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A magyar kormány megbízásából, 
amint már tudjuk, Búd János köz- 
élolinezési miniszter eladott Svájc
nak 7000 vágón búzát, 6000 vágón el
adására pedig Magyarországnak 
aég joga van.

A kormány búzaeladás! tevékeny
sége a magyar népet különösen két 
főszempontból érdekli. Az egyik fő
szempont az, líogy mielőtt a kor
mány ily rengeteg búzái eladott 
volna a külföldnek, s nagy bevásár
lásaival felhajtotta az árakat, gon
doskodott-e az ellátatlanok óriási 
tömegének gabonaellátásúról 3 Mert 
nem akarok egyébre rámutatni mint 
arra, hogy nagyszámú fölmnnkássá- 
gnnknak cirea 25%-a az idei bő ter
més mellett is munka nélkül maradt 
s igy- kenyér nélkül megy neki a 
télnek. Viszont a közélelmezési mi
niszter úr e. szerencsétlen tömegeket 
a hatósági ellátásban részesülők lis
tájából törölte. Erre a fontos kér
désre a köz megnyugtató intézke
dést vár a kormány részéről. Mert 
bármilyen fontos a külföldi valuta, 
megszerzése pénzügyi szempontból, 
megbocsáthatlan bűn volna addig 
egy szem gabonát is kivinni, mig 
a magyar családok kenyérszükség
lete fedezve nincs. Az az érzésem, 
h°gy itt a kormány mulasztást kö
vetett cl.

A másik fontos szempont az. hogy 
nőért zárta ki a kormány a legális 
kereskedelmet! Búd miniszter érve
lése, hogy a közvetítő kereskedelmet 
akarta kizárni, nem érv, sőt egy 
rendkívül közgazdaságellenes kije- 
kntés. A kereskedelem ép olyan ter
helési ág, mint az ipar, vagy föld- 
húvelés. Az állam vagy a kormány 
Pedig nem kereskedő. Az adás-vétel 
nem állami feladat. S ha az állam 
nyen módon veszi ki a legális keres 

' elem kezéből a kenyeret, ezzel 
íoz»a«lasági életünk egyik ütőerét 
'"íja cl. Az állam célnélküli be
avatkozása a kereskedelmünk és a 
gazdaságunk vérkeri ngésének 
Wirszer többet ártott, mint ameny- 

nyit nyerni vél.
A kormány e ténykedésével újabb 
‘““Kiét adta közgazdaságunk 

’W problémái iránti érzéktelensé- 
WM :tbban 8 köi!éPkorl ^yházi 
^“irtsban él. hogy a kereskedelem 

‘nlomL Podl«
dl. 4 ba1, boey 3 évc’ kereskelem- 

elzárkózó, védővámos polltl- 
“ a csőd széléro juttatta a ma- 

• ^nizetgazdaságot

i

71 tobopzó ébredőket
szabadlábra helyezték

M vizsgálóbíró határozat át megfellebbezte az ügyészség
A rendőrség által a jogtalan to

borzás miatt letartóztatottak ügyé
ben ma döntött Kovács Miklós dr. 
vizsgálóbíró.

A már régebben letartóztatott 
Apói4 (Vogel) Viktor és hét társa, 
valamint a legutóbb letartóztatott 
három egyén ellen az állami és

Uj választásokra készül 
a kormány?

Hírek a nemzetgyűlés feloszlatásáról 
M.£‘S9af?ák.2?n,"fr2d"®í a Kormánypártban - Ellenzéki mozgalom az általános 
titkos választójog érdekében — Leveszik a napirendről Lendvaiék mentelmi Uayét 

Két hónapos lesz a Ház szünete
A politikai élet homlokterében 

ma még mindig Bethlen István 
gróf külföldi útja, illőivé megbeszé
lései állanak. Pozitív hírek érkez
tek arról, hogy ezek a tárgyalások 
kedvező eredményieknek mutatkoz
nak, amennyiben főleg a Benessel 
való tárgyalások a nyugodt megér
tés jegyében folytak le.

Politikai körökben egyáltalán 
bíznak abban, még az ellenzéki ol
dalon is, hogy Bethlen István gróf 
külföldi tanácskozásainak a zálog
jogok feloldása tekintetében inog 
lesz a kívánt eredménye s ezt már 
kétségtelen sikernek tartják. Infor
mátorunk ezzel kapcsolatosan rá
mutatott arra, hogy

a kormányban is meg van a 
szándék a belpolitikai atmosz
féra oly irányú megteremté
sére, amely alkalmas a kiilföld 
gazdasági és pénzügyi körei 

bizalmának a felkeltésére.
E tekintetben rámutatott infor- 

A szombati és vasárnapi maáánforsalom 
szilárdság felé tendált. Majdnem minden értókro pénzajánlat volt, áru 
azonban nem Igen jelentkezett, mert a spekuláció rövidesen sokkal ma
gasabb kurzusok kialakulását reméli. A bizakodó hangulatot aluta- 
masztotta a bécsi tőzsde rendkívüli szilárdsága. mely különösen az ar
bitrázs értékek iránt érdeklődött. A bankok- és tőzsdebizományosok
hoz igen sok külföldi vételi megbízás futott be. A két nap magánfor
galmában előfordult íaxációs árfolyamok közül a következőket említjük 
fel: Magyar Hitel 92B.OOO, Osztrák Hitel 180.000, Államvasut >08.000. AU. 
Takarék 260.000, Kereskedelmi Hank L55O.OO9, Oeorgía 1.500 000. Pesti Ha- 
zai 7 -7,509.000, Mezőhegyesl Cukor 499.OT0. ö»tennel« J*®’0®' ’íin’“ 
209.090, Nova 170.909, Phöbus 80.090. Ooldberger ISS.OOT, H^vat-Szlavon 
Jelzálogbank 70- 72.000. Báni 140.000. Herendi Porcelán 15.000, Just izzó 

17A99, Röhm Hordó 7009. Kistarcsal 140.090. Fegyver l’34®90’;, 
síén 1,009.990, Magnezit 2.GOO.OOO, Schlick 300.000. Izzó 600.900. Salgó 
750.090, Déllvasút 145.OT0. Leszámítol óbank 200.000. Cukor 3.509.009. Flóra 

290.000. Dunaharaszti 13.000.

[ társadalmi rend hatályosabb védel- 
, mérői szóló törvény alapján indí
totta meg a rendőrség az eljárást 
és valamonnyiüket átkisérte az 
ügyészség Markó uccai fogházába. 

Kovács Miklós dr. vizsgálóbríó 
vezette mind a két társaság ellen 
a vizsgálatot. A tegnapi nap folya-

. mátorunk a közelmúlt napok ese
ményeire bizonyos politikai moz
galmakkal kapcsolatosan és úgy 
értesülünk, hogy e tekintetben a 
kormánynak messzire nyúló kész 
tervei vannak, amelyek Bethlen 
István gróf hazatérése után válnak 
aktuálissá.

Elsősorban a hírek szerint arról 
volna szó, hogy már a közeli jövő
ben

új választásoknak nézünk elébe. 

Gömböséknek a kiválása ugyanis 
bár külsőleg teljes csőddel végző
dött, a benfentesek szerint ennek 
dacára is annyiban eredményesnek 
mutatkozott, hogy a kormánypárt 
belső egységéi megingatta. Sokan 
vannak még ma is az egységes 
pártban, akik nem vonták le a ma
guk számára a konzekvenciákat, 
mint Gömbösék, hanem nagy 
opportumitással benmaradtak a 
pártban, de lelkileg Gömbösék felé 

| mán újból kihallgatta valamennyi 
| terheltet és ennek eredményeként 

elrendelte szabadlábra hdyeké
süket.

A határozat ellen a soros ügyész, 
fel folyamodással élt, úgy högy 
ügyükben a közeli napokban a vád
tanács fog dönteni.

mutatnak megértést. Ezek a képvi
selők most arra törekszenek, hogy 
a pártban a bomlasztó s kovásza/ 
legyenek, mig Gömbösék kívülről 
döngetik a párt kapuit. A kor
mányzat egységére mindez kelle
metlenül hat h azért mindenesetre 
módot kell találnia arra, hogy a ros
kadozó egységet akár egy új vá 
laaztás révén is megmentse.

Hir szerint már bizonyos meg 
állapodd sok is vannak arra, hogy 

a nemzetgyűlést kormányzói 
kézirattal felosztlatják mind
járt az őszi indemnitási vita 

befejezése után.
Bár. illetékes helyen azt nz infor
mációnkat erélyesen megcáfolták, 
politikai körökben ennek dacára 
számolnak a feloszlatás lehetőségé
vel.
X kisgazdák nem válnak fki 

az egységes pártból
Ismeretes, hogy Eöri-Szabó Dezső 

választói egyenes felszólítást intéz 
tek a régi kisgazdákhoz, hogy 
állítsák vissza az önálló kisgazda
pártot. Erre vonatkozóan a régi 
kisgazdákhoz közelálló helyről az 
alábbi információt kaptuk:

— Az egységespárt kisgazdái 
tényleg sok tekintetben elégedetté 
nek a kormány gazdasági politika 
jóval. Nemcsak a pénzügyminiszlc’- 
politikája váltja ki ezt az elégedd 
íenségef, de hozzájárul újabban 
ehhez a Svájcnak lekötött 7000 va 
gón búza, amit a kisgazdák ma
gukra sérelmesnek tartanak.

Ennek dacára is a helyzet az, hegy 
Eöri-Szabó akciója nem fog ered 
ménnyel járni éppen n földmi veié* 
ügyi miniszter miatt, ^dgyalád' 
ugyanis most még nem szak' 
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Bethlennel, mert c nnek a szakítás
nak öreá nézi ■ kellemetlen kővel’ 
keznu'nyci lehetnének. A/,ért Nagy
atádi miiHH‘11 eszközzel azon fára
dozik, hogy berzenkedő kisgazdákat 
pillanatnyikig nir%nyu»tas«tt 8 az 
egy séges párt keretei között, meg
tarthassa. Ennek most meg is van 
n lehetősére, bar kétségtelen, hogy 
éppen a mérsékelt kisgazdák köré
ben erős elhajlás tapasztalható a 
kormány gazdasági politikájától. 
Pillanatnyikig mégis megmenti a 
helyzetet Nagyatádi kényszerű ben- 
maradása az egységes pártban.

Sílentéhl a foci# a tííkos 
vátatztófog órv£efcő&cn

Egyrészt az a politikai tétlenség, 
amelyet a kormányzás politikájá
nak betegségeként emlegetnek, 
másrészt éppen egy esetlegesen fe
nyegető oibzago« választás bekövet
kezése, hír szerint megmozdulásra 
késztel te a liberális ellenzéket is. 
Ennek

akciónak célja az általános tit
kos választójog megteremtése.

Az. czirányu megbeszélések a libe
rális ellenzék körében megindultak 
s a legközelebbi fél az, hogy ezen az 
alapon egységes platt farmra hozzák 
az egész liberális ellenzéket, akikhez 
készségesen csat lakoznék a párton- 
kiviiliek liberális szárnya.

A megbeszélések szerint, melyek 
ezideig kizí.-olag magánjellegű tár
gyalások voltak — a terv az, hogy 
a liberális cllnczék a mai helyzetben 
az intranzigenseg pusztán kor- 
mdnybuktató taktikázásával szem
ben, a kormánynak ha nem is hát- 
védet nyújtana, de minden csel
re a kormány iránt jóindulatút senr 
leges séget mutatna a fajvédők 
akciójával szemben s visqpnt

a kormány garanciákat adna az 
általános, tillos választójog te

kintetében.
Informátorunk szerint úgy a kor

mányban, nőni a/. pU|‘nz.éken meg 
van a jó szándék az ezen az alapon 
való találkozásra « « kormánynak 
csupán a választójog túlságos kitér
je szí é se tekintetében vannak aggá
lyai, viszont

az ellenzéken a hangsúlyt nem 
annyira az ,öltalános“-ra, mint 
inkább a „ti! kos súgóra" helyezik 

s igy meg van a remény, hogy az a 
mozgalom, mely a liberális ellenzék 
részéről indult meg, eredménnyel 
fog végződni.

informátorunk egyébként arra is 
rámutatott, hogy éppen a legutóbbi 
parlcmenti ülés kétségtelenül bizo
nyítékát adta, hogy a liberális el
lenzék nem a mindenáron való kor
mánybuktatás politikájának a bá
ród ja. hanem komolyan mérlegeli az 
országos helyzetet s politikai aktivi
tásának célja nem az abszolút hata~ 
lomra jutás.

Megkezdő rUft a pc.rfamtnt 
szil itate

A tisztviselői létszámcsökkentés 
juva-latávnl a nemzetgyűlés részle
teiben is véu.t .i s Igy napirendre a 
Lendvai I Iáin Kis Menyhért-féle 
menielmi ügyek kerülnének néhány 
még gyorsan letárgyalható jelenték
telenebb javaslattal

Illetékes helyről szerzett informá
ciónk szerint a napirendben bizo
nyos változások következnek be. Szó 
van ugjanis arról, hogy Lcndvaiék 

gyét ne tárgyalja a n ni:*'IgyWd? 
plénuma, illetőleg ennek tárgyalása 
u szánét utánra maradjon, másrészt 
azt a hírt is hallott ok, hogy ezesöt- 
ben magnk a fajvédők akarják pro
vokálni a tárgyalást, amennyiben 
politikailag a maguk javára akar
ják yyümölv*'r..l"tnl azokat a botra- 

anrdyck c. 'kivk a mentel
mi ii.vy* h.-.mk a tú’gynl'-át szükség
képen kísérik.

Az egységes párton bíznak ab
ban, hogv a fajvédők szándékolt az 
■ lleti/t”.: áll' sfic.h,’( sn nagyon Is 
tuiupiiuui lógja s nem lehctct-

im, hogy a mostani időkben egyéb-i szünet tartamára még nincs végié
ként se Alkalmas tárgy a napirend- ! ges megállapodás, de előre láthatóan 
rol egyelőre, lekerül. két hónapig lesz csendes a duna-

,A Ház előreláthatóan a héf közepén,, parti csúcsíves palota. A Házat im- 
Jngrrtsszubb esetben a hél végén már bizonyosan kormányzói kéz- 

■ kapja meg nyárutói vakációját. A' irattal napolják cl.
i_______________ _________  _______ —

Frieárick István 
nyilatkozik a Hétfői Naplónak a török 

országi kivándorlás ügyéről
I 
I

A magyar közönség előtt ismere
tes a törökországi kivándorlás 
ügye. Magyar munkások vándorol
tak ki Törökországba, ahol biztos 
munkaalkalmat reméltek. Várako- 

| zásukban sajnos csalódtak, amit bi- 
I zonyit a számos panaszos levél, 
amelyet ezek a munkások küldenek 
haza. Friedrich István, aki ebben 
az ügyben már felszólalt a nemzet
gyűlésen, a llétfiö Ngpló munka
társának a következőket mondotta 
n törökországi kivándorlásról:

— Naponta átlag száz levelet ka
pok különböző személyektől, akik 
között egyetemi tanár éppúgy van, 
mint egyszerű napszámos, ainelyek- 

i Len azt kérdi a levél írója, hogyan 
lehetne kijutni Törökországba, és 
kérnek, legyek ebben a törekvésük
ben segítségükre. A válaszbélye
gekre már több 100.000 korona ment 
s nz érdeklődőknek azt válaszoljuk, 
hogy nyilvántartjuk őket és ha jó 
munkaalkalom kínálkozik, értesít
jük is őket. Sajnos, több száz em
ber, nem tudni, kiknek a rábeszélé-

Ékszertözsde a lákóczi utón
Panaszkodnak az ékszerészek — Megszűnt az ékszer

csempéi zés
klncMeleniégom szomorú tudatában cigárotíá-stifteket és koiendős árú a 

azon tópolődtcm, hogy mi sorsa van ma ! s?ép .plcsó bross, amelynek azonban alig 
| nz ékszereseknek. Kinek van, ki veszi ós szabad meghaladnia az ötszázezer karó
id adja el! Kutató utam első etappeja- j nát. 
ként elmentem a Ilúkóezl-utra, ahol 

1 majd minden második házban órás- és 
! ékszerüzletre bukkantam. Benéztem ne- 
‘ hánynak ajtaján, do vevőre nem akad
tam egyben som. A tulajdonosok lég- '____
többje üzletének pultja mögött a tőzsdét • retet 
tanulmányozta szorgalmasan.

