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Magyar álmok
Hivatalos híradások arról szá

molnak be, hogy a külföld hangu
lata irántunk biztatóan megválto
zott. Ez az első lépés gazdasági 
talpraállásunkhoz, mert ez a jóin
dulat nyitja ’ meg előttünk a meg
értésnek és meghallgattatásnak el
eddig zárva tartott ajtait,

A jóindulat, amelyről a hivatalos 
híradások szólnák, aprópénzre fel
váltva annyit jelent, hogy a kül
föld elhiszi JetiprottFágunkat, se
gítségre szoruló szegénységünket, 
elhiszi becsületes szándékunkat-, el
hiszi, hogy nem akarunk szegény
ségünk fel segítésével visszaélni, 
nem akarjuk lángbaboritani a még 
mindig vérrózsás égboltot, hanem 
élni akarunk, dolgozni akarunk, is
mét emberekké akarunk lenni,akik
nek joguk van nz élethez, sőt joguk 
az élet apró örömeihez is.

Úgy lAtszik, hogy most már el
hiszik ezt nekünk, aminél többet 
tjiost nem is akarhatunk. Nekünk 
ma nem lőhet más vágyunk, nem 
tehet inás. célunk, intet az élet,, ax 
wos élet, az egészséges élet, amely 
alkotni képes, amely dolgozik s . 
unely megteremti léténekalapfel
tételeit

Ezt bizonyította be a külföldnek 
Bethlen István gróf miniszterelnök. 
S mert erről meg tudta győzni azo
kat, akiknek volt okuk arra, hogy 
mást hirdessenek rólunk, a nemzet 
hálája és elismerése kiséri utján.

Ám, ha erről meggyőztük a kül
földet, meg kell győznünk erről, az 
igazságról önmagunkat is. Meg 
kell győznünk magunkat arról, 
hogy csak az erő, csak az egészség 
valósíthatja meg ólmainkat, hogy 
a beteg testnek csak lázaimat lehet
nek, melyek talán színesek, ragyo
gók, do soha valósággá nem lehet
nek.

A mi álmainknak pedig való
sággá kell lenniük. A mi álmaink
ban az ezeréves Magyarország él, 
egy ezeréves nép, amely- nem en
gedi, hogy eltöröljék a földszí né- 
ről, amely nem élte még ki magát, 
amelynek joga van az élethez. A 
tni álmainkban ezeréves tradíciónk 
él, amely föltámadásra vár s ezL u 
föltámadást, ezt az ujjúébredést. 
csak az erő, az egészség biztosít
hatja.

Ne rekrimináljunk, ne keressük a 
múlt hibáit. A külföld elfogadja, 
elhiszi rólunk, hogy becsületesek 
vagyunk. Ezt nekünk is tudnunk, 
ereznünk kell. Ennek kell kifeje
lve jutnia minden komoly elha
tározásunkban, megmozdulásunk
ban, cselekedetünkben s akkor biz-1 
tan számi ihatunk arra, hogy amint 1 
a külföld megnyilvánult, bizalma I 
csengő értékké változik számunkra.1 
®Pugy ez az érték növelni fogja 
ínu Pi’ 'Egünket, hogy talpra-I

ihassunk s talprnálláimnk egyko
rú a való életre keltse színes ma- 
p'ar álmainkat.

Eckhardt Tibor 
eltitkolt memoranduma

Hiteles adatok a volt sajtófőnök bizalmas előterjesztéséből
A nemzetgyűlés egyik legutóbbi . 

