapcBOiarosan neves

Hrlitaa pÍhJmiT. ,”íí'"r lalií4t bírálatot mondott az Iztizs.WIsnrlnlw 
JíTtMn; ’h.61 3'}*P‘lk; hogy Anoné tor újabb Intézkedéséről. í'őthv Vilmos 
tettesek klfruí'f1 íl.v ,ká'At Ismoretlen a negyvennyolcas ttiggetienségl párt 

'““ztotték. nevében beszélt, de abban a pillanat-

BLeiUUBII, U rVléWJS •V’J v
függesztette a gyűlést és figyelmeztette 
a szónokot, hogy csupán gazdasági kér
dések tárgyalására engedélyezte a rend- 
őrsóg a mai gyűlést. Ezen Incidens után 
a határozati javaslatot elfogadták, | 
amely olitéli az uasorarcndeletot és el-1 
határozták, hogy küldöttséggel járulnak ; 
az lgazságügyminiszter elé.

— A danába fulladt francia metrós j 
ügye. A múlt hónap 25-én a Dunán ál
lomásozó egyik francia monitorról a 
Dunába zuhant Pikuant Jean Blplist 
francia matróz. A monitor kapitánya 
megjelent néhány nappal ezelőtt a 
rendőrségen és arra kért© a főkapitány
ságot, hogy ne boncolják fel a matróz 
holttestét, ma azonban újból megjelent 
a rendőrségen és azt kérte, hogy mégis 
boncolj ók föl a matrózt és részletes, 
jelentést adjanak az Ügyről.

— Egy hír cg operaénekes halála. I 
Brüsszelből jelentik, hogy Erűest vau 
Dick, a híres tenorlsta 62 éves korában 
szülővárosa, Antwerpen közelében levő 
villájában 62 éves koréban meghalt. 
Fiatal éveiben újságíró volt és állító 
lag Bounod bírta rá, hogy oporaéirTes 
legyen. Tíz évvel tovább volt büszke
sége a bécsi Operának és többször el
látogatott Budapestre Is, ahol mint 
hangversenyének™ ragyogtaHa pompás 
hangját. •

UNGHVáRY 
lászi/ 

f£lb
FAISKOLA, SZŐLŐ ÍS BOBOM.
DASAGI RSóZVÉNVTARSASAa

CZEGLfr*
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ÚJabb erős szllárdulás 
előtt a lőssde

* Ikontewmln betőrősl klsórlete nagy kudarccal 
vagsődőtt — A tedaxeti vásárlások QlCmozcíítják 

a tőzsdei hosszot

ttof-vAth íléin dr. Hubny Jeuö J, ... 
lUroly dr., Mimal UJóí dr“ l' imft 
Klek. Phdtor lítnC.e, KuIu.í,»k7 
dr., .Sebestyén Arnold, Várady

x M»Kyat Olaj és VegyHpnr Rt 
. »GnlHa Sooiétó Anonyino do dhirite 
Ilon ura produite de* potroleu Vsd 
leányvállalata, a párisi Prendor^ 
szern tagja, legutóbb megtartott közr?1 
léBónoK hnturozuta fworint nlant'Htó'- 
240,01)0.000 koronára cnxlfe' föl. Az ala-* 

' tőkofolomol6s( n gyár niurv«iu!..i... »/'

tar lldki öápon is teliwUkéUk. Át dŐ* 
Vételi jog n Magyar Általános Takarak* 
póntlár Rt központi pénztáránál (V., 
JówteMér 14.) csakis tMu/dtt 3—3 óráig 
gyakorolható,

1 A Magyar LesaárUtoló és Pénzváltó 
n«uk Msombniou tartott igazgatósági 
ülésén elhatározta, hogy a szoptenibor 
10-ro egybehívott rendkívüli közgyűlé
sen javaséiul fogja u-’ intézet alaptőkó- 
jónok C00 millióról 800 millió koronára ....
való fölemelését. Az igazgatóság indít-• tőkofolomolést n gyár nagyszülőn fa 
véoya értelmében a kibocsátandó 590.000 i lődéso és ujnbb kiterjedt uyárúpUkc?. 
darab részvény teljes egészében u régi | col tették szükségessé. A Morcnr Váltó 
részvényeseknek fog olövétolro fel- Üzleti Rt. n társaságnál órdnkoltsé?■ 
ajánltalni. | vállalt és külföldi petrolouménlekeUsúí

pénztár Rész vén ytórsasdff rendkívüli. Iesztósében. Az uj Igazgatóság tat»ód.

a párisi Premio^j.

▲ mérési ívben felfelé törtet3 hossz 
a csütörtöki tőzsdén zökkenőhöz ju
tott. A tétlenségre kárhoztatott kant ro
mín a magyar kölcsönnek kedvező kiil- 
ÜBrfi hirfasMétcU ssrrette volna fel- 
haszfuilni egy olyan betörésre, rnoly- 
tyel még dós zsákmány jutott volna az 
arezég gazdasági érdekelt magrablól- 
nak. A hirtelen rajtaütés az első perc
tan ngylátezott, hogy sikorüit Do 
ágyán aznap délután a si>eknláol6 fel
veendőit aléltságából s rövidesen vissza
várta az indokolatlan támadást, mely 
hatalmas károkat okozott az ország va
gyonában.

A még sokkal magasabb zürichi 
magyar koronajegyzfanól is túlontúl 
aUdriékeU részvénypiacnak ilymódon 
való árfólyamdcszoritása hradrulással 
egyenlő,

meri épen ezekben az időkben foly
nak ások n majorizAlási harcok, 
melyek a •magyar vállalatokat idegen 
betekre juttatják s a külföldi érde
keket támogatják a mesterséges ár- 

letöréssel.

Bizonyos. hogy a kantremln vállalko- 
laa a teljes kudarc Jelében folyt le, 
téri a leszorított Arak mellett igen ke

vés áru került piacra. A spekuláció elő
vigyázatosságán meghiúsult az a me
rénylőt, melynek közös hatását fen
tebb fejtettük ki. Mindenesetre jel- 
lem«Ő, hogy a kritikus órákban u fe
lelőtlen kontremin, milyen kÖnnyolmü- 
aóggel siklik tova az ország érdekel 
mellett.

Az értékpapírpiac irányzata Így a 
csütörtöki gixert leszámitvta, továbbra 
ia szilárd maradt s különösen a favorit1

A Horvát-Salavón Jelzálogbank klug-1 
rá* előtt. Még pár hét előtt a tőzsde kö- hivatalos tőzsdol forgalomba, 
vőnaége előtt ismeretlen volt a Koreske- J jogyzott értékek egyik kodveno játék- 
delznlBank érdekkörébe tartozó zágrábi : papirosát a vállalat igazgatósága legkö- 
Horrát-Sztavón Jelzálogbank rószvé- , zelebb bevezeti a hivatalos tőzsdei for- 
nye. A legutóbbi időkben igen erős ke- j galómba. Ezirányu kérvónyo már a 
Mi titokban vásárolni kezdték a rószvé-1 tőzsdetanács előtt fekszik, mely rövido- 
ayoket, mart, mögötte a Jugoszláv állam i sen engedélyezni fogja a papír hivatalos 
egyik legjobban mauazsált pénzintézete 
áll. Hir szerint n banknál rövidesen a 
tóm vény esőkre igen előnyös tranzakciót 
bonyolítanak le s erős árelngránára már 
• legközelebbi tőzsdenapokra számit a 
beavatott spekuláció.