Kérdozősködésemro általános panasz ( 
volt a válasz az egész Rákóczi-uton. Az ' 
összes ékszerész mindazt hajtogatja, 
hogy nem lehet eladni semmit. Az uj- 
nágok házassági rovatai telő vannak el- 
jogyzési hírekkel, még som vásárolják 
a jegygyűrűket, bánom a legelegánsahb 
urak is megelégszenek valamilyen ol
csó dnbléáruval, azokból is az olcsóbb 
minőséget keresik. Az óraüzlet teljesen 
megállt, a jobbminóségü óra 150,000-től 
500.000-ig kapható csak. Az atanybevál- 
tíiH a hatalmas csábító reklámok és 
csalogatások ellenére ma teljesen meg
szűnt, mórt már mindenki eladta min
denét. A pesti polgár ma már csak 
mint eladó szerepel, vásárra viszi a 
féltve őrzött karikagyűrűjét, az asz- 
szony ünnepi brostüjét, vagy pedig ki
kerül a mellény gomblyukából a pol
gári tekintély roprezontabilis

; VHSIUK x—- ------ - -
leiadta.)

A Károly körúton át ti Kossuth Lajos JUVJJ cjvuuns. az asziaioKon garmnaa- 
ncoában bementem a Bálint és l)an cég- j val ]irver az arany, csillognak az ujja-

gári tekintély repnwumuuw -
vastag aranylánc, (az órát már régen

--------------- — - . . , »i ... ,vi no aiuuji wjiiívftiiue u.'j“ 
hoz, amelynek cégtulajdonosa, Bálint., az ■ ^on n brilliáns gyűrűk ós hatalmas tor- 
Éktworkereskedők Országos Egyesük'.0- J jaezokban mesebeli összegeket érő ezüst
nek alelnüke, aki az ékszerkoreskedolem . vázák, ezüstszelencék. Egy asztalon száz 
inai helyzetéről u következő felvilágosi- j-jg karéira hever csak úgy gazdát- 
tást adta:------------------------------------------------- ; lannl, az arra haladó szaktársak cgyet-

— Az ókszerkorcskedelem, tekintve, egyet a kezükbo vesznek, megnézik, 
ntt, hogy a külfölddel nincs semmi ősz- | ftttán nyugalommal visszatoszlk a he- 
Mokötteténünk, nem áll ma azon a nívón, i |y^rp fa nem fordult m^g elő, hogy egyet 
mint a háború előtt, amikor váltó-hi- elvittek volna belőle, mert az első 
tőire hatalmak értékeket adtak blzo-: niagyar éksserbörzén rendes (teletezabú
in ónybn a hollandi, a francia és az an-1 ]yok uralkodnak, amelyek a Magyar ók- 
goi ékucrcÁzek. Az ékszerárak kivitelére, ar^rforgalani r^t. minden tagjára fél
fa bohozaulára ma szigorú tilalom áll ( tétlen kötelezőek.
fenn éc-nkl nem kockáztatja meg a SzentgyÖrgyi ur, a részvény társaság 
csempészést valószínűleg azért se. mertleln&ke hosszasan fejtette ki előttünk a 
az arany grammja ma külföldön sokkal I börze alakulásának célját, amellyel W- 
olcsóbb, mint Pesten. | tott üzletek és zugbörrék keletkezését

Mo»i nincs szozon, mert rosszul megy akarják megakadályozni.
a tőzsde. Polgári vevő ma már úgysem .................................‘ ..................
akad. \ vevők legnagyobb része az Atu- utcára, csak a szemem káprásáaa ma- 
tnzó külföldi, Vidéki földbirtokos, vagy radt meg emlékül bennem mindabból a 
tő.fdó . A hossz idején alig al« ! f oda kincsből, amit ennek a hatalmi 
kus/nav, i'-ak vásárolnak, légin- bérpalotának szürke négy fala i 
kább dísztárgyakat, púderéé szelencéket,; magában.

I

sére, elindultak saját szakállukra 
szerencsét próbálni. Ezek a török 
hatóságoknak nagyon sok kellemet
lenséget okoztak és az elhelyezke
dés i lehetőségekben nagy zavart 
csináltak. Itt azt volna a legfonto
sabb megtudni, hogyan adhatlak a 
hatóságok ennyi útlevelet, annak 
ellenőrzése nélkül, hogy ezek a Tö
rökországba és Bulgáriába tartó 
szegény emberek tulajdonképpen 
hova mennek? A magyar munká
sok ottani érvényesülését tudvale
vőleg az olasz munkások kovkür- 
renciája nehezíti meg, mert az 
olasz munkások nagyrésze jól be
széli a görög, vagy török nyelvet, 

i tehát, elnőyben van a magyar mun- 
; kassal szemben. Egyenkénti kiván
dorlásról aligha lehet szó. Ily mó
don legfeljebb orvosok, mérnökök 
és más szakemberek találhatnak 
jobb exisztenciát odakünn, de vég- 

, leges elhelyezkedés csak ott letele
pülő közgazdasági vállalkozás kere
tében lehetséges.

Minden három hétben vetődik 
I csak bo az üzletbo egy finom vevő, aki 
' platina-órát, vagy pláne brilliántokkal 
' kirakott platina-órát kíván vásárolni.

— Sajnos ma nem úgy van, mint rc- 
! gon, midőn az úgynevezett nagy éksz.o- 

tíz-tizenöt brilliántos colliékat, 
130—40 szemből Álló gyöngysorokat lehe- 
1 tett eladni. Do nem is keresik ezeket, 
mert ma egy kis platina-ékszer három
ötmillió és egy kárát Unom brilliánt- 
nak másféltől-két millió az értéke.

A délelőtti vásár eredményét a leg
újabban létesült tőzsdéjükre hordják 
össze az ékszerészek, akik délután hat
órútól kezdve itt adnak egymásnak ta
lálkát ügyleteik lebonyolítására.

A Rákóczl-ut kellős közepén hatalmas 
táblák hirdetik az utcán a YiMií-kávé- 
házat, amelynek a folyosón egy fólkezü 
portás állít meg minden avatatlant 
azzal, hogy ez az ékszer forgalmi rész
vénytársaság hivatalos helyisége.

Amint bejutunk a folyósón, egy csen
des kávéház megszokott képe tárul 
elénk, ahol nóhányan dominóznak, kár- 
tyázgatnak és teljesen érthetetlenné 
válik előttünk az, hogy miért kell ide 
igazolás utján bejutni. De a konyhán 
keresztül nyílik egy ajtó, ahol n m««- 
Im»1í tündérvárak kincseskamrái nyílnak 

, inog előttünk. Az asztalokon garmadá

A sok csillogásból, mire kiértem a- '

. Meglepő árakat fizet** 
rejteget 1 viselt férfiruhákéet 

Weríheltner, Gr. Zíohy Janó a. 23. Telefos

Az ötvenéves 
Kispest

Jubileumi Ünnepség 
a városban

— A Hétfői Napló tudósítójától, —

Kispest város megalapításának ötve
nedik évfordulója alkalmából szombaton 
éB vasárnap nagyszabású emlékünne
pélyt rendezett. Az ünneplő város zász- 
lódíszt öltött magára. Már reggel nyolc 
órakor az utcára özönlött a város pul- 
gársága, hogy az ünnepségre kiérkező 
előkelőségek: Horthy Miklós kormányzó, 
József főherceg, Vass József népjóléti 
miniszter, IValko Lajos kereskedelem- 
ügyi miniszter és számos notabílitás fo
gadtatásán részt vehessen. A vendége
ket az ez alkalomra felállított diadal, 
kapónál dr. Pálya Gyula polgármester 
üdvözölte.

A kormányzó nz fidvözlésro meleg sza
vakkal válaszolt.

— ötven év nehéz munkája — mon
dotta — megérdemel egy ünnepnapot, a 
pihenés ós visszaemlékezés napját Kis
pest lakói no felejtsék el, hogy c«ak 
egymásai összefogva, egymást segítve, a 
haza szerotetébon egybeforrva jutha
tunk keresztül ezeken a nehéz időkön.

Az ünnepség a Kossuth téri polgári 
fiúiskolában rendezett kiállításon folyta
tódott. Itt Eborhardt Kálmán postafő
igazgató és Kiss Ernő, a kiállítás fő
igazgatója üdvözölte a kormányzót 

Ezután a főméltóságok átvonultak a 
FJóra-mozgóba, ahol a képviselőtestület 
díszközgyűlést tartott. A díszközgyű
lés elhatározta, hogy a szülői felügyelet 
nélküli gyermekek részére napközi ott
hont Alit fel, az elaggott, segítségre szo
rulók számára városi szegényházat, sze
gény beteg-rendelö-intézetet, városi szü
lőotthont és városi népkönyvtárt létesít. 
A kispesti dalárda a Himnusz elénekló- 
sóvei zárta be a díszközgyűlést.

A város ünnepi bankettet is rendezett, 
amelyen az első felköszöntőt dr. Pálya 
Gyula mondotta, majd Szűcs István, 
kujtu^zniinjszteriumi tanácsos, Szá'vay 
Gyula, Förster Aurél, Becse.y Antal és 
még sokan emelkedtek szólásra. A jó! 
sikerült ünnepély rend'ozé^yt\árf Jtózsa 
Lajos városi főügyészt illeti dicseret

IW® FflbU
volt Gamörlnus.ErascbEt-körutn

Telefon: József 121-87

Minden

Héífón, szerdán és pÉnfehen
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Minden 

vasárnap déEoUn 

elfiadás
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I’CUI újjáalakítva vtvzakmla. Az u.í 2 «•<
edénveket 6itá* ér.lekíori nézze r;ez: FKAMA • 
vaaUs'et, Y’; Aociivn. 07 (St^V- - f'

gilMottUESWi
IV. VÁRMEGYE U. 7 

PÉNZTÁRI ÓRÁK 9-5 
(a Vármegye ucca e Semmelwel* 

uccának első mellékuccáj®)



g^pwt, 1933 weptomlxr 10. HÉTTŐI NJm,Ó 3

Tíz millió irtÉkO 
gyarmatárut loptak 

Hat letartóztatás — Hírom 
keroskodüt arsizdasággal 

vádolnak
— A Hétfői Napló tudósítójától. —
A rendőrségen napokkal ezelőtt íöljc- 

lentést tett egy ismert budapesti gyar- 
matárucég, hogy a raktárhelyiségeiből 
nagymennybégü kávét és más g/ar- 
malárut vittek el. A nyomozás hamaro- 
ian megállapította, hogy u lopásokat a 
cég alkalmazottai közül követték el 
m halót tegnap előzetes letartóztatásba 
helyeztek. M

A detektívek vizsgálat közben észre
vették, hogy a gyarniatáruüzlet ud
vara nyíló kijáratán az alkalmazottak 
közül többen csomagokkal távoznak. 
Megmotozták őket és a csomagokban 
nyers kávét találtak.

Roiiieth Jenő, Ács Sándor és Kiéin 
Márkus alkalmazottakat nyomban elő
állították a főkapitányságra, ahol beis
merték a lopásokat és még rajtuk ki
vitt hárman voltok részt a tolvajtásban. 
Megnevezték a társaikat, akiket szin
tén előállítottak a rendőrségre.

A kihallgatások sorún elmondották, 
hogy a lopásokat félév óta követik el, 
Eddig nagymennyiségű nyerskávét, teát, 
déligyümölcsöt és csokoládét vittek el.

közel tízmillió korona értékben és 
a lopott árut kiskereskedőknek ad

ták el.
Hamis szállítólevelekkel fuvarozták 

el az áru ogy részét, amelyet nem köny- 
• Teltek ol és a rendosnél jóval alacso

nyabb árban adták el a velük összeköt
tetésben levő kiskereskedőknek. A pén
zen megosztoztak, kirubázkodtak és 
nagyszerűen éltek.

Különösen három kereskedőre tettek 
sulyoB vallomásokat, akiket kihallgatás 
végett beidéztek a főkapitányságra. A 
kereskedők azzal védekeztek, hogy nem 
tudtak arról, hogy lopott árut kínálnak 
nekik eladásra és ezért gyanútlanul 
vásárolták meg azokat.

A kereskedők ellen a nyomozás mind
eddig nőm tudott kellő pozitívumot pro
dukálni és ezért egyelőre szabadon en
gedték őket. A vizsgálatot azonban or
gazdaság gyanúja miatt tovább foly
tatják clíehük'.

Különös merénylet 
eay kutya ellen 

ügyonlfittók a kutya-derby 
favoritét

— A Hétfői Napló tudósítójától —
Érdekes és sportkörökben különö

sen feltűnést keltő merényletet kö
vettek el csütörtökön este — egy ku
tya ellen. Ismeretlen tettes a nyara
lj ,ritésén keresztül lelőtte Bér 
Dezső, a neves rajzolóművész nagy- 
6r{®kii dobermann-kutyájót.

Különös érdekességet ad az ügy
nek az, hogy szombaton és vasárna
pon volt a Tattersalban az Ebte
nyésztők Egyesületének országos 
Kutyaversenye, amelyre Bér is be
nevezte kutyáját A művész kutyája 
ugyanis egyike a legszebb és legjob
ban kiképzett állatoknak és igen sok 
reményé volt az első dijra.

Csütörtökön este Bér, Mészáros 
,i;. a • szauu nyaralóját revolver- 

’nja verte fel. A házbeliek 
tói ; es a kertben a vasrács- 
ö nehuny lépésnyire találták át- 

az ór;ék'3 kutyát. Nyíl- 
klriu °i <boK a tcttes 'alabogy a 
húnv uOlt'bbe.csalta m ebpt 08 né- 
“X’^eA184^01 íe3belőtte> 

1éstéa trvnnnJ. “Etette a följele.n- 
lló ért“küI’1d'nhySa?°“ " haroram'1- 
íyllko.. .n dob®rmana Ismeretlen 

?;,A dat®ktivek eddig 
néhánv’n^11 áJIaPit2Hak meg, hogy 
«Uán e^ P^i]áhZeIKtt s* Nai,llc*fy 

b.ecson«P’lett két 
znö ™l>er es Bőr De-
•hol ZXnd értW ,őd‘fk.
hnrna M~d°ítók ,of7 n«cy
W4n a két ff 5 <-A fo,vn4<osítá> 

Bér far” tnvozott.
bci«l«ntette a fóka- 

Tr'"» imnImi?(«WvkCdstówxer ko- 
én’k " kl"y'”^lt''’8

mz olasz-görög 
Ubon veszedelmét 
elhárították
JUintlkií ország kormánya elfogadta a nagy

követi értekezlet által ajánlott megoldást
Az olasz-görög konfliktus, mely 

már úgylátszott újabb európai há
ború veszedelmét rejti méhében, az 
utolsó órákban békésen nyert elin
tézést. A Párizsban tanácskozó 
nagyköveti értekezlet csütörtök dél
előtt 11 órától délután 5 óráig vitat
ta az olasz-görög konfliktust s oly 
szerencsés megoldást talált, mely el
űzte Európa borús egéről az uj há
ború sötéten tornyosuló fellegeit

A jegyzéket, melyet az értekezlet 
a konfliktus elsimítására szerkesz
tett, a görög kormányhoz és a nép

JI nagyköveti konferencia jegyzéke
A nagyköveti konferenciának a görög 

kormányhoz intézett jegyzéke elismeri 
Görögország nagy igazságérzetét és kü
lönösön tudomást vesz arról, hogy Gö
rögország, ha felelőssége bebizonyul, 
minden jóvátételt, melyet a konforencia 
igazságosnak irmor el, macára vállal. 
A jegyzék javasolja albizottság alakí
tását

A jóvátételt és szankciókat felsoroló 
jegyzék további tartalma azonos az er
ről szóló eddigi jelentésekkel, melyek, 
azonban még a következőkkel egészi- 
tendők ki:

L A legfelsőbb görög katonai tényező 
Franciaország, Nagybritannia és Olasz
ország diplomáciai képviselői előtt bo
csánatkérő nyilatkozatot tesz.