ülésén Lendvai István nemzeigyü- ' 
lésí képviselő ismeri mentelmi ! 
ügyének tárgyalása kapcsán Sck-; 
hardf Tibor nemzetgyűlési képvi- • 
selő, a fajvédő csoport egyik ve- . 
zéró, beszédében többe:- közt azt a I 
kijelentést tette, hogy Lendvai : 
megállapításai nem olyan súlyosak i 
és igaztalanok, hogy azok miatt bí
róság elé kellene ót dZíitaut Ennek 
a kijelentésnek alátámasztására el
mondotta, hogy JP.2J januárjában ! 
ös egységes párt elé terjesztett me
morandumában sokkal súlyosabb 
me g állapi tá sokat tett s mégsem ju
tóit senkinek eszébe, hogy őí azok
ért fi bíróság elé állítsa. Eckhardt 
Tibor részleteket is felolvasott az 
ülés folyamán memorandumából. 
Azóta az Eckhardt-ié\e memoran
dum a politikai érdeklődés homlok
terébe került s politikai körökben 
többször Szó esett erről, illetve an
nak ama részeiről, melyek a han
goztatott megállapításokat tartal
mazzák.

A Hétfői Napló munkatársának 
alkalma volt a memorandumba be
tekintést nyerni s azt az alábbiak
ban ismertetjük:

Az Eckhardt-féle memorandum, 
mely 1922 januárjában került az 
egységes párt elé, öt gépírásos ol
dalra terjed. Bevezetésében megái- í 
lapítja, hogy a törvényhozás háza- | 
bán egyre-másra felelőtlen kijeién- j 
Msek hangzanak el. Utal Propper 
Sándor szociáldemokrata képviselő 
kijelentésére, amelyet a karácsony
előtti ülésen tett s amelyben azt ál
lította Propper, hogy 10.000 mun
kást gyilkoltak le az ellenforrada
lomban. Ugyancsak megállapítja 
Eckhardt. hogy ugyanezen az ülé
sen egyik képviselő (Cserty József) 
„nem átallo,tta“ a -népköztársaságot 
éltetni. Ezekkel az állításokkal 
szemben a memorandum megálla
pítja, hogy azok nem felelnek meg 
az igazságnak. Majd igy folytatja:

Vasárnapi magánforgalom 
iizletteloniil ós egy árnyalattal még lanyhább irányzat mellett bonyo
lódott le a szombatinál. A spekuláció a főzsdeado kérdésének elintézi- 
sóle tartózkodó álláspontra helyezkedett, míg a gyengébb kezek to
vábbra is ontják az árut a piacra. Éhez járul még a magyar papiro
sok külföldről Jövő inflációja, moly meg jobban gyengíti a piacot. A 
mai magánforgalom iaxáclós árfolyamai kozni a kővetkezőket emujuk 
ki- Megvár Hitel 8’5.090. Osztrák Hlfei 170.000, Alt. Takarék 2l>a.000, 
Kereskedelmi Bank 1.390.000. Leszámítoló 180.000, Hazai Takarék 7.303.090, 
Moktár 300.000. Ganz-Dannbius 42 mii io. Ganz ViilamossuKi 4 nilllio. 
Feevvor 1 700 000 Selilick 300.003, Motor 120.090, leudlof JUDOD, Mag
nezit 4 millió, Kőszén 2,800 009, Salgó 750.000, A’aklbáfőnyi 3W.0M. I alias 
70 039 Izzó <>90 090 Cukor 4,200.000 Mezőhegyes! 430.000. Georgia 1,700,090 
Államra,nt 509.000. No,a 150.000. Déli Vasút 150900. Dunaharasztl fa

„Az események minden itthoni, ' 
úgymint minden külföldi tárgyi- I 
lagos ismerője tudja, hogy a kom- I 
müntzmüs leverésével kapcsolatos I 
áldozatok száma nemhogy ezrekre, | 
de még százakra sem rúgott. Mun
kás úgyszólván alig volt közöltük 3 \ 
túlnyomó részük gonosztevő volt, I

akiknek esetében legfeljebb ala
ki szempontból kifogásolható, 
hogy a jól megérdemelt bünte
tést nem a törvényes bíróság 

szabta ki rájuk.

Be nem hiszem, hogy akár egy l’él- 
tucatot, is meghaladhatna azoknak 
a sajnálatramélfó áldozatoknak a 
száma, többé-kevésbé ártatla
nul estek a proletárdiktatúra rém
letted, által fclérgatolt tömeg szén- 
vedélyé n e k áldozatóul."