A Gazdabank megkezd! működését. A
Gazdabank hivatalos helyiségei részére 
megvásárolta a Kossuth Lajos uccai 
Magyar Vildg-kávéhdzat s rövidesen 
megkezdi működését A helyiségek át- 
dpitéeónck munkálatai már e héten meg- 
keadődnok.

A nnnaharasxtl Faipar Rt. tranxak- 
elói. A Dunaharnsztl Faipar Rt., amely 
erőgépeivel eddig is vlllainvilúgitássai 
látta el saját telepeit, koncessziót ka
pott Dunaharazztl s még további öt 

.................................. ellátásáráa.
külön rée.z- 
A nagysza- 

flnanszirozúaára a 
legközelebb 
régi rész

község közvilágításénak 
E célból a vállalat 
vénytáHKiságot alapított, 
tami vállalkozás 
Dnnaharaszti Faipari Rt. 
fölemeli alaptőkéjét és egy 
vényre egy újat ad 5000 koronáért, vala
mint ingyen egy villrtinoMsági részvényt- 
A tranzakció második része, a Váci Fa
ipar Rt.-gal való fúzió lesz, amelyet a 
Dunaharasxti részvényeseire szintén igen 
kedvező föltételek mellett fognak végre
hajtani. E tranzakciók hírére a Dunáim- 
raszti Fa részvényei a legutóbbi tőzsde
napon megkétszerezték urf oly a inukat.
Beavatottak még további áremelkedést 
várnak neincánk a folyamatban lévő 
tranzakciók előnyeinél fogva, hanem 
azért is. mert a DunahnraaMi Faipar 
Rt. nz utóbbi időben bámulatos módon 
kifejlesztette üzletkörét. A napokban kő
lőttek le egy nagyobb svállitAal megbí
zást Angiin részére, mely n vállalatnak 
tekintélyes valnlárix hasznot biztosit. 

részvények tüntettek nagy ár-kirobba
násaikkal.

A jövő hét tőzsdei prognosztikonját 
igy nem is nehéz előre megállapítani. A 
magyar korona külföldi frontja a hót 
utolsó nnpjnln megingott fa stabilitásá
ból engedett.

külföldi kölcsön gyors aktuali
tása esek szerint v.gjjlátszik elkal

lódik.

A linnfontes spekuláció e háton is 
erős tőzsdenapokat vár. Lohetséges, 
hogy csak a favorizált értékekben lesz 
nagyobb árfolyamoltolódás, do nincsen 
kizárva, hogy a tőzsde egész vonalán 
nagyobbszabásu Áremelkedések fordul
nak majd elő.

A termés értékesítésével ugyanis olyan 
hatalmas tőkék szabadulnak fel, mo
lyok csakis az órtékpapiroaokbau talál
hatnak elhelyezkedést s igy a vételi 
mogbizáaok lesznek majd túlsúlyban. 
A spekuláció még mindig a bankértó- 
keknól találja a legnagyobb fantáziát, 
mert a nyílt és titkolt majorizálásl 
harcok e téren produkálják a legfan
tasztikusabb áremelkedéseket Erős vö- 
telkedv mutatkozik a Hitelbank, Le
számítoló, Angol-Magyar, H érmes, fíor- 
vát-Sxlavon Jelzálog, Alt. Takarék fa 
Uoydbank részvények iránt, melyek 
naponta javítják árfolyamukat. A leg
nagyobb vetólkodós folyik a Leventéért, 
a cukorértékekért, a Dunaharaszti fáért, 
melynek előnyös tranzakciójáról alább 
emlékezünk meg.

Tőzsdei prognosztikánkat csak egyet
len körülmény zavarhatja meg s ez az 
olasz-görög konfliktus, melynek kiha
tása egyelőre beláthatatlan, de a buda
pesti tőzsdén is éreztetheti hatását.

Legközelebb bevezetik a Just Izét a
A ncm- 

kotirozását.
x A Pesti Magyar Kereskedelmi Bank 

Weiss Fülöp elnök vezetésével mogtar- 
tott rendkívüli közgyűlése elhatározta a 
bank alaptőkéjének 600 millió koroná
ról 800 millió koronára ve ló felemelését, 
mivógből 100.000 darab uj részvény ke
rül kibocsátásra, mely már nz 1928. üz
letév eredményében is részesedik. A 
bank az összes uj részvényeket a rész
vényeseknek ajánlja fel átvétolre oly- 
kóp, hogy három régi részvény birtoka 
jogosít, egy uj részvény átvételére. Az 
átvételi jog szeptember 6-ig bezárólag 
gyakorolható bank központi értékpapír- 
pénz‘áránál, csakis a külön e célra dél
után fölnógytől fólhétig működő pénz
tárnál. A kibocsátási ár 180.000 korona, 
melyből 60.000 korona az átvételi jo^ 
gyakorlásával egyidejűleg fizetendő bo 
75 korona folyókamattal együtt; további 
60.000 korona ezóptember hó 25-élk, a 
hátralékos 60.000 korona pedig október 
hó 15-élg fizetendő be. Wiertber az AU- | 
gemeino österr. Boden-Crcdit-AnstaJtnál, 
u Wiener Bank-Vereinnél és a Zentral- 
ouroplíteche LKnderbanknál gyakorol
ható nz elővételi jog.

x A Magyar Általános Takarékpénztár 
Itt.-nak augusztus 81-én Kronbergcr 
Lipót udv. tan. elnöklete alatt megtar-
tolt rendkívüli közgyűlésén dr. Horváth gyár Részvény társaság céggel. A gyár 
Lipót alelnök-vezérignzgató javaslatára üzemét Herend régi iparművészeti ha-
az alaptőkét 7v0 millió K-ro emelték 
fel. A régi részvény erek szeptember 
J-tül 7-ig bezárólag két régi részvényre 
egy uj — már az idei hasznokban ré
szesülő — részvényt vehetnek át 30.000 
K fa január 1-tól Járó kamatok fejó- 
bon W K, összesen tchátSO.SOO K lefi
zetés* aHenébt-H, Azok a részvényesek, 
akik a* elővételi Jogot a fenti hatűr* 
időben gyakoroljak n megkívánt nyi
latkozatot aláírják, á fizetést a fteptem-

fel- Üzleti Rt. n társaságnál órdnkollsé?-
>«*. vállalt és külföldi petroloumérdekelU,;™.
Bu<l»n«t-LlpötvArosl Takarék, i nfJAn baK'kouy rtatvoaz n váliniat Íaí 

........... Részvénytársaság rendkívüli. IosztCsében. Az uj Igazgatóság tagjai; 
közgyűlése elhatározta nz alaptőkének i elnök: Henri Vilters vozérigazgató/pí’*. 
160000.000 K-ról 250,000.000 K-ra való | Hzs; nlolnök: I. Krolsbórg dr., n Gallia 
fölemelését. Az elővételi jog szeptember Rt., Vaduz elnöke, nagyiparos; Bálint
8-tól 7-ig (délután félnégytől halig) less 
3:1 arányban, 2G0 K-ás áron az intézet 
pénztáránál gyakorolható. E tranzakció 
keresztülvitele után az intézet látható 
tartaléka 1 egymilliárd koronát meg fog
ják haladni.