2. A göíög flotta a phaleroni kikö
tőben a szövetségesek hajói előtt, me-

Görögország elfogadta 
Határ

Athén, szept, 9.
A nagyköveti konferencia jegy

zékét ma délutáű 6 órakor 
Franciaország diplomáciai képvi
selője átnyújtotta a külügyminisz
ternek. A görög kormány holnap 
fog válaszolni a jegyzékre.

Londonból jelenti a Havas ügy
nökség, hogy

Görögország a nagyköveti kon-

Olaszország is hozzájárult a nagyköveti tanács 
jegyzékéhez

London, szept 9.
A Havas ügynökség jelenti,
Mussolini, Avezzano báró párizsi 

olasz nagykövetnek a következő 
táviratot küldte a nagyköveti érte
kezlettel leendő közlés végett:

Kérem, közölje a nagykövetek ta
nácsával, hogy a királyi kormány 
tudomásul veszi a. tanácsnak Görög
országhoz intézett jegyzékéi, hozzá
járul ahoz, és újra megerősíti azt az 
elhatározását, hogy Korfut és a 
környező szigeteket kiüríti, mihelyt 
Görögország valamennyi kívánt jó
vátételt egészen és véglegesen meg
adta.

Az olasz kormány tudomásul vette 
azokat n htározatvkat, amelyeket a 
nagyköveti tanács Tellini tábornoknak 
görög-albán határmegállapító bizottság 
elnökének és az olasz mirsríó többi vi
téz katonatisztjeinak megölctése alkal
mából a Görögországra kiszabott szank
ciók ügyében hozott. A kormány meg
elégedéssel vetto tudomásul, hogy a 
nagykövetek tanácsénak

Görögországhoz Intézett felté
telei lényegileg azonosak az 
Olaszország részéről Görögor
szághoz közvetlenül intézett fel

tételekkel.

ami mutatja, hogy az olasz fettételek 
méltányosak voltak. Ennek következté
ben az olasz kormány a maga föltéte
leinek szempontjából le kielégítőnek 
fogja találni, ha Görögországé nagykö
vetek tanácsúnak valamennyi feltételét 
egészen és véglegesen teljesíti.

Ami a Görögország áli 1 fizetendő 50 
millió Hra kártérítést iHeti, felesleges 
hangsúlyozni, hogy az olasz kormány 
sohceem gondolt arra, hogy anyagi 
előnyt szersnaen Tellini tábo^': misszió- 
iának telkeden legyilkol ásából. Az olaw

szövetséghez egyidejűleg clküldöt- 
ték, a nyilvánossággal azonban csak 
másnap közölték. Úgy az olasz, mint 
a görög kormány a konfliktusnak, ' 
a nagyköveti tanács által való meg- i 
oldását magáévá tette s a jegyzék- ' 
ben foglaltakat elfogadta.

A háborús sebektől még mindig 
vérző Európa ujjongva veszi majd 
tudomásul a nagyköveti értekezlet 
hatalmas diplomáciai sikerét, mely- 
lyel az utolsó akadályt is elhárí
totta a kontinens újjáépítésének ut- 
jából.

lyek tászlőil at félárbocra eresztik, üdv
lövést ad le, melyet ezek viszonoznak.

8. Görögország kötelezi magát, hogy 
a legrövidebb idő alatt kikutatja és 
példásan megbünteti a bűnösöké.

4. Franciaország, Nagybritannia, 
Olaszország és Japán képviselői a meg
felelő felhatalmazással ellenőrzik a vizs
gálati eljárást, melyet elgkésőbb e hó 
27-ig be kell fejezni és jelentésüket, 
végkövetkeztetéseikkel együtt a nagy
követi konferenciához juttatják.

5. Albánia fel fog szóllttatni, hogy a 
szövetségközi ellenőrzést megkönnyítse.

6. Az állandó nemzetközi törvényszék 
meg fogja állapítani a kártérítést.

7. Görögországot felszólítják, hogy e 
feltételek elfogadásáról haladéktalanul 
nyilatkozzék.

a nagyköveti értekezle1 
izatát #

ferencia határozatát elfogadta.

A nagyköveti konferencia Shi- 
b-üja ezredes^ párizsi* japán katonai 
attasét nevezte ki annak a bizott
ságnak elnökévé, amely az olasz 
katonai misszió gyilkosainak kiku
tatása és megbüntetésére irányuló, 
a görög kormány részéről folyta
tandó eljárás ellenőrzésére kapott 
megbízatást Shibuja ezredes a meg
bízatást elfogadta.

kormány amidőn a felelős államot kár
térítés fizetésére hívta föl, nem tett 
egyebet, mint, követelte a nemzetközi jog 
egyik fő és általánosan elismert tételé
nek alkalmazását. Ha Görögország? a 
nagykövetek tanácsa által megszabott 
szankciókat egészen és véglegesen tel
jesítette és ezzel az olasz követeléseket 
elismerte, akkor az olasz kormány ko
rábbi kijelentéséhez híven Korfu szi
getéből kivonja az olasz haderőket.

Befejezték 
a káposztésmegyeri 

vízmüvekmunkálafaif 
Az éjjeli vlzkorláfozás megmarad 
— A Hétfői Napló tudósítójától. — 

Mindenki előtt emlékezetes még, 
hogy a kora tavaszi nagy árvíz 
tönkretette a Káposztásmegyeri 
vízművek nagy ikercsal ornáját,. 
melyen keresztül történt a főváros 
nagyrészének vízszolgáltatása. A’ 

vízművek, éjjel nappal dolgoztak 
azon, hogy kijavítsák azt a vizet 
eddig szolgáltató úgynevezett iker
csatornát, de az úgy meg volt ron- 

I gálva, hogy erről le kellett mon
dani. Ekkor a sérült csatornát meg- 

' kerülve egy ideiglenes kisegítő há
lózatot építettek és ezen keresztül 
történik még ma is Budapest víz
ellátása.

De közben serényen dolgoztak a 
régi ikercsatorna kicserélésén és 
egy

teljesen fribdern bsatQrna rend* 
ewfr.el helyett esi tették, úgy,

hogy ma már az elmúlthoz ha
sonló balesettől nem kell tar

tania a közönségnek.

A munkálatok kisebb földmunkák 
hiányával teljesen befejeződtek és

az új vízmüveket körülbelül 
három hét múlva lielyezik- 

üzembe.

Megkérdeztük a Budapest Székes
fővárosi Vízművek igazgatóját, 
hogy az üzembe helyezés után a 
vízellátási korlátozások megmarad- 
nak-e. Tudvalevő, hogy minden háj
ban éjjel tizenegyóra után a víz
csapot le kell zárni.

Kérdésünkre felvilágosítottak* 
hogy ez

a korlátozás fenn fog maradni 
akkor, is, ha az új vezetéken 

ömlik át a víz.

Ennek semmi köze sincs a tavaszi 
balesethez, ez az intézkedés kizáró-, 
lag takarékosságot céloz. Ez meg
van a világ majdnem minden na
gyobb városában. Tudniillik a házi 
vezető csövek majdnem mindenütt 
hibásak és folynak, úgyhogy az 
éjjeli csekély vízfogyasztás miatt 
nem érdemes a házi vezetékeken el
folyó pár ezer köbméter vizet elpo
csékolni.

Ruhaszövetek 
Kabátvelourok 

Perzsautánzatok 
Ruhabársonyok 
Kabátplüssök 
Kabátbélések 

Selymek, csipkék 
Szalagok, tüllök 

Flanellek 
Barchettek 

Vásznak, siffonok 
Zef írek, kopp erek 

jutányos áron 

Ultin Untai 
diDafáriiházában,KiráIgu.53

t'övfcfNaponta fél 8 órakor, 
csütörtökön, vasár- és 

® Wr ünncpifcp d. u. fél 4-kor

VOa,lu,t. Birkózó- 
TELEFON: IW-65 versenyek

Itaislwl ü
Gross Antal

Jdsseff kSrut hussanhórom, félemelet
Máshoz ne tévedjen i

AFFINÉRIA
nemesié mvklaiztó ón feldolgozd Intézet rt.

VI, Nagydiófa-utca 28. sz.
Arany, azUit vitele *■ eladtia

KRÉM
a exeplők biztos ellenszerek



4 HÉTFŐI jVMPLÓ________ Budapest, 1028 szeptember 10.

„Japán 
újra épüt“ 

beszélgetés egy japán tanárral
,,Ml dolgozunk'*

— A Hétfői Napló tudósítójától —
Japán. Itt ül mellettem. Egészen el

vesz a nagy fotójben, csak a vékony 
kezéből kinyúló ■ hosszú ujjait látom, 
amint idegesen dobol a kis asztalka 
üi eglapján.

Sárga, pergamentszinü arcón, a szája- 
ssegletéhen szomorú vonás. Belesóhajtja 
a hotel hall.'mai: elegánsan fülledt le- ! útlevéllel tovább akartak menekülni. 
vegfijábr: ! Blazsek Frigyes és Basc,hcr JeuŐ

_ Háj — Nippon, Tokyo, mi van most bécsi lakosok osztrák útlevéllel utaztak 
otthont * Budapestre. Itt egy zugszállodában bé-

Nem is merem megzavar ni áhítatot I teltek lakást. Azonban sohasem tartóz- 
szomoruságában e t a kis japánt. Csak kodtak a lakásban, hanem állandóau ké- 
igy mondom: kis japán. Pedig müveit, 
komoly, tudós ember. Egyetemi tanár. 
Jasumatn Shigchorc a neve. Tokióban la
kik. Rövid idővel a földrengés előtt jött 
el Japánból.

Sötétkék zakkóruhát visel és a ke 
rnény fehér gallér alól rikító sárga csi
kós nyakkendő fut ki. Egyedül ez a 
tarka sárga nyakkendő az. ami excen
trikus rajta. Biztosan Japánból hozta.

— Tutija, uram, hogy mit jelentett 
nekünk ez a szó: TokyoJ — kérdezi. — 
Ez nekünk minden. Büszkeség, erő, re
mény.

Blnéz a fejem fölött, mintha vala
hová, messze küldené a pillantását.

— Tiz színházat Jeleni, egyetemet, 
Villanyfényt, talpig tükrös kdvéhdza- 
kat, nagy ujságnyomdákat, tengerészeti 
akadémiát, bankpalotákat, vaspillércs 
hidakat . . . Amiért értelmiségünk szí
ne-java világéra vargává lelt . . . Amit 
Úgy szerettünk össze, hogy bekóborol
tuk az egész világot és mindenhonnan 
Vihogtuk azt, ami nekünk még nem 
volt.

Pillanat szünet.
— Eleinte lenéztek bennünket. Bizar 

figurák voltunk mindenki szemében. 
Gyűlölt, vagy exotikussdga kedvéért 
wcgbb t sárga jap-ok voltunk . . . Az
tán kezdtek ráeszmélni, hogy kik vá
gyán/, — finom, de sötét mosollyal 
mondja — és aki eljött hozzánk, a várt 
k'loti meseország helyeit egy dolgozó, 
oréts, kulturált országot láttát.

liüstK.-H villan fel a szeme.
Vont valahogyan arra gondolok, hogy 

láttám egy német piktor festményét, 
melyen a vén Európa féltékenyen szo
rítja magához a halaimat jelentő kar-

•• 1 í I

d<d. dr a háttérben már látszik, amint i előállítót iák a rendőrségen, ezért lcug- 
markolásra görbült sárga karmok nyúl- ' rótt » villamosról és óvatosan feléjük 
ihik feléje . . . Ázsia felől ... közeledett.

Valami döbbenetes ez a gondolat, itt ; 
a márványát, szőnyeget, csiliáros hall- ' 
boa.

Kutatva néz a szemem k 
kifürkészte a gondolatomat, 
mos-fdradtan lehunyja a 
egész más hangon beszél tovább.

— rowmd lett minden. Nem is 
tudom megmondani, mit éreztem abban 
a pillanatban, mikor megtudtam . . 
Es senki sincs, aki autantikue híreket 
tudna adni. Japánból közvetlenül még 
semmi értesítés nem jött, konzulátu
sunk nincsen Budapesten, csak Bécsben. 
Legutoljára egy londoni jelentés szd 
moll be az eseményekről. Az angol és 
amerikai követségen érdeklődtem, de 
ők sem tudnak bővebbet. Pedig na au 
baj lehet.

fhszeborzohg.
— Félek, nagyon félek . . .
Aztán mintha a gyöngeségc miatt el- 

szégyclné magát, erős hangon folytatja:
— üe azért nam csüggedünk el!
— Mit fog most csinálni, tanár urf 

—• kérdezem tőle.
— Mostf — csodálkozva néz rám. — 

Hazamegyek. Most mindenkinek otthon 
a helye, aki segíteni akar és tud. Ha 
mi dolgozunk, akkor Japán újra épül. 
És mi dolgozni fogunk, mert tudunk ét 
akarunk dolgozni.

Megint szünet.
Búcsúzunk egymástól. Finom, európai

modornál tuhottabb udvariassággal fcö-kővetkező információt szerezte erről u
íM’t.

Kint a Dunaparton a nyárutói nap —
megcsillan a Várpalota zöld patinás l:u- ' ben semmi intézkedést nem tel tok arra 
pólóin . I nézve, hogy az egyre jobban olhara-
—---------------------------------------------------------- : pódtó prostitúciónak az utcák rendjét

• • otő terjeszkedését megakadd-Hirdet r* üretjua a .elie > tznu i vaVj Arak i

aranyért, briiiiánsárí ly0Klk
ecúe«*-« — mi IturoiAlg, <ismi«lo<>*i<»rt |(W > •

• ■ .. <i I : | pa| bon;

|K s Komédia
I tinit AB Iteoitte .-*!• teUpt*vpll Vijr’c- 
lutikh Setn Koripa<i-on. -« "tidfl* W ■ rikor

"•’íí.'.sí; vettek!
3S. » »arA) Orr^MU* I ttHtirUu

^emzBthSzi szélhámosoR 
a budapesti rendűrsÉgen

BO milliót találtak náluk — Bécsben nyomoznak 
a múltjuk után

— A Hétfői Napló tudósítójától. —
genekot állandóan szemmel tartották 
a detektívek egyike akkor, amikor 
útleveleket megkapták, leigazoltatták 
előállították őket a főkapitányságra.

A rendőrség két osztrák illetőségű em
bert vett tegnap őrizetbe, akik a csalá
sok egéhz légióját követték el külföldön. 
Azután Pestre szöktek és Innen hamis

teshlrű kávéházak bán bujkáltak és gya
núé egyénekol tárgyaltak. így megis
merkedtek ogy Pctrorcl Ármin nevű 
galíciai emberrel, akinek elmondották, 
hogy magyar útlevélro volna szüksé
gük, ezeket azonban nem asajál nevükre 
kellene kiállítani.

Petvorel vállalkozott arra, hogy az út
leveleket megszerzi ós hamis okmányok 
révén, hamis névre szerzett is egy-ogy 
útiovelot Blasneknck (•" Baschernck. Ez
ért n fáradtságáért pedig 50000 koronát 
kapott. , w

A szállodában azonban a gyanús ide- közi szélhámos bűncselekményei után.

Hamis husztteilárosokat hoztak forgatómba 
A rendőrség keresi a banda többi tagját 

— A Hétfői Napló tudósítójától. —
A főkapitányság egyik detektivje va

sárnap délbáfc véletlen folytán egy ve
szedelmes dollárhamisitó bandát lelep
lezett a nyilt utcán. Róna Dezső d&tek- 
tlvfőfelügyelő egy villamoson uíazott a 
Kákóczl-uton, amikor észrevette, hogy a 
Balaton-kávéház mellett a kapu alatt két 
ismerős férfi gyanúsan viselkedik. A 
detoktivfőfelügyelő ablxtn a hiszemben, 
hogy a kél gyanús férfit már több Ízben

főkapitányság egyik detektivje va-

A két férfi ezalatt már kilépett a 
I kapualjból, a detektív mellettük termett 

es igazolásra szóüto’ta föl őket. Az 
egyiknek a kezében

rpi/ darab hamis huszdollriros volt, 
amit a kapu alatt vágtak le. ollóval, 
hamis huszdolldrosokkal klisézett ív

ről.
Róna egy bérkocsit hozatott és a két 

emberrel kocsin a főkapitányságra haj
tatott., ahol kihallgatták ökot. Megálla
pít ották, hogy az egyik Morgentem 
Mikas, aki « tavaszi ismeretes szokol-

A prcsfltucM 
ás a pesti utcák 
— A Hétfői Napló tudósítójától. —

Abban a nagy városrendészeti moz
galomban, mely a jelek szorint főként 
utcanevek átkeresztelése és különböző 
tarifák emelése terén domborodik ki, a 
főváros urai ugylátszik megfeledkeznek 
a prostitúció terjeszkedéséről, mely már 
szinte balkáni nívóra süllyeszti az 
amúgy Is zilált viszonyok között levő 
fővárost.