A továbbiakban azt fejtegeti a 
memorandum, hogy a tavaszi vá
lasztások után, amelyek az egysé
ges párt győzelmével végződtek, 
follélckzett az ország, mindenki 
rend és nyugalom után vágyódott. 
Ük is azt remélték, hogy megszűnnek 
azok a jelenségek, amelyek az első 
nemzetgyűlés munkáját megzavar
ták. Majd igy folytatatja:

„Az eredmény — ezt sajnálatos 
megdöbbenéssel leéli megállapítani 
— éppen ellenkezője volt a várako
zásnak. Nem mintha pártunk nem 
felelne meg a. legmesszebbmenő 
módon törvényhozói szerepének. 
sőt teljes lojalitással elismerem azt 
is, hogy az ellenzék túlnyomó 
nagy része épügy teljes mértékben 
hivatása magaslatán áll és tárgyi
lagos bírálattal ellsmerésremélló 
módon szolgálja a törvényhozás za
vartalan munkájához fűződő nagy 
nemzeti érdekeket, de le kell szö
geznem ezzel szemben a tényt, hogy

15-20 csavargó egy gonosz ven 
ember, Rakovszky István, bújta- 
gatása mollett nap nap mellett 
felelőtlenül intéz támadásokat

a nemzet legszentebb érdekei el
len. gúnyolja törvényeinket, meg
ingatni iparkodik minden alig 
megszilárdult tekintélyt, nemze
tünket rágalmazza a külföld élőit, 
kocsmai jelenetek színhelyévé 
alacsonyitjii a törvényhozás há
zát és teljesen elviselhetetlenné 
teszi a nemzetgyűlés atmoszfé

ráját.

A memorandumban ezután bőst 
szusiin elmélkedik Eckhardt arró; 
hogy minden felforgatás kiinduló- 

( pontja gyanánt a nemzetgyűlési 
kell megjelölnie és ez az egyetlen 
hely Magyarországon, ahol a. men
telmi jog védelme (dalt büntető
jogi felelősség nélkül lehet a tör- 
vénybe és az alkotmányba ülközö 
cselekedeteket elkövetni. Nem akar
ja a mentelmi jogot korlátozni, 4)0

módot kell találni arra, hogy a 
nemzetgyűlésen szóval,vagy tet
tel elkövetett bűncselekmények 
miatt a Ház 1: teljes büntetőjogi 

felelősséget alkalmazhassa.

A memorandum végén az alábbi 
inditványb teszi meg: „A párt el
határozza, hogy a képviselőhöz el 
nőkének vezetése alatt kilenctagú 
bizottságot küld ki. Ez a bizottság 
folkérotik, terjesszen a. jövő heti 
pártértekezlet elé konkrét javasla
tot a tekintetben, hogy a nemzet
gyűlésen n mentelmi jog védelme 
alatt szóval, vagy tettel elkövetett 
bűncselekményekért, amely törvé
nyeinkbe ütközik, a teljes büntető
jogi fslelősség a. mentelmi jog és a 
szólásszabadság sérelme nélkül 
minő módon volna sürgősen és há
tú 1 yosan a 1 ka 1 m azható.“

Masarvk elnök Parisba 
és Londonba utazik

Prága, szeptember 16.
Heves dr. külügyminiszter (ienf> 

bői 21-én tér. vissza Prágába. Októ
ber 10-én Masarylz köztársasági el
nök Bcncs kíséretében Párizsba és 
Londonba utazik.