x A Magyar-Amerikai Bank Rt. 
rendkívüli közgyűlése olliatározta alap
tőkéjének 1 milliárd koronára való föl
emelését akként, hogy a részvényesek
nek minden 1 részvényre 5 uj részvényt 
a.:ánl föl 750 koronás árban. Az elővé
teli jog fizoptomber 15—80-ig bezáróan 
gyakorolható az intézet központi iro
dájában (IV., Semmolweis-utaa.) Uj 
igazgatósági tagokul Hohenloho Egon 
herceg és Pivny-Púka Béla dr.-t válasz
tották mog.

x A Budapesti Iparbank Részvény- 
társaság 1928 augusztus 28-án tartott 
roudkivüll közgyűlésén elhatározta az 
alaptőke folmolését 50 millió koronáról 
200 millió koronára. Minden regi rész
vény ro 2 uj részvény kapható darabon
ként 8000 koronáért. Gyakorlási határ
idő: szeptember 7.

x A Mercur uj órdokelteégo. A 80 év 
óta fennálló Wodlanor F. és Fiai cég 
a Mercur égiszo alatt részvénytársa
sággá nlnkult át. Az uj részvénytársa
ság alaptőkéje 100 millió korona. A 
nyomdai műlntézot nagyarányú fejlesz
tése már folyamatban van. Tervbe van 
véve a részvények tűzadói bevezetése.

x A Termelők Bankja Rt. 40 milliós 
alaptőkéjét szeptember 10-őn 800 mil
lióra emeli fel. Az intézet érdekeltségé
hez tartozó szarufósü- ós gombára gyár, 
üvegtechnikai árugyár kibővítés alatt 
áll, most kapcsolta be a bank érdekelt
ségébe a Mátyássy István és Társa vas
áé acélöntődé, gépgyár és mnlomberon- 
dczéel üzemet. Mezőgazdasági üzeme a 
legközelebb kezdi meg működését hat
ezer holdas birtokon. Az intézőt igazga
tóságában helyet foglalnak herceg Ilo- 
henlohc FeTono elnök, őrgróf Pallavi- 
cini Alfonz alolnök, herceg Lippe Al
fréd, Szilágyi Lajos dr. nemzotgyőléal 
képviselő, gróf Arz Rocderich nagybir
tokos, gróf Vojkfíy Hubert, Róna Sán
dor, vezérigazgató, ifj. Rupprecht Oli
vér dr., Perlaky Qtyórgy nemzetgyűlési 
képviselő, ifj. Hegedűs Sándor. Az 
tézet részvényeiből újabb tétel most 
rül forgalomba Ötvös és Társa 
utján.

x A Wörner J. fa Társa Gépgyár 
rendkívüli közgyűlése elhatározta 
alaptőkének 165 millió K-ra való föl
emelését Az uj részvények 2:1 arány
ban bocsáttatnak át elővételre 15.000 
koronás árfolyammal. Az elővételi jog 
szeptember hó 8-tól 12-ig a társaság 
pénztáránál (V., Váci-nt 48) hétközna
pokon délután 8—5 óráig gyakorolható.

x A Magyar Mérleg- és Gépgyár leg
utóbbi rendkívüli közgyűlésén az alup- 
tőke felemelését határozta eL Az összes 
uj részvények a régi részvénytulajdo
nosoknak ajánltatnak fel 1:1 arány
ban darabonkint 10.000 koronáért. Xz 
elővételi jog a vállalat irodájában szep
tember 8-ig gyakorolható.

x Herendi Porcellúngyár Részvény
társaság. Az 1839. évben alapitett he 
rendi porcellángyár, r • • '
Hiányai közismertek ós világhírűek, „ 
Lloyd Bank és a Mobilbank közremű
ködésével ötszázmillió korona teljesen 
befizetett alaptőkével részvénytársa
sággá nlnkult át „Herendi Porcellón- 

in
ke* 
cég

Rt. 
az

amelynek gyárt- 
i» világhírűek, a

gyományai és csaknem évszázados ta
pasztalatoknak szigorn szem előtt tar
tása mellett, mindazonáltal a mai kor 
követelmény cinek megfelelően fokozni 
fa koreskedelmileg fejleszteni fogja. A 
gyárat, mint művészeti vezérigazgató, 
továbbra le Farka sházy Jenő fogja ve
zetni. Az igazgatóság tagjaivá megvá
lasztottak: Farkasházy Jenő, Farkas
hány Zsigmond dr.. Fischer íklön, Fó
nagy Aladár, Héderváry Lehel dr..

Imre dr. vozérlgnzgató; Soluvnrtz EruG 
a Mercur Bank Wien, vezérigazgatója! 
a budapesti Mercur Váltóüzloti Rt, r(.. 
özéről Bcrger Mór vezérigazgató, 
Schwartz Gyula ügyvezető-igazgató, to
vábbá Kind Rlchárd, Wien, jryáros; 
Sobncider Arnold, a Premler-kouszor 
trzeblnni kőolajflnomitó gyárának vo- 
zőrigazgatója; Zuckor Arnold, n Gallia 
Rrt. Vaduz Ügyvezotő-igazyatója; Pár
kány Frigyes dr., a vállalat ügyésze.

x Wlntevnitz M. és I. Konfokclógy.v 
Rt. Kopctzkyy Félix elnöklete alatt tar
tett rendkívüli közgyűlésen a nagy
számú külföldi rendelésekre való tnkte 
tettel alaptőkéjét 30,000.000 koronára 
emelte fel. Minden részvónyro égj- uj 
részvény vehető át részvényenként 12G1 
korona lefizetése ellenében, szeptember
7. ós 21-iko között a Strasser és Tsa 
bankháznál (V., Nádor-utca 11.) A vál
lalat belső tartalékai sokszorosan felül
múlják a részvénytőkét

Ruhaszövetek !
Kabátvelourok 

Perzsautánzatok 
Ruhabársonyok 
Kabátplüssök 
Kabátbélések 

Selymek, csipkék 
Szalagok, tiillök 

Fianeílek 

Barchettek 
Vásznak, siffonok 
Zefirekköpperek 

Jutányos áron

Me fektesse ailndeo 
pénzét értékpapírba 

nane.4 vcuycn .uonual bufcCItözbcto 

házai vagy telket 
iáért *c Ingatlanoknál az áremelkedés ernfiB 
várható. Burebbet Salaa tulajdonosiul aEKÖSI IJH 
VII.. Alni.Vl tdr Hvnle Telefon - J13 --

AFFINERÍA
uejnesfctnvfciasztö <s feldolgozó Lntcxet

VI, Nagydiófa-utca 28. az- 
Arany, ezUat w*tele <» a«ad*»»

FBhtrbúforok. konyha, slftsiU.
VIÜ, Erdélvl ucca l. azTelefon: Jőrw

He dobta ez TS&S&Sj zománeedényeU.^ 
eclttl ajjáatatritva visszakapta- á« aita 
e.tAnvdret mW éfdckéOM néue 
vaallateC, Y’; Pőbsq-w. |5«W*’
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bizony szomorú esel volt...
~ Szomorú. is úgy meg ijedtéin, 

amikor Kompőthy összeesett a szín- 
pádon a „Három grácia" előadása 
alatt, hogy a vér. is elhült ereim- 
oon. De aztán szerencsére hamaro
san jobban lett és folytatták az elő
adást. Szegény Kompőthy remegve 
köszönte meg a kedves közönség üd
vözlő tapsait, de teljesen csak ak
kor tért magához, amikor az ügye
lői polcon talált és nevére szóló le
velet felbontotta. A borítékban egy 
százezres, meg egy ötvenezres 
bankó volt, mellette egy kis levélke:

„A szomorú eset emléke csak ad
dig éljen benned, amíg tart a száz
ötvenezer korona, amelyet Doboz 
vezérigazgató úr nercben küld ne
ked Tapolczai**.