A Hétfői Napló munkatársa egy’ 
nagy tekintélyű erkölcsi testülettől a

kérdésről:
I — Az illetékes körök az utóbbi idő

..aiy utca úgyszólván éjj^l-nap-
. ,jizseg a prostituáltak tömegétől

Nem a félroső zufutcák rendjéről van letékes hatósággal megállapodna a v 
szó, do ez a torja-: kedés mindinkább n 
főútvonalak fölé húzódik. Iskolák, r- in
házak. pálycudv. rok más középüle- 
lok környékire, tolakodnak a prostituál
tak, Minié mnognek mondható mennyi
ségben.

— Példának említhetjük, hogy a

és 
az 
és 
A 

rendőrségen kiderült, hogy hamis útle
velekkel akartak elutazni a fővárosból. 
Nyomban letartóztatták őket. A megino- 
tozúsuk alkalmával

nyolcvan millió korona értékű ide
gen valutát találtak náluk,

' amelyek eredetére nem tudtak kellő fel- 
, vilúgosítást adni. A rendőrségnek az a 
foltevé6o, hogy Blasnek és Baschcr

külföldön csalásokat és sikkasztáso
kat követtek el és ezért volt szük
ségük más névre szóló útlevelekre.
A rendőrségről tegnap egy detektívet 

küldtek Becsbe, hogy lépjen közvetlen 
érintkezésbe az ottani rendőrséggel és 

' együttesen nyomozanak a két nemzet-

hamisításban résztvett és fogházbünte
tése elöl megszökött. A másik Molnár 
István rovott múltú egyén.

Mindkettőjüket megmotozták és a zse
bükben

két Ívre hamisított huszas címletű 
dollárokat találtak. Az egyik ívről 
négy darab hamis frankot vágtak 
le és ezek közül keltőt forgalomba 
hoztak, kettőt pedig éppen vasárnap 

délután akartak eladni.
Kihallgatásuk során azzal védekeztek, 

hogy nem tudták azt, hogy azok humi- 
sitványok és n hamisítványokat két is
meretlen embertől kaptak értékesítés 
végett.

A rendőrségnek az a gyanúja, hogy 
fővárosban
ismét foglalkoznak hamis dollárok 
készítésivel és valószínű, hogy a 
banda tagjait rövidesen sikerülni fog 

kézrekeriteni.
Morgonstert és Molnárt őrizetbo vet

ték. A vizsgáin tott temősze lesen a leg
nagyobb eréllycl folytatják.

a

főváros legelőkelőbb negyede, a Kossuth 
Lajos-utca egészen a Ferenciek teréig 
festett nőktől tarkallik. Az Operaház és 
a környékén levő két színház közönsé
gének pedig tüntetésszerü látványosság
ban van része n Saerecsen-utcában. 
Ugyanez jut a közeli két Iskola fiatalsá
gának is. A Technológia hallgatóinak 
podig a Aépssbfhdz-utcában a szó szo- 

I ros értelemben a prostituáltak és társa
ságuk gyűrűjén kell átvergődniük, mig 
az intézetbe juthatnak. A nem messze 

I lövő Zfó/. iM-kórhúztól pedig kitűnő kilá
tás kínálkozik a kies A7awzdí-utcára, 

(ahol az amúgy is szűk járda biztonsá- 
I gát és a napi elfoglaltságuk után siető 
I békés polgárok nyugalmát vezsélyezte- 
j tik a már kora reggel tucatszámra 
[ megjelenő prostituáltak.

— Még számtalan utcát tudnánk fel
említeni, ahol ezekhez hasonló — vagy 
még rosszabb — a helyzet.

— Eltekintve attól, hogy már csak 
városrendészeti szempontból sem helyén 
való ennek a lehetetten állapotnak el- 

; tűrése, azt hisszük, hogy a Lakáshivn- 
; tál minden arkétezésnél nagyobb ered- 
1 ményt tudna felmutatni, ha az erre 11- 

rés központjában levő prostituált- 
tanyák elrekvlrálásában és igy a haj- 
lekyunn polgárság százait lakáshoz jut- 
ta<rá.

1 A magunk részéről szükségtelennek 
I tartunk kommentárt fűzni ehez, hogy 
I felhívjuk rá az illetékesek figyelmét.

PWvsrte a rendőri
— A Héttői Napló tudósítójától, —
A Széna téren vasárnap délelőtt Kút- 

sera János vasesztergályos bántalmazta 
a járókelőket. Egy rendőr csendre in
tette, miro Kútsora rdtámadt a rendőrre 
és töbször arculütötte. Azután futásnak 
eredt

A rendőr üldözőbe vette és sikerült 
neki elfognia. Kutsera azonban ismét 
erősebbnek bizonyait és dulakodni koz • 
lek. A járókelők segítségével végre si- 
került a dühöngő embert ártalmatlanná 
tenni és a kezét megkötözve a főkapi
tányságra vitték. Kutaerát hatóságelleni 
erőszak címén letartóztatták.

Níck kontra Nick
Miniszteri rendelettel korlátozzák 

a ponyvairodalmat
A ponyvairodalom közönsége a petró- 

leumvilágitásu házak lakóiból, az an- 
gyalföldi lordokból s a külterületek 
apacssapkás ifjúságából kerül ki Ezek
nek csak olyan 'irodalom kell, amelyik 
kulturátlan, vad, csapongó fantáziájú, 
kát foglalkoztatni tudja, s erkölcsi vi
lágnézetüket kielégíti. Természetesen 
verekedés, vér, gyilkosság a szollenii 
táplálékuk b a könyv értéke annál na
gyobb, minél több hátborzongató fordu- 
dat van benne.

Eddig Budapesten csak egy Nick Cár- 
tcr-kíadás volt Kicin Gábor királyuccai 
kiadó évek óta gyártatta Nick Cartcr 
naplóját, néhány hét óta azonban egy 
másik Nick Cartor is felütötte a fejét, 
amelynek a címlapján angol felírással 
az eredeti klisé nyomata látható. (Ez 
meg Németországból kerül idol) Az 
utóbbi füzetet Braun Hermáim újpesti » 
kiadó terjeszti. A két Nick most össze
veszett egymással, mind a kettő magá
nak követeli a pesti piacot s véres har
cot folytatnak egymás elten. Valószínű
leg a tisztitó tűz mindkettőjükkel jóté
konyan fog végezni

Ez a tisztitó tűz miniszteri rendelet 
értelmében már útban is van. Szigorú 
ellenőrzés álé veszik a ponyvairodalmat 
a gyilkossággal foglalkozó, népbolonditó 
Nickeket és Buffalókat betiltják s csak 
azokat a füzeteket engedik megjelenni 
amolyek nem ártalmasak az ifjúságra. 
Erre vonatkozólag a közoktatásügyi mi
nisztérium egyik előkelő tisztviselője a 
következőket mondotta:

—- Ponyvairodalomra feltétlenül szük
ség van. Az a közönség, amely az er
kölcs alapját az ökölben látja, Jókait 
vagy Adyt sohasem fogja elolvasni- 
Szükség van megfelelő fületekre, de 
semmiesotre sem olyanokra, amolyek 
rossz hajlamok ápolására alkalmas. A 
Nick Carterek megjelontetésére szükség, 
szerűség nincs. A közeljövőben minisz
teri rendelet fog megjelenni, amely » 
ponyvairodalomnak nemcsak az árusítá
sát, de a megjelenését is korlátozni
fogja- _____

Mielőtt bármilyen 

ingatlant venni 
vagy eladni 

szándékozna, saját érdekében elI JJ 
mulassza abelváros legeiGkelooD 
Ingatlanforgalmi Irodáját 

„FUNDUS“ fi 
IHGATB-ftNÉRVÉKESIT® 

VÁLLALATOT
V, J6u®Mér 13. (Fiirdö-ntea saroki 
feiEceresn). Teleién 186-54

Óriási áraUat 
mindenfele férfi-és tisztiruliAkéyt, 
miikért, szórmebundftkért,szőnyegért ■
féld üzlet, Vili, kér., Népszínház ucca21.. s*m . 
Uívisra hizhoz lövök. — Telef-tó

CERCLE DES 
ÉTRANGERS
VII, erweuel-kanrt ss-
J«<a. ,a-aa. Ini.na. i ■ Ktatr

megnyílt
Qlláfivárssi műsorral

»í».
PÉNZTÁRI TELEFON : IÓZSEF



MM »»nt«nbOT »B- HÉTFŐT JW1PZ0 5

hírek ^e^llopsts o mnsvűr-szerbl
giaoarraiSHargit 

születése 
flrta: gOOOSR etfSZEÓ

Alt kérdi tőlem Szerkesztő Úr, 
hogyan jött a világra a Jta- 

varrai Margit". Egyszer, vala
mikor arra gondoltam, mi lenne, 
jja a politika merev, raisontól 
irányított világában felbukkan
na egy meleg emberi szív. Tra
gédiát akartam csinálni ebből a 
lehetőségből és vígjáték lett be
lőle. A drabbon végig vonul 
egy nagy nosztalgia a bázltüz- 
hiíy melege és boldogsága után, 
s falán ez a motívum az, amely 
körül kialakul a darab, szerény 
és csöndes mondanivalója. Erről 
az oldalról tekintve a dolgot, 
kissé korszerűnek is tartom a 
Navarrai Margitot, amely súlyos 
viharok után, rejtett öszényt 
igyekszik mutatni a béke felé. 
A téma körülbelül egy évig ala
kult bennem. Az első felvonást 
otthon írtam, a másodikat Hel- . 
golandban, az Északi tenger ra
gyogó őszén, a harmadikat pe
dig Berlinben a jóvátételi bi
zottság tőszomszédságában. Be
nyújtottam Budapesten, elfo
gadta Beöthy László, szinreke- 
rült a Magyar Színházban.

kérdésben
A miniszterelnökA miniszterelnök genfi tanácskozása Nlncsics szerb 

külügyminiszterrel
Genf, szeptember 9.

(Magyar Távirati Iroda.) Tegnap megbeszélés folyt Bethlen István 
gróf miniszterelnök, Daruváry Géza külügyminiszter és Nlncsics szerb 
külügyminiszter között. A megbeszélésen vizsgálat tárgyává tették a 
két ország egymáshoz közeledésének módját. Megállapodás történt, 
hogy előkészítik a tárgyalásokat a függő kérdéseknek, elsősorban a 
gazdasági és kereskedelmi kérdéseknek megoldására.

I wsw a nmi a a j rfwaa>

A fratóa sajtó feteIM Ha&arorszás 
és a fclaníaaí inesoáyezéséiien

Párizs, szeptember 9.

(Magyar Távirati Iroda.) ATemps 
genfi tudósitója jelentést küld a 
Bethlen és Bonca között megindult

(tárgyalásokról, amelyek remélni en- 
Igedik, hogy megoldják a Magyaror- 
' szag ér. 0. kisantant közötti ellentéte
ket. Az első megbeszélés kitűnő be- 

i nyomást kelett

gólt C'astagneto herceg olasz követ, 
meghatalmazott miniszter előtt. A kül
döttség novóbon Vankay János átadta 
a Sz. E. F. H. E. szeretetteljes üdvözle
tét a testvér olasz nemzetnek. Castteg- 
néto herceg megköszönte az üdvözlést. 
Ezután a Gábor Áron Szövetség tisztel
gett a herceg előtt.

— Bogya provokíiltatta Rassay 
Károlyt A nemzetgyűlés pénteki

sőbb visszavont Indítványa körül 
keletkezett kavarodásban Rassay 
Károly a Gömbös-csoport felé mu
tatva ezt mondta: „ ... az urak ott 
kétszínű játékot űztek", amire Bo
gya János Rassay felé kiáltotta: 
„Az. öné a kétszínű játék". Rassay 
Károly a nagy zajban idegesen vá- 

! gott vissza Bogyónak, aki Rassay

délelőtt 10 órakor a budavári koro
názó -főtemplomban ünnepi gyászis
tentisztelet lesz. A szentmisét Ae- 
mes Antal püspök oelebrálja.

— A magyar nemzet ajándéka 
Vilma királynőnek. Vilma hollandi 
királynő uralkodásának jubileuma 
alkalmából a magyar nemzet a Ma-

és Keller László. Dr. Szopkó és Roller 
László még délelőtt folyamán vissza
léptek a pályázattól 8 igy a közgyűlés 
köfelkiáltással dr. Cserba Elemér rá

— Bethlen és Daruváry Románia 'ülésén Sándor Pál benyújtott, de ké-
első delegátusánál. Genfből jelentik .. ............... ..
a Hagy. Táv. Irodának, hogy Beth
len István gról miniszterelnök és 
Daruváry Géza külügyminiszter lá
togatást tettek Románia első dele
gátusánál.

— Erzsébet királyné halálának 
hnszonötödik évfordulója. Boldog
emlékezetű Erzsébet királyné hala-. _ 
Iának huszonötödik évfordulója al- kitételét magára sértőnek találta és 
kaiméból hétfőn, szeptember 10-én,; még szombaton Prónay PálésCoHas

....................... Tibor báró segédek utján lovagias 
elégtételt kért Rassaytól. Rassay 
Károly Dénes István dr. nemzet
gyűlési képviselőt és Ország Nán
dor orvost kérte fel segédekül. Hir 
szerint a segédek vasárnap délután 

|4 órakor jöttek össze első megbe- 
---------uomzov a szőlősre Prónay Pál lakásán, ahol 
gyar-Holland Társaság kezdemé- ez alkalommal csupán a ténybeli 
nyezésére egy üvegfestményt ajún-1 megállapításra szorítkoztak-s a to- 
lott fel a királynőnek. A hatalmas I yábbi tárgyalásokat hátfőn folytat- 
méretü üvegfestményt, mely Nagy ’ iák.
István festőművész tervei után ké- - BákoapaloU első polgármestere. 
”tttXlán°vn,AÍlbCJ
todtetá.’nyz‘>, A Á?n?á“ym I AgoramU Tivadar, Pest vármegye al- 
„??“ . táfi,;ra a. bete? vallas es koz- I ispánja elnöklete alatt. Napirenden el- 

laiflsugyi miniszter képviseleté- ■ sősorbaji a polgúrmesterválasztás volt, 
ben Pclri Pál államtitkár jelent 1 Az állásra négyen pályáztak: Dr. 
meg, a közélet számos előkelőségein Csorba Elemér, Kovái Imre, dr. Szopkó 
Hyül. A kiállított festményt szom- " " ’rJ’“
haton és vasárnap számosán megte
kintették.

, kulbikj aitassai ar. vseroa XLieuier ru
— atollkns nagygyűlés Pécsett. Az kospalotat ügyvédet választotta meg az 
r^gos Knt.holikua Szövetség azom- 1 uj város első polgármoaterénok. Az uj

i.'., n ’T?. 71 c n Pécsi kath. egyesületek I polgármestert öttagú küldöttség hozta 
b uagygyiilését Pécsett I a közgyűlés ólé, hol az esküt az alispán

9 érakor Zlekj/ Gyula gróf mc- kezébe tette le.
E. V Püspök ünnepi misét pontiflkált, I _ A katonaszökevény pincér. A 
‘öl'tek ,loU<’£? .“E? ;le«felsőbb katonai törvényszék most

Különösen I ítélkezett Hartman Ferenc biinügyé-
; Jenő nemzetgyűlési képviselő-1 ^n’ _nkit. , * ktonai ü^szség ezö- 
«eK. aki az intelligencia számára tar- i k^ssel vádolt Hartmann jólkerdso 
iina ntf bizonyitottia. hogy az I pincér volt háború előtt és nyugal-

Ukosság szélére sodródik az a ue>m-1 más biztos megélhetést tudott csa- 
W a,i^lllgenciáját nem becsüli ládjának biztosítani. Jött a háború 

rariziájX WeXrfl h" ** -a P^F, bev°-

5 órakor T01t » “yH’éno.
A2^r íí,,a ”éke»egyház előtti téren.