75 millió márkát jegyeztek 
eddig német aranykölcsönre

Berlin, szeptember 16.
Hivatalos helyről jelentik, hogy 

az aranykölcsönre eddig már 75 
millió aranymárkát jegyeztek. A 
jegyzés eddigi eredményét kielégi- 
tőnek tartják, f
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Apponyi Albert 
magával viszi Amerikába 
Washington és Kossuth 

kicsinyített szobrát 
A Irlngyar-z-xinerikri társán á" 

diszközgyüióse

bői i./. t.lk; 
dupetti V.'a. 
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i <p délelőtt íaru^’a d svköz-
dog’, . -Amc, é:.- ta ■sosid;

il <L h b ■ niéiifi ). A
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. Dalkör cze.'.ő ’
Jp/wn.’/; Albert ea oki meg- ;
többek közölt ezeket

( ilkában levő Kossuth- és a :
•1 , ' >r kicsin •itett

ndú iival az nmerikal-m gyár (
óli.-..; jnk ii'.cgcrósiien!. Ezek ■
;k t ok '■ a. <f: re.'i d ■ agak í

. (ri;pún arra a nagy- :
,é '■> v 'doh.k, melyet a 1
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, ... egy i
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át / .■ ."voniav.
Imiki nie jnilója uíáa 7-seny

ügyvv.ff'ő Íg izga- :
.•Al krtolf ..n- o kő iJ.ni- 1

rliij l : i kapcsolatok1 •ról. ;
ap...iil fogadott loszr 1 nlan
i.smc'b;te a kajllilolt Kos- i

mclvclad ez ilkn- í
unzcli .Muzoun adót Ki .

l'erenczy Károly, Kőváry Gyula
Mészáros Gtza 
rövid vendéRÍátéka 

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

sor variclö slágerei
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A tomboló sikert aratott 
megnyitó műsor kiválóságai:
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iA népjóléti miniszter nem avatko
zik be a lakásügyek elintézésébe

Csupán miniszteriális felügyeletet gyakorol
I osztálya a Lakáshivatal mlnisztériumii 
I hivatala. A lakásügyi főosztály élén 
I fíorsos Endre dr., n lakásügy miuiszteri 
i biztosa ál! s igy az ő kezében összponto
sul minden lakásügy. A Lakáshivatal a 

I népjóléti minisztérium hatáskörébe tar- 
; tozik és igy a népjóléti miniszter a Jeg- 
! felsőbb fórum a lakásügyekben. A ke
gyelmes ur azonban természetesen csak 

ja miniszteriális gyakorlatban szokásos 
I keretekben belül folyik be az ügyek 
| vitelébe.

— A lakásügyekben különben úgy
szólván teljes szélcsend állt bo, amennyi
ben az uj lakástörvény majdnem helyre
állította a szabadforgalmat s mivel a 
Lakáshivatni a lakástörvény alapján 
hozza meg intézkedéseit, hozzánk, a mi- 

‘ misztériumba egyre ritkábban kerülnek 
j az ügyek panaszai. A legtöbb munkát
! a lakbórfolmelések adják, özek elintézése ; 
I azonban a bíróság oló terelődik.

Korniány!

— yí Hétfői Napló tudósítójától. —
A napokban á bír terjed! el a fővá

riban, hogy i:z újonnan kibe , .■ínndó 
lokbérrendelcttel oly irányú intézkedés 
f->:, napvilágot látni, melynek során a 
I akásbivatal döntéseit és intézkedéseit 

•ok elkéri: !éeo táljából maga 
ei' népjóléti miniszter fogja fo- 

illetve véglegesíteni.
ík.’.társuuknnk alkalma volt illc-

■ '.erői ez ügyről a követ kezű ér- 
t nyerni:
I’ ni ómé síink rn jutott, hogy az 

aíóhbi időben Vass József miniszter úr
in ■■• .latban oly hírek terjedlek cl, 

n kegyelmes ur a jövőben szemé- 
. ónná kezelni minden Jakús-

■ vonatkozólag csak ennyit je
tiik meg, hogy a Lakúahivatal 
”!i minisztérium hatáskörébe