— Ez a pompás medicina azután 
hamarosan meggyógyította Kom- 
póthyt, aki, hogy a „szomorú eset**-et 
hamar elfeledje, már el is költötte 
az „orvosság"-ot. „Ezek után már 
csak nem jöhet újabb baj" — gon
dolta magában Szabolcs Ernő, ami
kor az ezüsthajű Csillag ügyelő 
megrémülve jelenti, hogy Halmay, 
Üjváry, Vendrey és Komlós a szín
pad egyik sötét zugában úgy fe- 
kiisznek, mintha már minden segít
ség későn volna. „Szent Isten, csak 
nem tört ki valami járvány?* — 
kiált fel a kis Szabolcs és futó lé
pésben siet a betegek felé. Bizony 
szomorú látványban volt része. Ott 
feküdt fznégtt beteg egymás mellett 
halál sápadtan mind a négy olyan 
fájdalmasan nyöszörgőit, hogy még 
az odasiető doktornak is megesett a 
szive rajtűk. Nosza rajta, nekifogott 
a jó doktor bácsi, szívet vizsgált, 
pulzust mért, konyakkal itatta őket, 
de biz* nem használt semmi. Már 
azon kezdtek tanácskozni, hogy a 
közönségnek bejelentik az újabb ka
tasztrófát, amikor Szabolcs fejéhez 
kapott és felszaladt az irodába, 
majd rövidesen visszatért és a négy 
beteg kezébe csúsztatott százötven— 
taázötvenezer koronát, A Kompőthy 
féle medecina itt is segített, hirte- 
wi felugrottak a betegek és mintha 
mi sem történt volna siettek az öl
ekbe, az égésit színház egetverő 
kacagása között. A Fővárosi Szín
ház szótárából azóta törölték az 
előleg** szót és helyébe került a 
^meaccina.**, „Kérek ötven gramm 
Kompőthy medecindt** — mondják a 
ttívészek a ..Három grácia"-hoz 
tamzett patikában. Bocsásson meg, 
hogy olyan sokat időzöm ennél az 
esetnél, de még el kell mondanom, 
hogy amikor Kompőthy jobban lett 
90 •' „veseember** megkérdezte tőle:

Apor Gyuszl, hogy azért lettél 
torzul, n^ert megláttad Nádor Je- 
n'A a nézőtéren?*

. ~~ hallom, a ligetben Wcdekind darab 
M menni)

ügy van, a „Frühllngserwa- 
/ adják a Tűzoltónap kereté

ben lelkes és fiatal színészek. A da- 
fabot a nagyszerű Hegedűs Tibor 
endezi, akit a Belvárosi számára 
n,:f^ Ecöthkélc nem régen.

Elemér jut benne végre újra 
való szerephez és azt mondják, 

•jogy szenzációs lesz. Szenzációs 
^ f^onkivül a fiatal Hprvdih Éva,

Ki a Mandarin óta nem kapott tra- 
Kerepel és most majd meg. 

wtatja. hogy nem hiába beszélnek 
" *“V, mint a közeljövő nagy 

Ígéretéről. Forgács Rózsi, 
Antal ét a többiek is mind

frdmal 
Matóny

hétfői nju»ló

nagyszerűek lesznek, úgy, hogy az 
előadást valószínűleg sokszor meg 
kell majd ismételni a pompás gár
dának.

— Valamit hallottam nagy diszkréció 
mellett!..,

— Mibe fogadunk, tudom, hogy 
mit. Azt hallotta, hogy Beregi Osz
kár leszerződik a Renaissance Szín
házhoz. A híresztelésben van va
lami igazság. Beregi ugyanis ami- 

* kor legutóbb Budapesten járt, 
amint a lapok is megírták, tégig- 

, nézte a „Trónörökös"-t a Renaissan- 
I cc Színházban. Azután felment az 
i n ódába unoka öccséhcz, Beregi 
Sándorhoz, aki tudvalévőén a Rc- 

I naissance Színház főtitkára, majd 
i előadás után zárt ajtók mögött tár
gyalt Bárdos direktorral hetvenkét 

.percig. Mit végeztek, mit nem, a jó 
'Isten tudja, mert mindkét fél na- 
1 gyón titokzatos, de nem lehetetlen, 
hogy a tanácskozás a szerződés ka
puját jelenti. »

— Ezek után maga édes Szmoking azt 
is tudni fogja, hogy Ihász Csuli miért 
volt olyan haragos a minap a „Navarrai 
Margit'1 egyik próbáján.

— Jól mondta. Valóban tüdőm. 
Ügy áll a dolog ugyanis, hogy a 
„Navarrai Margit** próbái párhuza
mosan folynak Molnár „Vörös ma
lom"-jónak próbáival, de miután a 
Magyar Színháznak csak egy szín
pada van, Navarrai Margittal át
mentek a Blaha Lujza Színházba, 
A minap azután ott sem lehetett 
próbálni, mert emlékpróba volt a 

1 színpadon, Navarrai Margit-ék hát 
. kivonultak a Blaha Lujza Színház 
1 előcsarnokába és ott próbálták Fo
dor László darabját, amelyről oly 
sok jót beszélnek a benfentesek. 
Ezért lett dühös Ihász. Azt mondta, 
hogy ő ^gangpn" nem. próbál és 

\abba is hagyta szerepét. Sétált 
nagy léptekkel, dühösen fel és .alá, 
mire Báróti, a rendező a leg- 

'nagyobb nyugalommal kijelentette, 
hogy Iliász Csuli haragját méltá
nyolni kell, majd hát a súgó 
mondja cl helyette a szerepét. 
A súgó kezdte is mondani és olyan 
jól súgott, hogy Ihász Csuli szép 
csendesen visszaült helyére. Egyik 
„rosszmájú** meg is kérdezte tőle: 
„Már a súgóra is féljékenykedsz 
Csuli?* — amin aztán jót mulattak 
a színészek. A Navarrai Margit 
miatt egyébként legtöbbet a szerző, 
Fodor László szenved, akit folyto
nosan ugratnak barátai az Abbázia 
kávéhdzbeli törzsasztal mellett.

— Valóban Molnár, darabjával 
együtt kerül színre a darabod — 
kérdezték tőle.

— Igen.
■— Ezt nem értem.
— Majd én megmagyarázom -- 

szólott közbe a társaság egyik 
tagja — a „Vörös • malom** az elő- 
dáson kerül majd színre, a „Na
varrai Margit*' pedig a felvonás
közökben.

— Hazajöttek már színészeink a nya
ralásból!