ZM'U f”-n,a er6f mcwí’ 
xSÍ ny,itotla aki után Bernoldk 
Í4i látt-1* A,a'os cfrT<v

fr’ Dénes beszéltek.
TartanrUx?.1! a ^at}io;5kus kultúra ma- rartandó ór|-.b t vázolHa 2Jw 

ho-ne azt hangoztatta,
a vln’1?5y^nÍT1^1'an különösen indokolt

• ? 10 bitóiét fejlesztése. A nagy- , » V.-'5......'.-----  - ----- ' , l i
vei , utun a w'^vós püfinök vezetésé- ként Jmpntkozott n nemzeti nanse- 

körtnenet volt, aine- regnél, hogy valnmlképrk :ro.' ‘t- 
mintegy huszczer e-mber vett részt, hez jusson. Időközben érl^fil'ést ka- 

Ütyetsm!Afne» fi,’vNzJÍ»e- A Szóköly Pott égyik idősebb nőrokonától, 
•iliun^k kni Hallgatók Egye, hogy legyen segitfiégére a vendég-

■ küldött*^ ma délben tisztei, jlője vezetésében, hol biztos mcgélhe- 

nnlt Otthon hagyta öreg édesany
ját és három kisgyermekét, kik tá- 
jmasz nélkül a legnagyobb nélkiilö- 
1 zések árén tudták csak életüket ten-

!&PsekéV'k0 Í-Zí.felélték s akkor a lejkéteégbeejtőbb rrfff MárU 42 éTP5 aB>Mny La.
-nyomorba jutottak. Lerongyolva es j08 ucca 163< alatti lakásából. A
tönkretéve találta őket a háború hozzátartozók elmondották, hogy dr.
megszűntével hazajövő Hartmann. 
A forradalmak után Hartmann ön

I

— Szüreti mulat sás ... Kisasz- 
asszony napjára megérkezett a szű
re' a Zuglóba. Igaz, hogy csak szii- 
réti mulatság alakjában, de non 
l>ej. Nekünk jk síteknek igy is jó. 
Árnál dny haja s legények, pr uszít kos 
leányok ültek a kn< -ín, a szőlő für- 
tökkcl díszített obligáf boroshordó 
körül. A menet élén széleshátumeck- 
lenburgi lovon egy fiatal legény kín
lódik. Majd az inai szakadnak, úgy 
szétfeszülnek a lábal a széles lovon. 
Megérkeznek a földszintes korcsma 
ház elé. Nagy vihánc olással ugrál
nak le a kocsiról, a fiatal legény le- 
mászik a ló hátáról és nyújtogatja 
elgémberedett tagjait.

A hölgyek egyike, mialatt a tár
saság lekászolódik, olvasni kezdi a 
kapufára kiakasztott étlapot.

— Istenem, — kiált, föl — ezeröt
száz a bor!

Vendéglős! — ordít egyik fia
talember torkaszakadtából — tegnap 
még ezer kétszáz volt a bor!

— Hja, mára emelkedett az ára! 
Feleli büszkén a korcsmáros.

— Vissza az egész — rendelkezik a 
fiatalember — más korcsmába me
gyünk!

Ismét fölszállnak a kocsira. rA lo
vas legény mélyet sóhajt és olyan 
keservesen kapaszkodik föl a ló há
lára, mintha az akasztófa alá állna. 
Elindulnak olcsóbb 
rcsni.

így fest a szüreti 
1923.

— Egy villamosjegy 
a Magyar Faluba. Ezzel a pompás öt
lettel tették lehetővé KÖnyÖt és Bérczy 
igazgatók, hogy a Magyar Falu pompás 
mulatóhelye a középosztály és a tiszt 
viselők egész légiója olcsó szórakozást 
találhassanak. Éppen ezért mindet* este 
telt húz mulat a Magyar Faluban.

— Ykohamában elpusztultak a 
konzulátusok. Londonból jelentik 
Nagasakin keresztül, hogy a föld
rengés és a tűz elpusztította vala
mennyi konzulátust

— Koldusfalva — Nagyváradon. Ra
dikális módot választott Nagyvárad vá
rosa a koldus- és csavargókérdés meg
oldására: koldustelepet létesít a közeli 
ősi községben és ide helyezte el a vá
ros összes koldusait és csavargóit. Ar 
itt elhelyezett munkaképesekre kény
szermunka vár, mig a munkaképtele 
Bekről a város fog gondoskodni.

lést kaphat és a vendéglő is rokona 
halálával rá marad. Hartmann kap
va a kínálkozó alkalmon, megszö
kött csapattesté töl és beállt a ven
déglőbe. Rövid idő múlva a rokona 
meghalt és a vendéglő tényleg az 
övé lett. Hartmannt azonban szökés 
büntette címén letartóztatták és a 
katonai törvényszék 6 hónapi bör
tönre Ítélte. Ezt az ítéletet a legfel
sőbb honvédtörvéuyszék most meg
erősítette.

— Szidalmazta a magyarokat. Csíki 
János iklódi gazdász iszogatús közben 
ki jelenteti o, hogy átmegy a románokhoz 
és segít nekik a magyarok elleni küz
delemben. Szombaton vonták felelős
ségre a büntotötörvénysr.ékeu. A vád
lott avval védekezett, hogy résztvett a 
budaörsi ütközetben és annyira ennek 
a hatása alatt volt, hogy mikor a kocs
mában mulató ébredők szidalmazták a 
királyt — elragadtatta magát a fentebbi 
kijelentésre. Csíki Jánost 3 évi fog
házra ítélte a büntetőtörvényszék.

— Kormányzósértés. Farkas Istvánná 
felsőtárkányi parasztnsszony adófizetés 
közben éktelenül kifakadt a kormányzó 
ellen és többek között ezt a kijelentést 
telte: „Jó lesz neki zsemlére!" Kor- 
mányzósértés miatt az ügyészség vádat 
emelt Farkas Istvánná ellen és ügyét 
szombaton tárgyalta a büntetőtörvény
szék. Vádlott idegbetegségével védeke- 
ztet, mit a bíróság enyhítő körülmény
nek vett s egyhónapi fogházra ítélte a 
parasztasBzonyt, de az ítélet végrehaj
tását felfüggesztette.

— Elütötte a villamos. Kovács Béla 
műegyetemi hallgatót tegnap délután a 
Felsőerdősor nccában egy 46-os jelzésű 
villamos elütötte. A szerencsétlen fiatal 
embert súlyos sérüléssel a Szent Ist- 
ván-kórházba vitték.

— A vigyázatlan kocsis. Szcdldk Já
nos budakalászi földműves «rek'Tr a 
múlt év augusztus 16-án a Margit kör
úton elütötte Borsok Antall. Borsok lub- | 
törést szenvedet és amíg a kórházban , 
feküdt, tüdőgyulladást kapott ég meg- [ 
halt. Az ügyészség gondatlanságból | 
eredő emberölés címén emelt vádat. 
Szedlák ellen. Ma tárgyalta ezt az ügyet I 
a büntetőtörvényszék és Sr.edlákot 12.000 | 
korona pénzbüntetésre ítélte, de az íté
let végrehajtását felfüggesztette.

— Csongrádban 130.000 hold területet 
borit el a vadvíz. Csongrádbau r nagy 
szárazság dacára is 130.000 hold terüle
tet borit el vadvíz. Hozzáértő számítás 
szerint a vadvíz miatt nem használható 
földeken a termés elmaradása évenklnt 
hetven milliárd korona kárt okoz. Félő, 

. hogy ha az esőzések megindulva^, a 
1 vízzel borított terület még nagyobb lesz.

— Eltűnt urlnsszony. Vasárnap este

korcsmát ka

millát rág anno

ára a SeiAptl díj

T10CADEM
Ferencsy Károly, KŐváry Gyula 

Mészáros Giza 
rövid vendégjátéka 

Felhő R,. Kende M., Kmochné,
Szuchányi Éva és a szeptemberi mű

sor varieté slágerei

Kezdete 9 órakor 
Záróra 5 órakor

Ha Ön

Házat, telket
üzletet

venni vagy eladni akar, ne mulassza 
el fölkeresni a

Szilágyi Irodát

---- ------------------------------------ - hogy dr. 
! Mcdgyasszny Dowőr.é csütörtökön dél 
i előtt távozott ©1. Délután egyik isme- 
( rőténél járt nki.i''k elmondotté* hogy 
délutás khT”'ry édesanyja cirjára n ke
repest temetőbe é«< ott . ör gyilkosságot 
követ el. Áz eltűnt urir. wzony ala
csony, őszen hajn, eltűnésekor fekete 
blúzt és sötétkék aljat viselt. A rend
őrség mogínditotta a nyomozást.

ahol minden időben találhatja szeres, 
csőjét, ngy vételnél, mint eladásnál. 
Helyben és környéken gyönyörű 
családi házakat hcköltözhetösóggel, 

mesebeli

forgalmas üzleteket
hol gond nőikül tisztességesen meg 
lőhet élni munka után. FőlvilágosfUft 

díjtalan ni adok

Ssllftgyl, Rökk Sillárd-utca 33.
T«!«!ón: Jóssal 138-30
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Földrengés a tőzsdéken
A lapén katasztrófa és az olasz-görög konfliktus az 
egész világ értéktőzsdéit ellanyhitotta — A realizációs 
laz fokozta az árlemorzsolódásokat — Mit várhatunk 

az e heti üzletmenettől ?1

i

A vflAjrtOrté'jolombon Ih páratlanul 
álló természeti katasztrófa, mely Ja
pán nagyhatalmi úllátn'it is viUumá tcwzi, 
ar. egész világ gazdasági gépezetért) 
olyan bombát votott, melynek kihatása 
egyelőre még kiszámíthatalan, de súlyoa 
nyomai már érezhetők. Ügy az európai, 
mint a tengerentúli országok tőkcérde- 
kéltsége horribilis veszteséget szenve
dett Japánban h miután a föld- ée ten- 
gerrengég okozta károk eddig pontosan 
fel nem becsülhetők, a londoni, párizsi 
én newyorki tőzsdéken pánikszerű bais- 
se-ben nyertek kifejezést. Óriási angol, 
francia fa amerikai tőkék semmisültek 
meg a japán katasztrófa kntaklizniájá- 
ban « nz elvesztett befektetések most a 
máéból elhelyezett tőkék visszavonását 
vonják maguk után.

Az olasz-görög konfliktus az európai 
piacokon érezteti megsemmisítő hatását, 
mert

epv újabb európai háború vesze
delme a spekulációt a legnagyobb 
óvatosságra készteti s a realizációs 
hajlandóságot erősen előmozdítja.

A világtőzsdén átrobogó balsae irány
lat nem lehetett hatástalan a budapesti 
piacra n Így az elinalt heti üzleti lany- 
haaág legnagyobbrészt ezekből a mo- 
mentaiuokból táplálkozott

A spekuláció fokozott rezervál taágú- 
hor nagyban hozzájárult a magyar köl
csön túioptimisztikiui megítélés is, 
mely a gyengébb kezek angazsmánjai- 
nak sürgős feloldásához vezetett. Nőm 
kte szeropet játszott még a lanyha 
irányzat kialakulásában a kosztpénz ka
matlábának mértéktelen felszöktotőse, 
mely a hitelben dolgozó spekulációt gyö
kerében támadta meg.

A bécsi s berlini tőzsdék lány hasd ga 
a magyar papirosok tömegét zitdi-

Zfrfcft/ Biídtarpesf 0.03
Zürich, szeptember. 8. (Costnöfj- 

raphitjuc.) Devizámé ff nyitás: Pá
rttá 81, Ltfndon 2520, New-York 
55575, Milánó 24, Berlin 0.000014, 
Bócr 0.0078 J-í, Szófia 545, Prága 
1660, Varsó 0.0022, Budapest 0.03'Is, 
Dílkareat 250, Belgrád 578%.

Zürich, szeptember 8. (Wiener, 
"Amlliche Nachrichtcnstelle.) Devi- 
tazárlat: Párizs 81, London 2522, 
Now-York 556, Milánó 2410, Iloltan- 
dta 21850, Berllu 0.000014, Bécs 0.0078 
én %, Osztrák bélyegzett 0.0079, 
Szófia 545. Prágu 1660, Varsó 0.0022, 
Budapest 0.03, Bukarest 250. Belgr.ád 
M7%.

'A Francia*Magyar Bank megala
kulása. Mint értesülünk a Francia- 
Magyar Bank szeptember 12-én 
tartja alakuló közgyűlését, amely 
alkalommal a francia tőkeérdekeit- 
ség képviselői i«> Budapestre érkez
nek, hogy személyesen is jelen le
gyenek nz alakulás aktusánál.

Kavarodás a HorvAt-SsIavön Jelzá
logbank körül. Néhány hét óta erős ko
sok nagy tétolokbou vásárolták az ad
dig telj oh oq elhanyagolt Horvát-Szla- 
vén Jelzálogbank részvényeit. Közben 
ni a Mr terjodt el. hogy ebben n vrIu- 
tAria papirosban óriási fantázia rejlik, 
mert angol érdekeltség vonul be a Hor- 
vát-Szlavón Jolsálogbnukba, mely a 
rénvényekot Londonban ia költi ros 
tatai fogja. Bokán már a részvény an

. tóttá Budapestre, melynek amúgy is 
gyenge ellenálló képességét teljesen 
megtörte ez az infláció s még jobban 
kimélyitette az árfolyamok lemor

zsolódását.
A gyenge kezek mogriadáfla s külföldi 

papirinfláció természetesen leg/öngítet- 
ték a piacot s így az árfolyamok lemor
zsolódását a legnagyobb megerőltetéssel 
sem lehetett megakadályozni.

Mindezek ellenére a piac láthatólag 
bizakodó maradt n egészen bizonyos, 
hogy az olasz-görög konfliktus békés el
intézése a budapesti tőzsde megerősödé
sét fogja eredményezni. Most mór csak 
nz a kérdés, hogy ez a külpolitikai fe- i 
szÜltség mikor oszlik el s a tőzsdékre 
nehezedő deprimál tsúg mikor enged 
nyomásából.

Ez időpontig a pesti piac lanyha* 
sága nem változhafik meg.

Feltűnő volt mind jncsetro a bankpa- i 
pírnak nagyarányú lemorzsolódása, ami 
annak a jele, hogy a budapesti tőzsde 
tőkekészsége nem áll arányban azzal a 
forszírozott árfólyamfelszöktetéssel, me
lyet az értékek manazsálói a legutóbbi 
tőzsdenapokon produkáltak. A mindjob
ban érezhető pénzszűke a legkisebb inci
densnél veszedelmesen érezteti káros ha- 

i tását.
Miután a realizációs készség a posti 

piacon ogyos oxokutilv eladásokkal még 
alátáiuasztatotts tudiunkkal e.wfc a kény
szereladások még a mai tőzsdén is foly
tatódnak, annak ellenére, hogy a szom
bati és vasárnapi magánforgalom igen 
bizakodó hangulatban bonyolódott le, s 
mindenre inkább pénzajúnlat volt, mé
gis a mai nap tőzsdéjétől erős szilárdu- 
lást nem várhatunk. Bankkörökbon a 
pénteki tőzsdenapot viszont már a szi
lárdság jogyében látják.

gol árfolyamát is tuduí vélték e azt, öl 
angol fontra becsülték. A részvények o 
hirea?telé6ekrc erős árfolyamomolkedést 
mutatnak fel, mert 28.000 koronáról 
egész 105.000 koronáig javították fel 
kurzusukat. Egyik közgazdasági la
punk viszont nzt nz értesítést hozta, 
hogy Zágrábban az angol tranzakcióról 
mitsem tudnak, ellenben a Horvát-Szia- 
vón Jelzálogbank részvényei 100 diná
ron ál ónak. Kitűnő forrásból ezzel 
szemben a következő információt kap
tuk: Semmiféle válalkozda nem szokta 
folyamatban levő tranzakcióiról a saj
tót előzőleg értesítőül. Annyi tény, 
hogy az angol érdekeltség bevonulása 
a Horvát Szlavón Jelzálogbankba befe
jezett lény s az is elhatároztatott, hogy 
e részvényeket a londoni tőzsdére be
vezetik. Hogy minő áron, uzt mujd az 
adott körülmények szabják inog. Zág
rábban e részvények 100 dináron annál 
kevésbé állhatnak, mórt az 22.000 ma
gyér koronás árfolyamnak feleluo mog, 
holott a Hervát-Szlavőn Jelzálogbankot 
70.000 koronáért még ma Is ei*ŰBen vá
sárolják.