■ a minisztérium lakásügyi fő-
HZfraip-?. «.7

A parlamentnek kormányzói kéz
irattal történt elnapolása végre 
meghozta a képviselőknek a várva- 
\árl szünetet. Ez a szünet azonban 
csak a felszínen mutat nyugalmat, 
a kuli szák mögött annál erőtelje
sebb hullámzás indult meg. Jlaga 
az egységes párt is a késői őszi 
szünetet intenzív propagandamun- 

ra akarja fölhasználni, do nem 
ki" .' Ló élezik fegyvereiket nz el- 
li'nz.-kí oldalon is. Eiüljárnak e te
kintetben a ..fajvédők, akik mén' az 
cls övasár napot fölhasználták arra, 
hogy Szegeden hallassák szavukat 
s a parlamentben félbeszakadt tá- 
m• iditsaikttt Aiépgyírlésekon f ol y (ás
sák.

De nemcsak az egyes pái icsopor- 
tok mozdulnak meg a szünet alatt, 
hanem a kormány berkeiben is kü
lönböző ta nácskozásokról beszélnclc.

Arról van szó, hogy

Bethlen István gróf miniszter
elnök külföldi útjáról váló haza
térése után konkrét tárgyalások 
• aduinak meg a kabinetben tör
ténő bizonyos személyi változá

sokra vonatkozóan.

Sok szó esott eddig is arról, hogy 
miután az egységes part Gömbö
sektől megszabadult, azt az örven
detes űrt, ami ezáltal bekövetkezett, 
ki kell pótolni a parlamentnek ab
ból a részéből, amely károm ér óta 
meglehetősen passzíve viselkedett a 
kormányzást illetően és nem veit 
részt a felelősségben.

Ez a meggondolás már régen 
arra az elhatározásra késztette a 
miniszterelnököt, hogy

n kabinet polgári színezete erő
teljesebb aláhúzásának tervével 

foglalkozzék

1 s helyet adjon kabinetjében ölya- 
’ uoknak, akik a nagy, városi pol
gári tömegeket képviselik s akik —• 

I míg Gömböseknek az egységes párt- 
I bán sulyok volt -> nem is gondol- 
[ haltak arra, hogy a polgárság tö- 
| ütegeivel álljanak az ország kon- 
’ szol Idáéiul* munkájában a kormány 
segítségére.

I Bethlen István gróf -- mint in
formátorunk mondja — főleg nz

I úgynevezett nemzeti polgári párt s

I liberális polgárság képviselői kilépnek passzivitás 
sukké! — Észre várható í< ksriöiiy rekonstrukciója

— A Hétfői .Napló tudósítójától. —

a pártonklvüliek komoly, száinot- 
t.i.ő frakciójára gondol, mint akik
kel való kiegészítése a kormányzat
nak úgy befelé, mint kifelé határo
zott ar a legmelegebb rokonszenv- 
vcl talétlkoznék.

A liberális polgárság szemében 
ezen az oldalon a súlyos tényezők
nek eddigi passzív szereplése bizo
nyos tekintetben furcsa színben 
tüntette lel a szabadelvűsednek eme 
komoly erőit, mert azt várták tő
lük, hogy a „kurzussal" szemben 
sokkal élesebb magatartást fognak 
tanúsítani, de ezek a jelenleg még 
passzív szerepet játszó politikai 
téúyezők ’azíiál indokolják • maga
tartásukat, hogy nekik *

számolni kellett azzal, hogy a 
szélsőjobboldali elemek túlsúlyá
nak előbb-utóbb amúgy is meg 
kei! szűnnie s akkor a kurzus
ból a konszolidált irányzatba 
való áttérésnél nekik fontos sze

repük lesz.

I személyi híreket ma még korai vol
na lanszirozni. Annyi tény, hogy 

| Bethlennek a mai kabinetje merő
ben adminisztrációs kabinet, mely 
a* ügyeket máról-holnapra talán 
megnyugvásra tudja vezetni, de 
nagy és az ország érdekét szolgáló 
komoly feladatok megoldására mai 
összetételében erőtlen.

Ezt a tipikus hivatal nők-minisz
tériumot kell — informátorunk sze-. 