— Haza ám. Majdnem valameny- 
nyicn, sőt a „doktor úr" is megér
kezett, aki a svájci vonaton uta
zik a gyerekekkel. Alig, hogy kikö
tött a magyar fővárosban, mindjárt 
felkereste a szőke művésznőt a 
Blaha Lujza Színházban, akiért 
hajdanta szive vérzett. A ben fente- 
sek szerint a doktor úr kibékülő 
látogatáson volt a színházban a mű
vésznőnél.

QJj szerep — uj öröm
ürta: SDTészáros Qiza

Számomra új darab, új sze
rep, új mondanivaló nincs, csak 
új boldogság, új öröm, amely 
mindig elfog, ha* színpadra lé
pek, a közönség elé. Mindegy, 
mit mondok, mindegy milyen a 
ruhám, milyen a darab, fő az, 
hogy színpadon vagyok, szere
pet mondok és igyekszem a 
szivemet, a lelkemet odaajándé
kozni a közönségnek.

Félix Gandera darabjáról, 
amelyben most játszom a Re- 
naissancc Színházban, csak jót 
mondhatok. Gandera szellemé
nek teljes egészét odaadta da
rabjának, amelyet a mi Koszto
lányink fordítása még élvezhe
tőbbé tett. Kollégáim, akikkel 
együtt játszom a legnagyobb 
lelkesedéssel igyekeztek a dara
bot sikerre vinni és nagy szere
tettel szorgoskodnak azon, hogy 
a közönség mulasson, a szerző 
pedig a messze idegenben jó hí
rét hallja annak az előadásnak, 
amelyet mi magyarok játszunk 
ennek a szerencsétlen országnak 
elszegényedett fővárosában.

RÖVID HÍREK
FODOR IZSÓNAK,

az Operaház zenekari főnökének 
. huszonötesztendös jubileuma meg- 

üneplésére készül az Operaház.
PETŐ IMRE,

az Operaház karnagya vezényli a 
Városi Színház operettjeit addig, 
amíg Friedl karmester helyét bo 
nem töltik.

SALAMON BÉLA
cseh-szlovák turnéjáról hazaérke
zett és a Pesti Kabaréhoz szer
ződött.

SZÉCSI BÖZSIT - a.

a pozsonyiak kedven© drámai 
primadonnáját szerződtette a bu
dai-miskolci színház. A fiatal mű- 
Véeinő á’,',Lőcséi fbhérasszóny" 
címszerepében aratott nem régen 
szép sikert a Budai Színkörben.

DTSZLETMÜNKASOK JÓTÉKONYCÉLU 
ESTÉLYE.

A fővárosi diszle (munkások szom
baton este jótékonyáéin estélyt 
rendeztek, amelyen Biller Irén, 
Halmay Tibor, Kompolthy Gyula, 
László Andor és Komlós Vilmos 
léptek fel. A sztrájkoló zenekart 
Csillag Miklós pótolta, aki tehet
séges zongorajátékával szép sikert 
aratott.

• Bemutató a Magyar Színházban. 
Jövő szombaton, szeptember 8-án lesz 
az idei évad első bemutatója a Magyar 
Színházban. Ekkor mutatják be Fodor 
Lászlónak, a jeles fiatal írónak „Na
varrai Margit** cimü három felvonásos 
vígjátékét, melynek előadását másnap, 
vasárnap megismétlik. A bemutatóig 
hétfőn Schiller nagyhatású történelmi 
drámáját, „Az orlcáusi szüzet**, ked
den és csütörtökön Vajda Ernő mulat
ságos vígjátékét, „A válópores höl
gyet**, szerdán és póritokén pedig Beöthy 
László kitűnő vigjátékát, a „Kovács
nál** adják. Vasárnap délután Molnár 
Ferenc páratlan költői szépségű da
rabja, az „Égi és földi szerelem** 3 óra
kor mérsékelt hclyárakkal kerül színre.

• A Vígszínház e hetének eseménye a 
a szezón olső premiérje, az Első csön
getés szombati bemutatója lesz. Méltán 
várják rendkívüli érdeklődéssel az új
donságot, a legutóbbi évek legnagyobb 
színpadi sikerét. Az Első csöngetést ad
ják vasárnap és hétfőn is. A szombati 
premierig, amelytől fogva az előadások 
már félnyolc órakor kezdődnek, válto
zatosan alakul a miisor. Ebbon a sze- 
zónban először (csütörtökön) az ördög 
is színre kerül. Műsoron szerepel még 
a Zsivdny. Az Ur siŐUeje és Négy 
frakk. Ezek az előadások még nyolc 
órakor kezdődnek-

• A „Sárga kabát** utolsóelőtti hete. 
A Király-színházban Faragó—Nádor 
„Elaler Fanny** cimü daljátákáak be
mutatója előtt a jövő héten „A sárga 
kabát** sorozatos előadásai folynak, a

___________________ 7
szép zenéjü Lehár-daljátékának kedden 
lesz a 75-ik előadása Honthy Hannával, 
Karáosoyi Iliivel, liátkalval, Latabárral 
és Ihásszal u főszerepekben. Vasárnap 
délután „N bajadér** kerül 6zinrc 3 
órakor mérsékelt hclyárakkal.

• 90—96-odszor adják a „Három grá
ciáit o héten a Fővárosi Operettszin- 
házban. Lehár Ferenc páratlan sikerű 
revüoperctt jét mindon este utolsó he
lyig telt nézőtér előtt játszák. Vasár
nap déluán a múlt szezón másik világ
sikere, a Marinka, a táncosnő kerül 
színre.

• A Városi Színház jövő hei műsorát 
csup opera-olőadások töltik ki. Hétfon; 
A bűvös vadász, kedden; Carmen, szer- 
dánő Traviata kerül színre. Csütörtökön 
A tükör pantomim megy a Zaza operá
val egy estén. Pénteken: a Trubadúr, 
szombaton: Iloffmanu meséi, vasárnap: 
Bajazzók és Parasztbecsület, jövő hét
főn a Pillangókisasszony van műsoron. 
Jövő vasárnap délután a Bolond istók 
cimü népies daljátékot adják.

• A trónörökös és önagysága két férje 
cimü francia bohózat váltakozik a Ro- 
naissanco-Szinház jövő heti műsorán. 
Hétfőn, kedden, csütörtökön és szomba
ton az Önagyaága két férje, szerdán, 
pénteken és vasárnap esto A trónörökös 
kor ül színre. Pénteken lesz A trónörö
kös 25-ik előadása. Jövő vasárnanx dél
után lesz az első mérsékelt helyár? elő
adás. amikor is a Végállomás van mű
soron.

• Legnépszerűbb darabjait váltakozva 
hozza színre a jövő héten a Bolvárosi 
Színház. Hétfőn és csütörtökön Lenor- 
mand drámáját, a „Névteleneket** Som- 
layval és Titkos Ilonával, kedden és 
szombaton „Kékszakáll nyolcadik fele
sége" cimü kacagtató vígjátékot, szer
dán, pénteken és vasárnap Móricz Zsig- 
njond kitűnő parasztvigjátékát a „Sári 
bírót" Rákosa. Szidi vendégfelléptével 
és Somlayval a címszerepben. Vasárnap 
délután- „A gazdag leány" cimü nagy
sikerű vigjátéka kerül színre 3 órakor 
mérsékelt helyárakkal.