A Bóni-részvények árelötöréae. A 
legutóbi lanyha tőzsdenapokon fel
tűnően jól feküdtek a Lesznmitoló- 
bnnk érdekeltségéhez tartozó Bóni- 
rószvónyok. Mig a legtöbb érték 
20—40%-ős árveszteséget szenvedett, 
a Báni megduplázta kurzusát. Ben- 
fontesek szerint a Bón! árfolynm- 
cmelkcdéso még nem érte cl a zenit
jét, mert a Le számi toló bankhoz kö
zel álló körök még mindig folytat
ják n papiros forszírozott vásárlá
sát.

emelkedése. A fapiac lanyhasága elle
nére a Dunaharaszti Fa részvényei ki
tünően tartotta árfolyamnkt, sőt csekély 

A Dunaharaszti Fa további ár- 
Arnyareségről is beszámolhat. A Duna- 
liaraszti Fa előnyös tranzakciója rövi
desen nyilvánosságra kerül, melyből az 
érdekeltség n részvény további áremel- 
kedését reméli.

Tranzakció a Marosi Petróleumban. 
A tőzsde elhanyagolt értékei közül a 
.Városi Petróleum ugrott ki a multheti 
üzletnapokon. Állítólag közeli előnyös 
tranzakciók ságitik a részvény további 
árelőretörését.

A Földhitelbank új Igazgatói. A 
Földhitelbank Rt igazgatósába Forrai 
Ernő dr helyettes igazgatót ügyvezető- | 
Igazgatói hatáskörrel igazgatóvá és 
Fuchs Dndro helyettes igazgatót igazga
tóvá nevezte ki. Az előléptetés a bank 
két régi, érdemes és köztiszttelctbcn álló 
tisztviselőjét érte.

x A Magyar Országos Központi Ta 
karékpéuztár igazgatósága folyó hó 
18-ára rendkívüli közgyűlést hiv egybe 
melynek javasolni fogja az alaptőkének 
felemelését. A részvényesek az elővételi 
jogot az uj részvényekre 3:1 arányban 
gyakorolhatják. Az igazgatóság egyút
tal fölhatalmazást fog kérni, hogy al
kalmas időbon további 60 millió korona I 
ÖH8znévértékü részvényt bocsáthasson 
ki. Amint értesülünk, tervbe vétetett, 
hogy a folyó hó 20-tól 29-ig átveendő 
uj részvények, amelyek már a folyó óv 
osztalékában is részesülnek — 40.000 
koronán minden kamat és költség fel- 
szúmitácn nélkül bocsáttassanak ki. A 
rés: luké emelése a takarékpénz
tárral szorosabb kapcsolatban lévő 
svájci pénzesoport bevonása mellott fog 
történni.

x A Belvárosi Takarékpénztár Rt. 
tegnap megtartóit rend kívüli közgyű
lése elhatározta az intézet a'aptőkéjő- 
nek felemelését 200 millióról 500 millióra ! 
olyformán, hogy elsősotban a 400 000 
darab régi részvénynek eddigi 500 ko
rona névértékét a tartalékalap terhére 
ogyenkínt 1000 korona névértékre fo.l- 
bélyegzi és az igy előálló 400 millió 
korona alaptőkét 500 millió koronára 
emeli fel. Az nj részvényekből 200.000 
darabot a régi részvényeseknek njánl 
fel 2:1 arányban 81X10 korona árfolya
mon, mig a további részvénymennyisé
get az igazgatóság a közgyűléstől 
nyert felhatalmazás alapján lényegeseb
ben magasubb árfolyamon fogja érté
kesíteni. Xz elővételi jog e hó 7-tŐÍ
15-ig  délután 3—6-ig gyakorolható.

x A Kereskedelmi Hitelbank tőke
emelése. A Magyar Kereskedelmi Hi
telbank mai igazgatósági ülése elhatá
rozta, hogy szeptember 15-ére rendkí
vüli közgyűlést hív egybo, az alaptőké
nek 100 millióról 200 millió koronára 
való fölemelése tárgyában. Az összes 
részvények a régi részvényeseknek 
.'•jánlta'nak fel.

x A Meroar tőkeemelése. A Mercur 
Vál'tóüziűt Részvénytársaság szeptember 
5-én tartott rendkívüli közgyűlése elha
tározta az alaptőkének 200 millió koro
náról 50<i millió koronára való feleme
léséit. Az nj részvények 1:1 arányban 
új részvényen kint 3000 koronáért ajánl- 
tatnak fel a régi részvényeseknek. Az 
elővételi jog szeptember 7—15-ig bezáró
lag az intézet főpénztáránál délután 4—G 
óra között gywkorlandó.

x A Mezőgazdaság! Nagyüzemek Rt. 
szombaton tartotta alakuló közgyűlését 
í\z Angol-Magyar Bank helyiségében. A 
vállalat, moly kétmilliárd alaptőkével 
alakult meg. célul tűzte ki a mezőgaz
dasági érdekeknek minden téren való 
előmozdítását, különösen a mezőgazda
ság iparosítását és az ehhez szükséges 
eszközöknek előteremtését belföldi fa 
külföldi tőke Rügitségévol. Az előzetes 
tárgyalások erodményeképren a társa
ságnál jelentős angol tőke is érdekelve 
van, amellyel kapcsolatban egy angol 
teetvérvúllnlai létesítése elhatározott 
tény. Az angol társaság legkésőbb no
vemberben fog Londonban alakulni. Az 
igazgatóság tagjai a következők: Ká
rolyi Imre gróf (elnök), Khucn-Héder- 
váry Károly gróf, Krausz Simon, 
Wenckhcim László gróf (aleln ökök), 
Czirdky György gróf, Czirríky László 
gróf, Fdy György, a Nádasdy gróf ura-' 
dalinak kormányzója, Festetich György 
gróf, Fuchs Artúr, Hajós Kálmán dr., 
Mcsterhdzy Eruö dr., Ország Róbert, 
Patlavicini György őrgróf, Rézncr Ti-

bőid, a Pannonhalmi apátóg , 
kormány?/)ja, Sanu.lch Mlklóe «S' 
Elemír dr.,
Páter gróf, Térfy Béla, WcnckheVH 
zsef gróf, IVenckheim l'ál gróf 
mann Ernő dr.

x A Haltenyésztő tőkeemelése A 
tenyésztő és Halkereskedelmi Rt al«n 
tőkéjét, 120 millió koronára emelte r. 
egy régi részvényre két a* réezvénv 
darabonként- 5000 koronáért szeptembe’ 
12-ig a Magyar Olasz Banknál kivált 
ható.

x Sátori Mór Egyesült Gipsz., m., 
trágya- ós Vesyószetl Gyárak r, a, 
1880 óta fennálló Sátori Mór bndipestí 
cóg az nmiiWt név alatt rószvía-M, 
sasággá alakult át, 150 millió koron 
alaptőkéről. Az igazgatóság tagjai: Sí 
tori Józaef nagyiparos, Sátori Foronc 
nagyiiparos, Sátori Ern3, a nimanra. 
rény-Salgótarjáni Vasmű Rt. Igazgatója 
dr. Hilb Jenő nagyiparos. Klb.iry Mór 
a Fonoióro Általános Biztosító Itt, vca<r. 
igazgatója, Fischor Pál nagyiparos dr 
Mukai 0<lön ügyvéd.

UNGHVÁRY 
LÁSZLÓ 

FELE
FAISKOLA, S3ÖL4 El BOROAZ. 
DASÁGI RESZVÉNYTÁRSASAa 

CZFGLED
Sztlllli 

Októberiöl-Aprlllslg 
mindennapit) gyUmElcsISt, 
díszfát, díszcserjét, rózsát, 

évalóvlrágnövényokel, 
gyökeres és sima 

szölövesszöt
slb..

Tf jkcr*ésxeti Iroda is ssemölyg* 
megrendelések elintézési helye

BUDAPESTEN:
SV, FEREHCIEK TERE 3. FÉLEM. ,* 

TELEFONSZAn, HUSZEZER-ST

Kérje nagy képes SrlegysSkUnkatl

Békeffi-Boross
kabaréja az Importéiban

VII, Rákóczi út 80. — Tolefón: József 90-40

Fellépnek:

Borost, Sólyom Janka Békaffl, 
Antal Erzsi, Nsgy Mária, Fethei, 
Pártos, Keltei, Mátrai, Dóssá, 

Elek! sió.

Pénztár: reggel 10 órától ogész nap! ■

Zoltana 
és Kindíow

klasszikus 
táncjátékok 

a szenzációs szeptemberi műsor aÍS

Ta barin
bán, VITT, RdMci út 63

Telefon : József 21-16 

Fahírliútarok, konyha, elászah^
u.Hszoha, M.kl. dsőrondüok, 
<■ok.lk.lml krokou JralHr
Vili. Krtílrl uco. 1 MeMn ■ -

JoBűtor ISO J00K-i«
Vór ö«m trty «.

PHONIX FOGORVOSI LABORATÓRIUM k'/szit'fogtechnikai mu«k« 

versenyen kívüli árakon.
Munkákat percnyi pontossággal hazaszállítjuk, Árajánlat kívánságra

Telefón: József 1M-IX Budapest, VII. kér., KlauzAI-tör 10. »»"•
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SZHVHHZI HÉT

„erSiiü vedrem, mert sietek-...
— No hallja, ’»<'.« maga harag- 

siti:. De azért sebaj, már kezdem 
Hát tudja, a múlt héten a kö- 

ránrrrj körében erősen tartotta ma
lié az a hír. hogy Both Klári meg- 
rétik az Unió színházaitól, mert a 
„Jégcsap"-ban, amely tudvalevő
im a Belvárost Színház első da
rabja lesz, nem ö kapta meg a fő- 
s'.crcpet, hanem Titkos Ilona, A 
„iól értesültek" már azt is tudták, 
'hogy Botli Klári a Benaissance 
Színházhoz szerződik. A hir eljutott 
a hatalmas Vezér, Beöthy füleihez 
is, aki magához kérette a művész
nőt és hosszú ideig tárgyalt vele. 
A tárgyalásokról a párnázott ajtón 
keresztül semmi sem szivárgott ki, 
de Both Klári aznap délután hatá
rozottan megeáfolta távozásának 
hírét, sőt másnap már. kommü
niké jelentette, hogy a „Jégcsap" 
női főszerepét Both Klári játszó.

— Mondja maga mindenttudő, min ka
cagtak a minap az Andrássy úti szín
házban, amikor a „Pajkos Grizettek** 
című darab ment a színpadon?

— 'Azt is elmondom. De jól fogja 
meg a fejét, mert beleszédül o sok- 
féle -variációba. Hát elsősorban ott 
kezdem, hogy a „Pajkos grixettek“ 
egyik főszerepét Sárossy Mihály 
játszó, az Andrássy-úti Színházban, 
de mivel aznap este a Magyar 
Színházban a „Kovácsné" ment, 
amelybe* ■■ tudvalevőén Rgtkay is 
játsfiit, tehát a Király Színházban 
fíátkay szerepét átvette Sárossy, 
'Az Andrássy-úti Színház Sárossy 
helyett megkapta Ihászt, de mivel 
a darabban Ihásznak inas szerepe 
van, tehát az ő szerepét oda kellett 
adni Székely Lajosnak. Maga azt 
hiszi, hogy a körforgalomnak már. 
vége van? Téved. Most jön a java. 
Mivel a „Pajkos grizettek^-ben 
Abonyi Tivadar is játszik, de ját
szik a „Kovácsnál-bán is, tehát 
kengyel Józseffel helyettesítették. 
A három helyettes közül azonban 
kettő egy szót sem tudott szerepé
ből. Ihász személyesítette tehát 
mindahármat. Ö kérdezett és ő fe
lelt és mindhármuk énekszámát ö 
énekelte cl egyedül a színészek leg
nagyobb mulatságára. Ezzel a ,;Ko- 
vúcsné^-val egyébként is sok baj 
van. A minap például elfelejtkeztek 
arról, hogy Úray már elment a 
színháztól és a helyét nem töltötték 

öt perccel a függöny felgör
dülte előtt vették csak észre, hogy 
l ragnak nincs helyettese. Beugró- 
iól kellett hát gondoskodni. Mind
járt akadt is vállalkozó, egy fiatal 

Vándornak hívják, aki öt 
Mrc alatt készült cl nagyon dere
kasan Lray szerpére. Nem csoda 

az Uni6ék ilyen fe- 
l<dókéngek. amikor minden figyel
őket az új darabnak, az „Elssner, 
?annyM-nak szánják. Faragó, a 

Fátkay a főszereplő éj- 
^zaKukat töltenek együtt és speku- 
latnak, mit hogyan lehet még 
jobbá lenni.

~ Még mindig azt beszélik, hogy 
mifhtdf'9^'^ ° Maffvarba- ^rrő1

„r\V09 szó sem igaz. TA valóság 
Jenő ha1,i tizenkét- 
kétmillió WMOOjtO- 

é' a betétei egy 
kapja a színháztól. No. már 

&U0Vra^nvjJit oMMoH ^1 neki 
f'dsdó arra az esetre, ha 

ni Unióhoz, sőt a óvárosi Színház igazgatói tisztjét

is felajánlották neki. Aki azonban 
Törzs Jenő jellemét ismeri, jól 
tudta, hogy Törzs ezer szerte jobb 
ajánlatért sem tűd szerződést, 
szegni. Hiszen ő is azok közé a ke
vesek közé tartozik, akik még soha
sem állottak a fegyelmi bíróság 
előtt.

— Mi volt az a nagy vlgság a Tőkés- 
étteremben?

— Nem tudja? Gallai Nándor kis
lányának, a kis Gallai Katónak ün
nepelték harmadik születésnapját. 
Valósággal világraszóló mulatság 
volt. Az ünnepeltet D.Arrigo Kornél 
köszöntötte fel. A kis Kató annyi 
ajándékot kapott, hogy egy külön 
konflisnak kellett hazaszállítani a 
parcellán babákat.

Két premier
Első csengetés 
Zícnnsegvin áa Coclua a VtfjsxlnfidEBan

A' szombat reggeli lapok a pénteki 
főpróba nyomán már bősóggeson kom
mentálták a Vígszínház szombat esti új
donságát és igy reánk csak az a könnyű 
feladat hárul, hogy ténylegesen post 
fe®ta megállapítsuk az „Első csengő- 
tés"-nek sikerét. A közönség — de még 
nőm az igazi vígszínház! premier-közön
ség — sok Őszinte kacagó fsai és meleg 
tapssal fogadta az újdonságot, amely 
bár minden jelenetében magán viseli az 
ezerszeresen levizsgázott mcsterirők iga
zoló bélyegót, mégis.. .mégis... nem
csak meséjében, hanem meseszövésében 
is gyakran emlékünkbe juttatja az elvé- 
nülésnek szomorú érzetét.

Az előadásról azonban csak a legtel
jesebb elismerés hangján emlékezhetünk 
meg. A mai est sikerének oroszlánrész® 
a színészeké, akik mind egytöl-ogyig 
tehetségük legjavát nyújtották alakító- 
saikkal. Mákay. Gyöngyöt)!, Tgnay, 
Góth, Szerémy és a többiek méltán rá
szolgáltak arra a forró, zajos elisme
résre, amellyel a közönség honorálta 
pompás játékukat ccho.