; rint — a régi értelemben vett ko- 
I moly gazdasági erőkkel kiegészi- 
; leni s erre a miniszterelnöknek 
i megvan minden elhatározása. A 
‘ tervek szerint Bethlen István gróf 
I olyan politikusokkal akarja kiegé- 
, sziteni kabinetjét, akik az Ország 
I regenerálását nagy koncepciójuk- 
■ kai tényleg végre tudják hajtani 
I.«» nem máról-holnapra való politi- 
' kai sikerekre, vagy sok esetben — 
! mint láttuk — kormány-hátbatáma
dásokra törekszenek.

Mi voSt a tálja a legitimis
ták megmozdulásának

Az elmúlt kedden — mint a lapok' 
részletesen beszámoltak — Mikes János 
gróf szombathelyi püspök clnöklésével 
értekezletre gyűllek össze bizonyos poli
tikusok, akiket rendszerint a legitimista 
politikusok gyűjtőneve alá szeretnek 
foglalni. Az értekezletről megjelent tu- 

I dósitásokkal • szemben cáfolatok jelentek 
I meg s igj’ n közvélemény ma is tájéko
zatlan, hogy mi is történt azon a bizo- 

I nyos értekezleten. A lapok is ennok a 
I tájékozatlanságnak megfelelően vagy 
i túlbecsülik vagy jelentéktelennek mond
ják ezt a megmozdulást.

Teljesen hiteles és megbízható helyről 
munkatársunk az értekezlet lefolyásáról 
és céljáról nz alábbiakat tudta meg:

— Már a jelenlevő személyek magas 
méltósága is mutatja, hogy az érte
kezlet nem jelentéktelen kérdésekkel 
foglalkozott. Azt is azonban meg kell 
állapitanom, hogy téves az a beállí
tás, hogy ez az értekezlet egy legiti
mista megmozdulás, mely bármely 
vonatkozásban a mai időkben a légit!- 

' mizmus kérdését akarná megoldani. 
Tisztára a véletlen müve az, hogy az 
értekezleten a legitimista álláspont 
súlyosabb reprezentánsaiSvettöW‘részt. 

, . J&Xet a kérdéséé! nem is foglalkoz
tak. Ennek az értekezletnek aktuall-. 
tűst az adott, hogy a fajvédő csoport
nak a kurxiispoUtlka szélsőségeit hir
dető magatartása a komoly keresztény 
közvéleményben nagy felháborodást 
keltett. A múlt tapasztalatai alapján 
az , értekezleten megjelentek joggal 
féltelték, hogy az igazi „keresztény 
politika, a fajvédők demagógiájában 
végleg elveszti erkölcsi alapját s ép 
ezért az értekezleten azokat a módsze
reket beszéltek meg. hogyan lehet az 
igazi keresztény erkölcs alapján álló 
politika jogosultságát helyreállítani.

Schandl Károly beszámolója
Schandl Károly államtitkár, nemzet

gyűlési képviselő vasárnap tartotta ke
rületében, Csongrádon beszámolóját, 
amelyre loutazott a kerületbe 
rob pórt több tagja- A körülbelül uOW 
főnyi hallgatóság előtt Schandl Karoly 
többek közt a következőket mondta:

... Az a politikus, aki ma jelszavak
kal dolgozik, bármilyen jóhiizomii le
gyen is, nem szolgálja az-ország érde
két. Pénzügyi konszolidáció nélkül itt 
nem lehet se keresztény, se liberális po
litika, hanem csftk összeomlás. A d■•aga* 
aágnt, a spekulációt, a mnnkam’lktui 
haszon hajszolását, a tőzsdejáték > 
lásút rendszabályokkal orvosolni nem 
lehet.

— A korona értékének állandó ifása 
csak külföldi kölcsön utján IclmP-' 
A külföldi kölcsön elleni agitáció téve® 
utakon jár. A kölcsön nem .!•• '«” a1,' 
lami önrondclkezésüuk feláldozás t. 
bankokráedí ellen sok kifogás emelhető, 
do a bankok agyonütésével ne ciaPJ« 
agyon a magyar államot is.