• A 100-ik előadáson túl Is változat
lanul táblás házak mellett kerül szinro 
az Andrássy-uti Színház nagyhatású 
műsora, melyet jövő héten minden este, 
valamint vasárnap délután is megismé
telnek 3% órakor mérsékelt hely- 
árakkftl.

• A legnagyobb siker kíséri Rajna— 
Czobor „Szépasszony kocsisa" .^imii 
operettjének előadásait a. Blaha'' tujza- 
szinházban, ahol a mulatságos cselek- 
ményü és szépzenéjü darab a jövő hé
ten i« minden este műsoron van. Va
sárnap délután Szilágyi és Lippay „le
vendula**' cimü nagyhatású dnTJfftéfcát 
játsszák 3 órakor mérsékelt helyárakkal.

• Az élet koronája — az Urániában. 
A legszebb filmek közé sorozza az I7ní- 
nia azt a művészi tökéletességű filmet, 
amelyet a Goldwyn amerikai gyár 
aranysorozaátból kiválasztott uj műso
rául. Egy szép ass7A)ny regénye e? — 
a látványosságok káprázatos keretében. 
A nagy filmen kívül egy eredeti fUm- 
ballet és egy pompás burlcszk szereped 
a műsoron. Az előadások 5, %1, és 
10 órakor kezdődnek.

• A Kert-mozi gazdag és változatos 
premierje szenzációs sikert aratott: 
Clara Kimball Young. az 5 felv. „Más 
aszonya" cimü amerikai regényben, a 
fclülmulhatalan Zor oés Huru a „Szök
jünk meg tanár ur" cimü 6 felvonásom 
dán burlcszk vígjátékban. Előadások: 
7, %10.

• A Kamarában ma és egész héten 
Kislányok a nagyvárosban, főszerepben 
Elaine Hammerstcln, a gyönyörű ame
rikai művésznő, valamint a világhírű 
Dumas-regényből készült Fekete tuli
pán, Elga Hall és Cári de Vogt első
rangú alakításával. Előadások fél 5, 
’/«7, 8 és 10 órakor.

• A Mozgókép-Otthon szenzáción sal- 
sonnyitó vigjátékmfisora; A világhírű 
Zoro Huruval: „Szökjünk meg tanár 
ur* 6 felv., „Fatty menyasszonyt cse
rél0, 5 fclv„ két óra hosszat szakadat
lan nevetésben, vidám kedvben tatfja 
a köznösóget. Kitűnő az Angol Híradó 
sportszáma. Előadások kezdete: 5, 7, 9.

PAVILLON MASCOTTE
VT, Hagymásé n. 17. (Főv&ro«i operett Apaiét)
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M favorit csapatott 
nagy gólarányu győzelme

Ki elaőoBrJ.úlyu csapatok harmadik 
találkozása a favoritok sorozatos győ
zelmével végződött. Az őszi azezon első 
helyezettjei súlyos vereséget szenvedtek 
k a vezető bolyét át kellett adniuk a 
mait évi bajnokság helyezettjeinek. A 
sora különös szeszélye folytán a né
gyes gólarúny dominált ma, 4:1)—4:1 
arányban arattak győzelmet a tavalyi 
bajnokság helyezel tjei. Ugylátszlk n 
feltört fiatalok diadalmas oiőuyomulása 
inkább a i életlen és a szerencse össze
játszása volt, mint a fejlettebb techni
káé. A.- ohü . -ló'.• minden csapata 
ma egységen, szép Játékot pro<Iukált s 
nz flsszegjül' közörviígnek komoly élve
zetet Jtyujfot: Az MTK pályán egy kis 
incidens is előfordult. A ma először 
Játszó- ki .' ,4 xzk.oHen fogadta a kö
zönség •< • ■ orkikiíktt a játékában. A
második félidő közepén Molnár lövésre 
készült, do Oláh 38-us hátvéd bole-

• szaladt, ami miatt Molnár panasszal 
[ élt és a bíróhoz fordult. Ebből kifolyó- 
| lóg Oláh inzoultdlta Molnárt. Csodáié- 
| tosképpon a biró nem vett tudomást nz 
' incidensről és a brutálisan támadó 
J Olfiht még eaak megrovásban sem ré

szesítette.
Az MTK pályán ma váratlanul Orth 

György is megjelent. Egyik páholyból 
végignézte a mérkőzést. A közönség, 
egy réíze — a nagyobbik — egykori 
kedvencét gúnyos megjegyzésekkel fo
gadta. a másik -■ fiatalok és gyerekek 
— néhány óljent kiáltottak feléje, de 
nzfán ők is elhallgattak, küdönösen ak- 

I kor, amikor ilyen megjegyzések röppen- 
I fok el:

- Orth nélkül is lehet 8:0-ra győzni.
-1 Nem kell primadonna a negyedik 

gólhoz sem.
Nem is kellett.

folyó 
mér- 
mér-

i
I

I

MTK-31 FC 4:1 (8:1)
A Vohuirral megerősített MTK és 

as uj elsőosztályu .M-<w találkozása 
egyesek szerint már előre kizárta a 
mérkőzés komoly jellegét. Ennek a vá
rakozásnak azonban nz ellenkezőjét bi
zonyította le a Jó formában lévő budai 
együttes, lelkes Játékával. Az .VTK-nak 
kfedvez a szorenc#e a helyválasztásnál 

a H3-ns támadással indul n Játék. A 
39-as támadások 10 percig komoly ve
szélyt jelentőnk Kropacwk kapujára, de 
ezután mlnha nz MTK is megunta 
volna a passzív szerepet, támadásba 
megy át A 12-dik percben Braun. Mól- 
vár ht IVinkler gyiinyárii összjátékáhól, 
utóbb! helyezőit gólt rúg. Az MTK tá
madások most már állandósulnák, mi
nők* eredményéül a 94-dik percben Sik- 
lótirt/ ifcV'thálótröl a nap legszebb gólját 
rúgja. Ezt követi a 35. percben Molnár 
topos, helyezett gólja. A budaiakat kissé 
felvillanyozza a báron’ gól és sz&> 
kombinációval közelítik meg á kék- 
féflérW ’kapuját. A 40. percben Manói 
komért vét a mrogugrásból ZJoch 
nehéz helyzetből gólt fejel. MTK tá
madás közben jelez a bíró félidőt.

A második félidőben sem változik a 
játék képe. Az MTK továbbra Is tá
mad, de a kitűnő formában védő Zsák i 
ó« a budai védelem sok veszedolmes ; 
helyzetet tisztáz. A játék további részé- ' 
bon nyomasztóvá válik az MTK fölé- , 
nye és a 20. percben az addig olhanya- i 
golf Jeny 25 méteről hatalmas lövést j 
küld Ztak kApujára. Zsák a labdát védi, | 
•l/j az ki|ui<tan és ügyesen bolyez- ■ 
kedő Braun a té • • 
molloft élesou n 
ezritáu kissé ollau. 
eredmény nélkül 
felé eldurvult 
magóról nem sok jót 
Mindkét csapat formáján alul szerepelt 
e az különösen a raktárok játékán lát
szott meg. Az MTK csatársora még 
mindig nem a régi, bár négy játékosa 
ma kiválót nyújtott, dr a centerben 
játsaó Winklcr H. mu bosszantóan in- 
diszponált volt és »» helysetek sorozatát 
rontotta ^1.

I 
' A féT’dő további részében is nz UTE ! 