JVavamat Margit 
Bemutató a magyar* Szinftdrban
Szombaton este új darabot adtak a 

Magyar Színházban. Fodor László, akit 
a közönség számos, igen sikerült témá
járól és elbeszéléseiből már régebben 
ismer és kedvel, átsétált a háládatlan 
opcrette-librettó-írás teréről az irodal
mibb vígjáték-írásra és első szárnypró
bálgatásának eredményét szombaton bo
csátotta halgatóságának ítélőszéke elé.

A fiatal szorzó a premier alkalmából 
egy színházi müsor-ujságban elhelyezett 
nyilatkozata szerint vígjátékéval azt 
szeretné bejelenteni, hogy egy startoló 
fiatal szerző, aki komolyan veszi a szín
padot és talán messzebbmenő programja 
is van, pályájának kezdetén minden 
ogyéb előtt arra törekedett, hogy a 
drámaírás mesterségbeli részét, a to
vábbi fejlődés egyetlen fegyverzetét, 
tőle telhetőén becsületesen és lelkiis
meretesen megtanulja. Szép és Őszinte 
nyilatkozat, amely nemos célra vall. 
Csak az a kár, hogy a „Navarrai Mar
git" nem mindenben igazolja szerzőjé
nek előbbiekben hangoztatott „törekvé
seit". De szolgáljon számára vigaszul, 
hogy pályája kezdetén első startja vá
ratlan könnyedséggel sikerült és — bár 
nem az avatottsás kitörésével, hanem 
csak a tisztességes akarás nekiiradomó- 
6ával indul a nemes versenynek — mé
gis oly sok jót és okosat Ígér, hogy fel
tétlenül bizalommal kell néznünk Fodor 
László jövő fojlődóse elé.

A darabban, mely Párizsban és kör
nyékén játszik, ogy ős-miniszteri család 
egyik gyámoltalan tagját a nász éjsza
káján és inég mindig hajadon hitvese 
mellől elhívta a politika a miniszterel
nöki székbe és ez a tedd-ide, tedd-oda 
legény apró-cseprő bugdácsolások és 
történések, rzines, érdekes és kevésbbé 
érdekes jelenőtök után ismét leomlik a 
szfirkesóggbe a házi-kandalóaál a sze
rető hitves aokatigérő szoknyája mellé. 
Valami olyasféle csendül ki homályosan 
az egész játékból, hogy a politika furcsa 
mesterség, amely híveitől egy-egy 
Percnyi múló sikerért gyakran a családi 

I boldogságukat kívánja cserébe és ezt az 
áldozatot megköveteli még akkor is, ha 

I az új politikai ionomén kormányzati

programját tulajdonképpen a hitvese 
találta ki asezonyi ésszel és asszonyi ér
zéssel.

A darab szereplői közül különösen 
Tóth Böske és Baráti József teljesítették 
tökéletesen feladatukat és elsősorban ők 
vitték sikerre a „Navarrai Margit“-ot, 
amelyet a bemutató közönsége egész es
tén át tüntető nagy meleg szeretettel 
hallgatott, kacagott és tapsolt végig. A 
többiokrőlt Vájjon kik ők és merre van 
hazájuk... echó.

RÖVID~HIREK
KLEOPÁTRA GYÖNGYE

az uj Strauss-opcrett címe, amely 
Béosbcn, a Carl-Theaterben kerül 
színre.

HEGEDŰS GYULÁNÉ
botegon fokszik Máriabesnyőn, 

PETHES SÁNDOR
leszerződött a Borosa—Békcffy- 
kabaréhoz.

A LÉTMINIMUMOT
már megállapították az igazgatók 
és szülészek szövetségének kikül
döttei. Az uj szezonban a kórista 
180.000, a színész 200—220.000, a zo- 
nész 810—350.000 koronát kap.

AZ APOLLÓ-SZINPAD
mégis szervezkedik és volt tag
jainak már kiküldte a lcvelekot, 
amelyekben szerződtetési tárgya
lásra hívják tol őket. Az Apolló 
október elsején nyit két helyiség
ben, a Belvárosban.

SALAMON BÉLA
megvásárolta az Intim-Kabarét. 
Az átalakított kabaré október el
sején nyit.

• A Vígszínház jövő hetét természe
tesen a legfrissebb újdonság, az „Első 
csöngetés" dominálja, amelyet a hét öt 
estéjén adnak. Kedden a „Négy frakk", 
Lakatos László pompás vigjátéka kerül 
színre. Pénteken játsszák először ebben 
a szezónban a „John Gábriel Bork- 
mann"-t, Ibsen remekművét. Gomba- 
szögi Frida ez alkalommal lép fel elő
ször. Vasárnap délután, a „Z8Ívány“-t 
adják.

• A jégcsap bemutatója. Jövő szom
baton mutatják be a Belvárosi Színház
ban. ZiUhy Lajos «A jégcsap" cimü bo
hózatát Bóth Klárával, Daibukát Iloná
val, Hahnel Arankával, Z. Molnárral, 
Kabossal, Hegedűssel, Szegheővel és 
Somlúr al a főszerepekben. Az előadást 
másnap, vasárnap megismétlik. A bemu
tatóig hétfőn és csütörtökön Titkos Hona 
és Somlay felléptével a „Kékszakái 
nyolcadik felesége", kedden és pénteken 
Rákosi Szid! vcndégfellóptével a „Sári 
bj.ró“ kerül színre. Szerdán a „Névtele
nek" cimü drámának lesz a 25-ik elő
adása. Jövő vasárnap „a buta embert" 
adják 3 órakor mérsékelt helyárakkal.

• Szombaton mutatta be a Magyar 
Színház Fodor László Navarfai Margit 
cimü vígjátékét. Az újdonság a jövő hé
ten hétfőn, szerdán, szobaion és jövő 
vasárnap szerepel a műsoron. Kedden és ' 
pénteken Beöthy László nagysikerű „Ko- 
vácsné"-ját, csütörtökön Vajda Ernő mu
latságos vígjátékét ,A. válóperes höl
gyet" adják. Jövő vasárnap dólutáu az 
„Orleánei szűznek" lesz első délutáni elő
adása, a címszereplő most is Darvas 
Lili lesz. A délutáni előadások 5 órakor 
kezdődnek mérsékelt helyárakkal.

• A Városi Színház következő heti 
műsorán a zeneirodalom legnépszerűbb 
remekei szerepelnek. Hétfőn a Pillangó 
kisa8zony, kodden Szcvillai borbély, 
szerdán A zsidónő, csütörtökön Faust, 
péntoken Rigolettó, szombaton Az ál
arcosbál, vasárnap este Mignon. Jövő 
vasárnap délután a Hamburgi meny
asszonyt adják Viola Margit vendég
gel, a szegedi primadonnával a főszo- 
repben.

• A Renalssanee Színház legvidá
mabb sikere, az „önagysága két férje", 
Félix Gandera páratlanul mulatságos 
bohózata Mészáros Gizával, Bérczyvel, 
Harsányival a főszerepekben kedden, 
csütörtökön és szombaton „A trónörö
kös", Vajda Ernő nagysikerű drámája 
hétfőn, szerdán, péntoken és vasárnap 
esto szerepel a Benaissanco Színház jö
vő heti műsorán. Jövő vasárnap dél 
után a „Végállomás" kerül színro mér
sékelt helyárakkal.

• A Főváros! Operettszlnháx jövő he
tének eseménye a „Három grácia" szá
zadik előadása lesz, mélyet csütörtökön 
ünnepel meg a színház. Egyedülálló 
eset, hogy nz operett megszakítás Dél 
kül került szinre az egész nyári szünet 
Matt és minden este táblás ház előtt 
játszották. A hét többi estéjért is a 
„Három gráciává adják. Vasárnap dél

után a „Marinka, a táncosnő" kerül 
szinre.

• A szépasszony kocsisa 75-lk elő- 
adása. Harmadszor jubilál a jövő héten 
vasárnap Rajna—Czobor nagysikerű 
operettje, a „Szépasszony kocsisa" a 
Rlaha Lujza-sziuházban. A kitűnő ope
rett, amely minden esto műsoron van, 
változatlanul telt házakat vonz, a kö
zönség minden esto tetszésével és taps
sal fogadja kedvono szereplőit: Somogyi 
Nusii, Vaály Ilonát, ötvös Gittát, 
Lászlót, Szirmait és Tamást. Jövő va
sárnap délután a 200-ik előadásán túl 
is a nagy nápszerüségü „Fi-fit" adják 
3 órakor mérsékelt helyárakkal.

• Az Andrássy úti Színházban esü 
törtökön, o hónap 13-án mutatják bo a 
szezónnyitó uj műsort. A gazdag mű
sorban operett, vígjáték, bohózat és 
tréfa váltakozik kitűnő magánszámok
kal. A darabok: Claude Téréssé ófrancia 
lovagkorbeli operettje, „Faltörő-kos", 
Nádas Sándor „A boatolvaj" cimü bíró
sági tárgyalása. Móricz Zsigmond pa- 
rasztvigjátéka, a „Kvitt", Szenes Béla 
kacagtató terézvárosi legendája, rAz 
örökség", Zágon István kisvárosi tör
ténete, a „Káldy-pipa" és Marton István 
megkapó életképe, „A nagypapa." A 
..Lilla" cimü poetikus zenés képot Né
met Juliska adja elő. Uj magánszá
maikban Berky Lili, Kökény Ilona, Bá- 
nóczy, Gőzön, Hegyi Rózsi, Hámori 
Margit és Lelkes Margit lépnek fel. A 
bemutatóig, a 100-?k előadásán túl is 
telt házakat vonzó: Cirkusz, A pajkos 
grizettek, stb. kerül szinro. jövő vosár- 
nap délután az uj műsort adják fél
négy órakor mérsékelt helyárak mellolt.

• Honthy Hanna, Rátkal és Latabúr 
vasárnap délután, A bajadér jövő va
sárnapi délutáni előadásán nagyszerű 
szerepeiket Honthy Hanna, Rátkai és 
Latabár játsszák. A többi szerepet is 
ugyanazok adják, akik az esti előadáson 
játszották.

• A Sárga kabát utolsó hete. Faragó -
Nádor „Elslcr Fanny" cimü. daljátéké, 
nak bemutatója előtt a jövő héten útdí
jára adják Lehár „A sárga kabát" cimü 
operettjét, Honthy Hannával, Kará
csonyi Ilivel, Rátkaíval, Latabárral és 
Ihásszal a főszerepekben. *

9 Az Uránia nagy műsora. Két hatal
mas filmet mutat be mo6t az Uránia; 
a szsnzáoiósan éndekea ezzktonfiftinxi 
(Nanouk) és Aki kétszer él címmel egy 
amerikai társadalmi színművöt. Az esz- 
kimófllmről már közöltünk ismer totóst, 
oly látnivalót nyújt ez a kép*, melyhez 
hasonló még nem jutott el hozZanV Az 
Uránia másik műsordarabja (Aki két
szer él) egymagában is külön attrakció, 
óriási tenge.-i viharral kezdődik, amely
ben hajó pusztul cl emberestül. Ebből 
a tengeri katasztrófából kerül ki a ro
mantikus történet egy férfiről, akit el
veszettnek hisznek. Az amerikai film
művészet kiváló produktuma ez a film. 
Az Urdnia o kettős fllmjo a legnagyobb 
sikert aratja. Az előadások 5, %1, 
é® 10 óra 10 porckor kezdődnek.

• A Mozgókép Otthon páratlan sikerű 
vígjáték-premierjét Auguszta királyi 
főhercegaszony, Zsófia királyi főher
cegnő, Magdolna királyi fóhercegkis 
asszony és József Ferenc királyi főher
ceg ur őfenségéik is végignézték és 
spontán- közvetlenségei kijelentették: 
„pazarul mulattak a nagyszerű műso
ron".

• Nanouk, az eszkimó — az Urániá
ban

• A Mozgókép Otthonban naponta 
ezernyi ember megy el a pénztártól 
jogi' nélkül. Igen ajánlatos a jegyekről 
elővételben gondoskodni. A nagyszerű 
műsor: Zoro Hnruval „Az ausztráliai 
monyaszony" dán burleszk vígjáték 5 
felvonás, Douglas Fairbanks-el a „Ma- 
dáreineber" cimü 5 felvonásos kalandos 
vígjáték stb. (5, 7, 9).

• Az Urániában: Nanouk, az eszkimó.
• A Kert-mozi nagysikerű vígjáték 

műsora: Zoro és Hnruval „Az ausztrá
liai menyasszony" 5 felvonásos dán 
vígjáték, Douglas Fairbanks-el a „Ma-
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JIz MTK legyőzte az osztrák 
bajnok csapatot

MTK-Rapid ZtO fltO)
Zeufolásig megtolt nézőtér előtt zajlott I rnagnkat. Az első gólt a Törekvés éri 

lo « két bajnokcsapat őszi találkozása, cl a 20. percben Kautsky révén. Ezután 
Az MTK tavaszi súlyos veresége még I sűrű FTC támadások közben Pataky, 
élénk emlókezotébon volt mindenkinek s i 7'őfá Eisenhoffer lövései kerülnek Ixizt- 
így a futballrajongók különböző félté | tos kapuja mellé. A 30. percbon Pataky
vésőkkel néztek n küzdelem kimenetelő 
el«'. Voltak, akik bíztak az MTK nemzet
közi méitkőzÓNekcn mutatott formájában, 

Az MTK választ ós Rapid támadással 
indul a Ját/A, azonban Nyúl II. szerel fa 
labdájával Jeny megwzökik. beadását 
Molnár egy lépésről a kapusba lövi. A 
Hapid is támadással válaszol, mert a 
kitűnő formában jálezó halfeora az MTK 
térfelére tered! s játékot. Hot perces 
Hapid fölény után a kék-fehérek is föl- 
nyomulnak és Braun szabadrúgását Mol
nár hajszálnyira kapufölé fejeli. A ku
pim érinti a lapdát, de a korner meg
akad a bécsi védelmen. Az MTK fölénye 
lassan kidomborodik és szebbnél-szebb 
akciókkal közelítik mog a Rapid kapu
ját Jeny lefut Nádlcr pauzával, be
adását Molnár kapásból fölé rúgja. Egy 
perccel később Braun, Molnár, WinMer 
II. öiwzjátékából Braun élesen kapum 
Jő. A Rapid védelem lehetetlen az MTK 
cantárokkal, okik most elemükben van
nak. A 15. percben siker koronázza n 
kék-f<vhércvk támadását. Jeny szökteti 
Siklóssyt, akinek ügyes poasz.it Wlnk- 
ler II, vódhotetlenül a kapu bal felső 
sarkába továbbítja. A gól felvillanyozza 
mindkét csapatot és az Iram egyre fo
kozódik. Kutlian hatalmas lövése kerül 
most kapu melló és Brandstlidter min
den igyekezete ta kevés, hogy frontba 
hozza, csapatát Braunt csúnyán lerúgja 
a kiméi ellenül játauó Schlosser, aki 
azonnal el la hagyja a pályát. Helyét 
Nenkcr II. foglalja el. A Hapid úgy Ját
szik nem elégszik inog a jeles jobhszélső 
távozásával és egy perc múlva már 
Jeny is harcképtelen. Az MTK-ül lát
hatólag idegesíti n bécsiek durva já
téka, de még fel som ocsúdtak, már 
Kertész II-Öl viszik lo a pályáról. A 
közönség fújjál fütyül és a botrány ki
törése már csak hajszálon függ. Az 
MTK 9 emberrel is frontban marad ős 
több veszélyes helyzetet teremt a 
ősiek kapuja előtt do eredményt már 
nem tud elérni a félidőben.

A második félidőben már lecsillapul 
a közönség, (le n bécsiek kedélye Is. A 
kék-fehérek isméd 11 emberrel kezdenek 
és már az 5. percben eredménnyel ke
csegtet Senkey II. lefutása, kinek élm 
lövését csak korner árán tudja menteni 
Paulcr. Ezután kissé alább hagy nz 
tram és főleg mezőnyjáték alakul ki. 
A M. percben Jeny lefutja az egész 
bécsi védelmet és beadásából Winklcr 
II. fordulásból és kapásból gyönyörű 
gólt rúg. A gólt szűnni nem akaró ová
cióval honorálja a közönség. Ezntáo a 
Rapid is frontba kerül, de már nem 
tud

A 
pen 
gén

kiegyenlít, a 38. percben pedig Kelemen 
megszerzi a vezetést nz FTC-nek. A má
sodik félidőben az FTC teljesen leszo
rítja n vasutas csapatot és Pataky majd 
Fuhrmann révén a 3-ik és 4-ik gólt éri 
el.