A továbbiakban Schandl a P1"” 
helyzetet vázolta, a nagyszámú hanga- 
tóság bizalmáról biztosította Kcpris®- 
lőjét.

Kótségtelon, hogy Bethlen István I 
gróf amióta miniszterelnök lett, ; 
nagyon jól látta, hogy a politikai I 
fejlődésnek az v.tja szélső jobbot- i 
dallal való szakítás és a józan pol- j 
gárl elemekkel való érintkezés fel- • 
■vétele lesz. Ez az ut — mint infoi*-I 
mátorunk mondotta — egy hossza-* 
dalmas ut volt, amin azonban •

mértföldekkel való haladást je
lentettek átok a tárgyalások, 
amelyeket nz ország tnlpraálH- 
tása érdekében a felelős kor- 
ni ány elnök a külföldi tényezők

kel folytatott.

Ezek a tanácskozások — informá
torunk szerint -- rendkívül meg- 
crőstették a minissterclnököt ab
ban a tudatos hitében, hogy a köz
érdek és a? ország szempontjából 
minő politikai magatartást kell ta
núsítania, ha nem akarja, hogy a 
külföldnek most már. sokkal kedve
zőbb magatartása Magyarország 
felől, meg ne változzék.

J kabinet rekonstrukciójáról, mely 

a parlament őszi kampánya 
alatt, vagy talán már előtte is 
okvetlenül be fog következni. I
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/Savas.) Mint a lapok Madridból 
jelentik, a liberális párt több neve
sebb tagja a határ közelében össze
jövetelt tartott, amelyen a megbu
kott pártok további magatartása te
kintetében fontos határozatokat 

hoztak. (MTI1.

Madrid, szeptember 16.
Primo 'de Bíróra, a kormány elnöke 

letette az esküt. -A király rendeletét irt 
alá, amolybeu 8 tábornokot, mint a ka- 
0nai kerületek képviselőit, továbbá Ma
gaz márki ellentengernagyot a cllroktó- 
rinm tagjaivá nevezőit ki. (MTI)

Párizs, szeptember 16.

(Wolff.) Primo de Rivcra tábor
nok a Malin madridi levelezője előtt 
kijelentette, hogy Álba volt külügy
minisztert le fogja tartóztatni. Ha 
Álba átlépte a határt, kézre fogja 
őt keríteni. Pőre megkezdődött és a 
büntetés elöl nem szabadulhat.

Romanones gróf a Journal tudósí
tója előtt azt mondotta, hogy senki 
sem adhat magának számot arról, 
mennyire veszedelmes a mostani 
helyzet.

Elfog® egy csalő 
pereskedőt

Furfangos módon károsított, meg né
hány áldozatot Visrkocsll Pál 25 éves 
tejkereskedő, aki néhány hónappal ez
előtt egy t«j termékeket. feldolgozó vál
lalatot alapitott. A termeléshez szüksé
ges gépeket, Csávossy ybárétól vette ha
szonbérletbe. A gépeket azonban nem 
használta fel, hanem cgyrvszét eladta, 
másik részét pedig ugyancsak haszon- 
bérletbe ad'.Q ,ki.

Awítóö^HjsüghJrdctés utján társat ke
resett nem létező vállalatához, A. hirde
tés alapjén jelentkezett is ' egy tára 
Vágó Rezső postatiszt személyében, aki 
átadott Viszkocsilnak 5’10.000 koronát, 
molyre Vitzkocsil szerint az állítólago
sán. tulajdonát képező gépek szolgáltak 
volna fedezetül.

Mikor azután a postatiszt rájött, hogy 
Viszkocsil megcsalta, vi’szakövotolte 
pénzét, molyét a megszórnit csaló csak 
ngy tudott vhsznadni, hogy ismét új 
társat ujemztott be.