1 támad és a 43. percben Jeszmds révén ,

percben a BTC-nek stkcrüW lerohannia 
s a nyolcadik percben az első gólt meg
szereznie. Nehány perc múlva a Törek
vés kiegyenlített de Szán Jó a 40-ik 
perobon a második gólt rúgta. Változa
tos Játék után Horváth a második fél
idő végén eldöntetlenre szépítette az 
eredményt.

KAC-Zugló 1:1 (í:«)
A mai elsőosztályn bajnokságért 

küzdelem sorozatát a KAC—Zugló 
közéé zárta be. Érdektelen, laseu
közősben csapott össze a két egyesület, 
amelyből a nagyobb szerencsével játszó 
kispestiek kerültek k-i győztesen. A 
mérkőzés egyetlen gólját az első fél
idő lS-ik percében ölvedy fejelte Zugló 
hálójába. A második félidő utolsó per
cében alkalma nyílott Zuglónak a ki
egyenlítésre. de Pótlók félméter távol
ságról kapu mellé rúgta a labdát.

IT. osztályú bajnokság.
BÍJAC—Postás 2:0 (1:0).

MAC—Ékszerész 3:8 (1:0). 
Testvériség—BAK 1:1 (0:1).
KAOE—MAFC 7:0 (1:0). 
NSC-Husiparos 8:1 (2:1).
A bajnokság állása 1923 szept. !<án:
A harmadik forduló után az FTC ke

rült, a bajnokság élére. Eddig meg pon
tot nem vesztett. Az UTE a 10-ik hely
re szorult, mig a Törekvés az, utolsó 
helyet foglalta el. Pontot eddig minden 
egyesület

dik jfólt egy kapnclőtti kavarodásból.

ádás küzdelem után Parádéé nyakhi®*. 
szál nyer. Betörő szoros harmadik./. p_ 
rádés (1% Schcjbal). 2. Classicus ín 
Pretzncr). Betörd (fi Bicr^uicky} f «' 
Bóloudka. Tat: 1000: 1900.

II. Eladók handicapja 1000 m. Mind, 
járt a start, után Vera III. ve-zet tor- 
rierenél. Táv1* után Spidaiczi ós Kég^ 

I kenő üldözésére indul, de Vera III. ssi. 
vésőn újítva elsőségét megtartja g há- 
romnegy<‘d hosszal nyer. 1. Vera in 
(/’í Altmann). 2. Spúluczi (6 OpacsitiL 
3. Keszkenő (1% Ilufhaver) f. m; ^r. 
leints és Heleia. Tót: tét: 1000 • igna 
Hely.h 1000 : 1300 : 1800. '

III. L'joncverseny 1200 in. Első klsfe 
leire rákerült a tart Szokolay vezet a 
távig, de ott vifeszae&ik s Bayadére tör 
előre s cantcrben nyer Polymela 
Csanád előtt, 1. Jtayndére (fi Szabó A 
IIJ. 2. Pctlymcla (3 Altmann). 3. Csandi 
(16 Nagy G.), t. m. Tagore, Lamoral, 
Sanndo, Evie Mareclmll, L’AIsaee, 
XérxOB. Tol. lét: 1000 :9900. Helye 
1000 : 2400 : 1900 : 1200.
IV. Rákosi handicap. 1C00 m. Az eg«g 

mezőny jól jön el a géptől a a Dréher 
•zin látszik a frontban. A táv után 
Josma pehelysúlyával előnyre tóve 
szert, könnyen nyeri a versenyt Mönd®. 
berg ellen. 1. Josma (6 Mütter). • 
Mönschberg (6 Gutái). 3. El ne felejti 
(6 Hofbauer), f. m. Vorvitz, Ébredj ma- 
gyár, Croonwell, Petrarka, Hojxitasoh, 
Szélrózsa, Whiteboy, Borgó, Bába. Tót, 
tét: 1006 : 7100. Hely: 1000 : 2500 : 2500/ 
2100.

V. Kétévesek handicapja. 1009 x 
Hosszas kísérlet után rákorii] a tart 
Quodlibot ugrik el legjobban a géptől. 
A távnál Lanka válik ki a csomóból, 
melyet a későn jövő Sakk-Matt, sem 
tud megverni. 1. Lanka(3 Gutái). 1 
Sakk-Matt (1 Pretznef). 3. Girarti fi 
Szabó L. II.), f. m- Madame Mére, Pkk 
neta, Bskiiszegő, Citera, Quodlibet,, Sár* 
gám, Ordíts, Szeles, Fruzsi, Csertő, Mus
solini, Ülwr Alles. Tót. tét: 1000:5006, 
Hely 1000 : 1700 : 2000 : 3300.

VI. Welter-handicap. 1800 m. Soksodl
kísérletre sikerült, a start s akkor M 
kereső nélkül indítja el a starter a me
zőnyt. Csicseri és Protty—Mary vezet
nek a mezőny legnagyobb részén. A 
távnál Kalypso tör az élre és köny- 
nyen nyer. 1. Kfllypso (j Hofbauer). 1 
Pret>ty—Ma,ry (9 Altmann). 3. Aíl right 
18 Martinék), f. m. Fogaras, Peggy, A» 
IL, Ferrarin, Lord Newton, Reinfíntin^ 
Vaskalapos. Virgonc, Csicseri, Pwirl 
l’amonr, Kereső. .

szerzett: 
pont 
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a negyedik gólt, éri el.
A második félidő már teljesen m£s 

játékot hoz, egyenlő ellenfelek lapos 
küzdelmét mutatja, amit egy-egy lefutás 
fesz csak élénkké. A 2*. percben Bo- 

, rost 11. (VÁC) a két Fogl között ki
törve egész a hatos vonalig vezeti a 
labdát, do a kifutó Varga mellett kapu 

I mellé rúgja. Mezőnyjáték mellett mn- 
• lik el a mérkőzés többi része. 
! Az újpesti csapatnak ma különösen 
I támadósora tetszett. A Kása—Jeszmds— 
I Csontos belső trió válogatott 
’ mutatott. A VAC-bau egyedül
II. igyekezett eredményt elérni.

FTC—UTSE 4:9 (3:9
A játék a ferenóvárosiak támadásá

val kezdődik, a zöld-fehéro.k azonnal ma
gukhoz ragadják a vexebtrt éo nagy
szerű összdúftZ'kkal Egri már az első 
percekben gólhoz jnftatöa dMipatát. 
Szabó. lelkes játéka állandóan bánna- 
dósba viwzi ar, FTC oantárokat, a ki
tűnő centerhrdf tömi lamdával a táma
dásait, AToinek a kövétkezménye aztán 
az UTSE állandó védekozése. Minaro ! 
vies kitűnő hátvéd. A félidő vége felé! 
az ITTSE kapkodóvá válik s egyre több i 
’ nabadrágást ítél meg a bíró. Egy f 
Ilyen eset után sz FTC második gól- * 
ját is megszerzi. Ezután plllanatar’;m 
felszabadul az UTSE, néhány támafT:: \; 
rz FTC kapujáig is ol5nt, de Amsei úi • 
a Hungler—Takács gát nem engedi 
góllá érni a helyzetei. A 41-ifc percben .

1
I
1

1

I formát
Boroirs.