UTE—Vasas 4:1 (1:0)
Rcvancho vágyától tüzelve lépott az 

újpesti csapat a pályára, hogy a tavasz 
folyamán a Vasasoktól szenvedett 1:0 
arányú vereségét megbosszulja. A mér
kőzés hatalmas irama hamar kifullasz
totta a gyönge fizikumú csapatot. A

i

súlyos vereséghez hoozájárult még az a 
körülmény is, hogy legjobb emberük: 
Zatykó helyén tartalékkal kellett feláll- 
niok. A mérkőzés végig az UTE fölé
nyét mutatta és Jeszmás, CsontoB lea
dásából már a 6-ik percben megszerzi a 
vozető gólt A félidő végéig sem a hely
zet, sem az eredmény nem változik. A 
második félidőben az UTE 20 perc alatt 
három gólt ér cl és pedig a 2-ik perc
ben Jeszmás, a 13-ik percben Csontos 
és a 20-ik percben ismét Jeszmás révén. 
A Vasasoknak is alkalmuk nyílik az 
az eredmény szépítésére, de Himmer lö
vése kapufát ér s gólra egész idő alatt 
nem kínálkozik alkalom.

BTC—KAC 1:1 (1:1)
A KAC támadással indul, a játék 

mégis a BTC-nek sikerül a 15. percben 
a vezetést megszerezni. Kispest a gól 
után fokozza az iramot és a 18. percben 
ölvedy góljával kiegyenlít. Ezután vál
tozatos mezőnyjáték alakul ki, melynek 
további részében mindkét csapatnak 
alkalma nyílik a vezetést magához ra
gadni, azonban a csatárok lövőtudo
mánya a legtisztább helyzeteket 
megsemmisíti. Feltűnő volt a BTC 
szolut fair játéka.

II. osztályú bajnokság: 
MAFC—BAK: 0:0. 
MAC—BEAC: 1:0. 
Főv. TK—TTC: 2:2.
NSC—ETC: 2:1.
KAOE—Ékszerész: 8:1.
Postás—Húsos: 1:0.

feltartva nyer Parodie és Sanudo ellen. 
F. m. 8 ló. Tol. tót: 100:300, üdv. ion, 
120:130:250.

V. Kétévesek handicap ja, 1100 m. Ma- 
dame Mérő ostor alatt könnyen nyer, j” 
Korax, 3. Kedvesem. F. in. U ló. Tet
tét: 100:530, hely: 100:210:320:270.

VI. Welter-handicap. 1100 m. Hosszai 
huzavona után, mit Fehér holló rakon
cátlan sága okozxitt, sikerült a start, 
Kikeriiki nagy súlyával íb könnyen nyer

részt
2. Bele vele, 3. Mátyásföld. F. m. 
Virgono és Fehér holló nem vett 
a versenyben.

az

is 
ab

M külföldi atléták kitűnő 
eredményeket értek el 
Klumberg, Paulen, Thammer fényesen seenepeíteh

Ma tartották meg nz Egyetemi Atlé
tikai Club öbzí nemzetközi versenyének 
második napját. Hasonlóan nagyszámú 
külföldi atléta már évek óta nem indult 
hazai versenyen, de a legnagyobb ér
deklődéssel várt számokban elmaradtak 
a nogy küzdennek, mert legjobbjaink 
külföldön startoltak. így a 400 és 800 
méteres futóversenyeket Paulen, a vi
lághírű hollandi versenyző könnyen 
nyerte Kurunczy és Fixl távollétébcn. 
Talán a szövetség segítségére lehetne 
az egyesületekenk nz ilyen osetek meg 
akadálozására. Pau lenen kivül 4 észt 
nfléta is megjolent a salakon: Klum- 
berg, a gőteborgi olimpián dek&tlon 
bajnoka, Thammer, a gőteborgi olim- 
piász súlyemelő-bajnoka. Ewers ugró- 
és FFillemsem középtávfutó-bajnok. Kö 
zillök a mai napon az all-roundképeseé- 
gü Klumberg és Thamer aulyatléta sze
repelt a legjobban. A mieink közül dr. 
Haluska távolugrása (7.06 m.) és Mol
nár hármasugrása (14.44 m.) elégítette 
ki a közönség érdeklődését.

Részié t-os eredmény mindkét ünnep 
versenyéről:

Magasugrás: 1. Gásppár (MTE) 180 cm 
2. Orbán (HTVE) 175 cm. 8. Klumbcrg 
(oszt.) 175/

Rúdugrás: 1. Nagy Jenő MTO) 840 
cm. 2. Ewer (oszt.) 820 cnn. 3. Hadhózy 
(MOVE) 820.

100 m. síkfutás: L Paulen (holland)

50.3 mp. 2. Juhász (MAC) 50.6 mp. 3. 
WiMiemson (észt.) 52.8 mp. Juhásztól 
senki sem várta ezt az eredményt.

Diszkoszvetés: 1. Kluanberg (észt.) 
m., 20 cm. 2. Csejthoy (BEAC) 40 m., 
cm. 3. Temnier (észt) 38 m., 67 om.

200 m. síkfutás: 1. Juhász (MAC)

41
40

200 m. síkfutás: 1. Juhász (MAC) 23 
mp. 2. Paflaghy (MAIT) 23.9 mp. 2 In
duló. Ocreljívetés handicap: 1. Klum- 
bero (Észtország) 58.80 m. (előny n«- 
küt.) 2. Somfán (MAC) 55.73 m. (8 m. 
előny.) 3. dr. C,e»hav (BEAC) 52.33 m. 
Tdvoluorás: 1. dr. Haluska (BEAC) 7.06 
m. 2. Molnár (MAC) 6.81 m. 3. Klum- 
berg (Észtország) 6.69 in. Sulydobát: J. 
Thammer (Észtország) 13.95 m. 2, BeM 
(BEAC) 13.18, 3. BilrdBgh (BEAC) 13.12 
m. 860 «|. tikfutás: 1. Paulen (Hollan
dia) 1 p. 57.8 mp. 2. Fonná (MTK) 2 
p. 1.2 mp. 3. Willemsnn (Észtország) 2 
p. 3 mp. Hármasugrás: 1. Molnár 
(MAO 14-44 m. 2. Somfay (MAO 18.52 
m. 3. dr. Haluska (BEAO 13.12 m. 
JOJIOO m. síkfutás: 1. Kulcsár (MAFC) 
33 p. 43 mp. (10 m.-el nyerve, gyenge 
Idő.) 3. Király (ESŐ 33 p. 45 mp. 3. 
Kádár (ESŐ) 34 p. 58 mp. 1200 m. sík
futás handicap: L Befcsy (MAC) 4 p. 
12.3 mp. 2. Csekey (M. O. F. C.) 4 p. 
12.8 mp. 3. Nagy (BEAC) 4 p. 13 mp. 
l-sser ioo m. stofita: A. csoportban 1. 
MAC 8 p. 45 mp. (Wnlkower.) B. cso
portban: 1. MTE 3 p. 47.7 mp. 2. MOVE 
C«. F. C. 3 p. 49.1 3. ESC.

változtatni az eredményen.
Rapid durva jótéka crcdmónyokő- 
Gerő kláUitotla az első félidő 
NUsch balbalfot.

vé

T’TSE-VAC 8:0 (2:0)
Az UTSE mn lemét igazéb a a jó 

májáról terjesztett híreket A VÁC 
mul'.botl nagy gólrrúnyu veresége után 
nem meglepetés a Vívók súlyos verő- 
Aégv. A mérkőzve veszélyes VAC-tA- 
mndáRokknl indul, do a csapatot ha* 
mnr klfnllnsztja az önmaga által dik
tált Iram és átengedi n támadó szere
pet az UTSE nnk. Etek élnek az Alka
lommal és a 35-ik percben Kojtza. a 28. 
percben pedig Reisner révén két gólt 
érnek cl. Az eliö félidő 87. pőréében 
Gally (UTSE) aórilltcn kiáll. A máso
dik félidőben a U4C teljesen föladja a 
küzdelmet és Rt UTSE Kojsta révén 
már nz 5. percben gólt ér cl. Továbbra 
ia iiz UTSE támad, de pozitív ered 
mény nélkül.

FTC-Törekvés 1:1 (?.!)
A Törekvés meggyöngült csapata volt

tói

Úszás
A MOVE BSE vándordíjai versenye.
Szépszámú érdeklődő előtt folyt le 

a MOVE BSE mai uszóversenye, amely
nek fontosabb eseményei 4-szer 70 mé- 
törés vegyes staféta és a 10-szer 70 mé
teres sprlnstaféta volt 4 4-szer 70 m. 
vegyes stafétában nz elsőnek boérkező 
műegyetemi csapatot Kenyéri élőbb
indulása miatt dlszkvaüfikálták. Fon
tosabb eredmények:

i-szer 70 m. vegyes staféta: L NSC 
(Gáborffy, Bartha, Kárpáti Bchlenker.) 
2. BKAC.

10-szer 70 m. sprintstaféta: 1. MAFC. 
2. III. kér. 3. NSC.

Hölgystaféta: 1. NSC a. csapata (Wag
ner, Dénes, Kraszner) X NSC b. csa
pata.

Vizipóló: III. kcr.-NSC 5:0 (2:0.)

Kerékpár
A TTC mai versenyének eredményei: 
iXU km. motorvezetéses derby. 1. 

lortoe Gy. (VTI. kér.) ve». Bartos, 2. 
Bániczky (Kitartás) vet. Nagy, 8. Tóth 
(VU.) vez. Saavanov.

1000 m. térelöny I. oszt, föversenyzök:

Tandemverseny. 1. Mazák—Velvárt 
(MTK), 2. Pirity—Elgner (FTC).

20 km.-es párosverseny: 1. Grimm— 
Schwaroz (EKE—VII. k.), 2. Mazák— 
Velvárt (MTK), 8. Pirity—Elgner (FTC)

magi versenyek
Negyedik nap. Szombat. 

Eladóverseny, 1600 m. KeszkenőI. ..........................................
hosszakkal elugrik s előnyét megtartva, 
könnyen bevezet, 2. holtversenyben Spá- 
duezi és Melquladcs. f. m. 3 ló. Tót: tét- 
100:410; hely: 180:270:220.

II. Handicap, 2000 m. Ferrarid vezet 
Derék és Bűslcány előtt. A forduló után 
tömörül a mezőny s a táv után Szel
vény kívülről jőve könnyen nyer Bús
leány M Anyukám előtt, f. m. 9 ló. Tót.: 
tét: 100:1080; hely: 100:360:330:440.

III. Kísérleti verseny, 1000 m. Start 
után Vica vezet a korlátnál. A táv után 
Réponsé könnyen előre tör s feltartva 
nyvr. X Vica. 3. Mlkolt, f. m. 3 ló. Tót.: 
tót 1000:180, hely; 100:150:210.

IV. Kétéves nyeretlenek versenye. 1000
M FTC múl ellenfele és hu a győzelem 11. Maiik (MTK). 20 m. c'őny, X Grlm 
a m(rkőié* elején még kétes volt is. al (EKE) schratch, 8. Rörlch (TTC) 10 m. 
végén a zöld-f.bérek megemberelték | előny.

Lavendel II. nyerte at 
Episébet Kirdlyné-dtfat 

ötödik nap. Vasárnap.
A kellemes őszi délután zsúfolt tri

bünök előtt zajlott le a szeptemberi 
meeting fénypontja az Erzsébet királyné 
díj. A nagy dij előtti szokásos parádét 
a közönség élénk érdeklődése kisérte. A 
hét telivér megjelenéso általános tetszés 
tárgya volt. Különösen lettszett a kö« 
zönségnek Ricsay, F. Béla bácsi éi 
IlandfuL A fogadást illetőleg bár Ricsay 
nyerőnek volt jelentve, különösen kima
gasló esélyt egyik lónak sem adtak. 
Egyformán volt a közönség kedvence 
Ricsay, Lavendel II. ós Handful, de F, 
Béla bácsinak s Argosnak is voltak 
hívei. A versenyt szép stílussal bizto
san nyerte Lavendel TI. Esclicll a nyer
gében, aki méltán sorolhatja kimagasló 
teljesítménye közé e klasszikus díj meg
nyerését A nyerőnek jelzett Ricsnynafc 
meg kellett elégednie a negyedik hely- 
IyoL

Részletes eredmények:
I. Handicap. 1100 m.
Start első kísérletre sikerül s Corona 

van n frontban. Táv után Timid elhv' 
s ... . —fél hosszal könnyen nyer.

1. Timid (2% Szabó L. II.)
2. Corona (4 Preztuer)
3. Nebich (6 Schejball)
Futottak még: Fonóka. Permissiot, 

Szemfüles, Túrán, Áfonya, Bergfrleds, 
Cigányleány. Tót: tét 100:5J0. hely: 100: 
100, 170, 190.

II. Kétévesek verseny?* 1000 ■mi,^Bar- 
nababa ugrik el legjobban a géptől. A 
távnál Janek és Esch ostor alatt a lég 
elkeseredettebb finist lovagolják és csak 
Janek művészetén múlik, hogy a nagy 
favorittal megnyeri a versenyt Oskar 
Anton ellen. 1. Boselino (2*/t Janek), 2. 
Oskar Anton (4 Esch), 3. Barnababa (6 
Horváth. Futott még: Talán. Tót.: tét: 
100:120.

III. Erzsébet királyné-dij. 2000 m. 
Amint a mezőny látható lesz. Lord 
Newton mint vezető ló van a frontba?, 
mögötte Pásztorjai és Lavendel IL A 
fordnlóolőtt határozottan Lavendel II. 
áll az élre és könnyen bevezet F. Béla 
bácsi és Handful előtt L Lavendel I! 
(2*/» Esch), 2. F. Béla bácsi (4 Schej- 
bal), 8. Handful (2 Janek). Futottak 
még: Ricsay, Pásztordal, Lord Newton 
és Argos. Tót.: tét: 100:380, hely: 100: 
140, 160, 130.

IV. Kétévesek szeptemberi nagy han- 
dicapja 1100 m. Hosszas kísérletez* 
után sikerül a start, amit főleg Planéta 
makrancoskodása akadályozott. Mende- 
Monda ugrik el a legjobban s szerzett 
előnyét még fokozva feltartva három 
hosszal nyer Maharadscha előtt. L 
Mcn de-Monda (3 Gutái). X Maha- 
radsoha (8 Szabó L. II.) 3. Bihar (8^ 
Szokolai). Futottak még: Ciha, Borii* 
Utolsó, Finálé, Planéta, Sakk M«l«. 
Uarfa és Quodlibot Tot.:tét 100:3W. 
hely 100:160:860:280.

V. Kétéves nyeretlenek handicap^ 
900 m. A rekordmezőnyt csak többszöri 
kísérletre sikerült elindítani. Rozsnyó 
kapja a legjobb startot » »vo 
pozícióját megtartva könnyen % nősz 
szál nyer Tallsman előtt. 1. K°”n,n 
(l'A Esch.). 2. Tallsman (4 Schejball. 
8. Meotis (8 Müllcr). Futottak még. 
Miki, My Pét, Hnmilton, Toledo, »• 
monetta, Remazuri, Makra, vy 
Veszprém, Chicago, Dongó, Pörgőtty 
Pelas, Koczeantl, Übor Alles és ko
rona. Tót. tét: 100:140:170:190.

VI. Weltér-handicap. 1600 m. L Ara 
n. (p. Nagy.). XKéneső (4 HoRia^ 
8. Babuczi (5 Schejhnl). Futottak mór 
Pretty Mary, Melquiades, Green
és Kéneső, amely a startnál niareu'.«». vfl nj/r vcrirnyr, jutni es Aeneso, ameiy ** ■

m. Lieber Kéri a starttól a cólligg veeztvo rendes szokása sserint.

K \ai, de u>éq annál H !t«k grairmonfcént a lilrdsu
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