I

l 
I

i
I

' budai védelem ! Uoty a—-Hőgc-r kombináció Ismét ered 
küldi. A játék | ménnyel jár s a zöld-fehérek s lm^ma- \ 

és igy további ‘ 
fejeződik be a vágó 

mérkőzés. A játékról 
mondhatunk.

: dik gólt ie megnyerik.
! A ,'rtldfi

Szünet után a 18-ik pereim Kelement 
clf.iu tolják, a biró Jl-est ítél, amit az 
UTS.E kapn*fl nem tud kivédeni öe 
Eiacnhofter a negyedik gólt szerzi meg. 
A-z FTSE az egész mérkőzés alatt lel
keseit játszik, de balszerencse kíséri a 
eredményt egy esetben sem tud elérni.

liTE-VAC <:• (4:9)

Nagyszámú közönség előtt csapott 
össse a régi lóverseny töri pályán a két 
csapat. Az újpesti csapatban n a jót- 
sxoh először Jeszmás, a volt p-ofesz- 
Mtionatus játékos. Aa újpestiek nagy 
gólarányu győzelme annak a gyilkos 
tempónak köszönhető, ami az egész első 
félidőt Jellemezte. Ennek n tempónak 
áldozatul őseit a VÁC védelme, csn'ár- 
•óra pedig meg sem kísérelte az UTE 
védcl-in kér'1 ■’líiltor *ét. A in-'rkuxf 
első perceiben az UTE axonnr.l iilmn 
dóan !da» fel. A fi. porcboa támad elő
ször a VÁC, do Bor >.«*■ II. lövése i» 
kapufa nyílott jut ki a mezőnyből. ' 
mán ismét ar ‘ITT támad, auielyne*; 
• redr.'ényekéf yen ■> percből! Ctonlut 
magasan Iveit labdája Fischer kspújá
ba jut. Kezdés utón ITeiss. a VÁC cen- 
torhalfjn rsanyi'.n í>*r • • 
Ionon .UTE-támndós körben
MTópen szökteti Csnnfoal, aki a Ifi. >»*:< I 
b*n a második gólt rngjs. Ugyancsak , A várni ások • Jú4ék etejon tnagnk- 
C»ot»to.< rúgja a X. percben a barma-1 hoz rágódták a vezetést. A nyolcadik

Vasaa-III. kér. TVE 1:9 (•:•)
Az első félidő főleg mezőnyjátékban 

merült ki és igazi gólhelyzete egyik 
csapatnak sem volt, 
mór megváltoztatta

A második félidő 
a játék képét, 

amennyiben a Vasas csapat végre ma 
gára talált és a támadások irányítását 
az első percben már magához ragadta. 
A 10. porokon a Ka! sert helyettesítő 
Hruneeker lefut Jelinek labdájával .és 
ügyes beadását Tataivá 6 méteiTöl ka
pásból belövi. A gól felvillanyozza a 
Varasokat és támadási-támadás után 
vezetnek, de eredményt a tömörülő 
óbudai védelem miatt uem sikerül el- 
ámlök. A 23. porcban a biró tolerályes 
játék miatt Gottliebot kiállítja. Tiz 
-.nborrcl is frontban marad a F<mw. 
\ t'. percben Ilimmel beadását Jeli
nek kézzel üti lo és Tj.’.dcs gólba rúg
ja. A 
daiak 
biró 
Vasas

bíró n gólt megadja, 
reklamációjára és ti 
megkérdezése után 
támadással végződik
Törekvés—BTC 3:1

óbu-de az 
két határ- 

visszavonja, 
a mérkőzés.
(2t1)

1

Mtíéfifta
Az OTE országos versenye.

15-ször 400 m. stafétaversenyl
dijáért a 1

i
! Bu
ll AC

A
(lapost székéé naőváros 
csapata nyerte az MTE, OTE, ESC csa- 
f.'.ita előtt-

A 3000 m.-es sik futásban Várad)/ Mi
hály (MTK) » p. M mp, alatt győzött 
Kulcsár (MAFC) felett, '

Sitly dobásban Ördögh László 13 etn.- 
re! utasította Vállayt, a második helyre, 
(Í2 ®.-« cm.) A 100 m.-oa síkfutást 
Vida Béla nyerte Arewes előtt 11.4 mp. 
alatt.

Viztpóló
A mai napon három kupamecoset bo

nyolítottak le a Cteáfi zár -fürdőben. A 
Hl. kér. a .V^C-to 2:0 (2 :0), a VÁC a 
MAFC-t 5 : 9 (1:1) és az FTC a» 
NSC csapatát, 9—1 (5—1) gólarúnyban 
«y<fctc le. Kiemelkedő jé.tékot Keserű, 
Itótmmay 'és Róbert inwtetoít.

KeréKtpáe
rekordot Javított 39 km.-eu 
érdeklődés mellett folyt le a 

Kitartás KE mai versenye. A verseny 
egyetlen eseménye Bartos (VII. KKK) 
rckordjavltása volt a 30 km.-es motor- 
vezetéscs versenyben. Elért ideje 31 p. 
8.08 mp. hazat viszonyok között cisu 
rangú. Részletes eredmények:

Vadászverseny: 1. Sztlca (VII K) 2. 
Ixíwiager (VII K) 3. Hafner.

Pintér Ferenc emlékverseny: 1. Rörieh 
(TTC) 2. Masák (MTK) 8. Pirity (FTC).

15 km.-es pdrosverseny: 1. Rőrioh— 
Béos, 2. Széchényi—Szilágyi, 8. Mnhák— 
Velvárt.

20 km.-es motor vet été ses verseny. 1. 
Bartos (VTI K) 21 p. 0T mp. 2. Bánlczky 
(Kit. KK). 8. Tóth ,T. (Vil. KK).

90 hm.-r.s motervezetéses verseny. 1. 
Barfos (VTI K) II p. 3.08 mp. Orssdgos 
rekord. 2. Bániezky. 8. Tóth J,

Bartos
Gyeug©

Lósport
Magi versenyek
Első nap, szeptember hó 2.

Lovarcgylct a tőle megszokott 
indította be a szeptembert 

s az első napot a né-(>cs me-

A 
litéAMl 
mcotinget . __ _ _____
rőnyftk jellemzik, melyek nagyon vál-! 
toiatos s szép sportot nyújtottak. 

RéstMcs credtncngek;
I. Ldgffmdnyosi-dij ISOO m. Indítás < 

után Parádés vezetve a fordulóig négy I 
hon előnyt szem. Pretzner a forduló I 
wtán ostort vesz Claasicusra, azonban1

agi-

mflGHHR FflbU
volt aámltrlnui,EHBtbtf-ltönrt ti

Telefon: Józset 121-87

■ fövéro,legnagyobb családi ojórakoióMj,

negnyill!
Délután 5—7 óráig

uzsonna-hangverseny!
(Szabad bemenet)

Este nyolc órától reííel 
öt óráit zene, Ének,tánc 
a tör. művészvilág színejava felléptével

A TtUKERTBBN
KÖMYÖT-TAHYA

VIOAM NAN0Ul.aT 
■randsegder Muset énekel

A zongoránál dr. Horváth •gúla ztneadrso

OrkV**w Városllt*'

Naponta fél 8 
csfitörtökön. 
ünnepnap d. u. tél 4-w*

Városiig*1 Birkózó
TELEFÓN : 55-Ő5 versenyen
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a szoptok biztos ellenszere.
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