Az új tárn Molnár Ödön magánzó lett, 
akitől F'00.000 koronát vete át Viszkocsá 
és ebből ez őségből fizette vissza c 
Vágónak járó 500.000 koronát, mi.g a 
fentmaradt öf-;ezeget saját szükségletére 
fordította.

Az ügy ternjószetes folytatása az leit, 
hogy a két megcsalt társ együttes fel
jelentést adott bo Viszkocsil Tál ellen, 
akit a rendőrség csalás, sikkasztás és 
hűtlen kezelés miatt elfogott és letartóz
tatott.
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Minden 
vasárnap délután 

előadás
kezdete >,.4 Órakor, teljes műsorral

HítkBtnapokon
Mtsonna-hanspersenu ’

kndtfai-LBhner István 
úiaftb kirohanása a zsidók ellen

A fajvédők zászlóbontása Szagaden
A fajvédők a parlamenti szünet I hivatkozva, n krisztusi szeretet r.e- 

51?° Kvasá™apiát arra használták | vében bebpesájtást kórt.
» Azonban hat ezeréves gyűlöletével, 
| faji <-.sszciáriájával, vallásával 
! megmételyezte a magyarságot, cl- 
hődifoiia földjei, melyet nem ő mü
veit, elfoglalta a városokat, melye
ket nem ö épített.

övé lett az ucca, a gyár s a 
munkástömegek, amelyeket be

hódított a marxi tébolynak.

Ezután a zsidók háború1 alatti ma
gatartásával foglalkozott hasonló 
stílusban.

Kijelentette, hogy ő, mint maga- 
sabbrendil lény, nem gyűlölheti az 
ajacsonyabbrendü zsidó fajt, ha
nem csak utálja, megveti és tisztán 
tartja magát tőle. Azt mondják, 

miBdenki embertársunk, a zsi- 
is emberek valamilyen formá- 

Proliászka 
állat, a

fel, hogy Szegeden zászlót bontsa
nak. A zászlóbontást Friedrlch Ist
vánnak dólelőtt a Belvárosi Mozi 
helyiségében mondott beszéde ve
zette pc’ aki törökországi impresz- 
fíziólról beszélt, elmondotta, a dísz
ka r.d históriáját és tárgyalásait 
Kemal pasával.

A nagygyűlés délután 4 órakor 
volt a Korzó-mozi nyári helyiségé
ben .amelyben mintegy 2000 ember 
jelent meg és a rendőrség is nagy 
apparátussal vonult ki. A nagy
gyűlésen Eckhardt Tibor, Lendvai 
(Lehncr) István, Ériednek István, 
Zsirkay János nemzetgyűlési kép
viselők voltak jelen. A nagygyűlést 
Lábass Endre, a szegedi ÉME el
nöke nyitota meg és átadta a -szót 
Eckhardt Tibornak.

Eckhardt ea ország gazdasági és 
politikai helyzetével foglalkozott 
és megállapította, hogy a külföldi 
kölcsönnek az az előnye van, hogy 
reorganizálni lehet vele nz ország 
gazdasági helyzetét, ha jó kezekbe 
kerül. A korona leromlásának okai
ról beszél, a bankok bűneit fejte
geti, moly milliókat harác»ol el a 
dolgozó társadalom rovására. Sze
rinte célravezetőbb lelt volna. a kül
földi kölcsön helyett egy belföldi 
kölcsön, melynek meg is lett volna 
a lehetősége, hiszen 209 millió 
aranykorona értékű termésfelesle
günk vau. Ez a kormány azonban 
nem kaphatta volna meg ezt a bel
földi kölcsönt.

Anita- János különböző zsargon'ha a harag, törvénytelen cszközök- 
viccekkel mulattatta a közönséget

Fricdrich István a jövő politiká
járól tartott előadást, ö pesszimista 
a nyugati orientációban nem bí
zik és

keletről vár segitégef.

Elmondta, hogy őt kalandornak 
tartják, majd szokott modorában el
mondta, hogy megkérdezte tőle Ko
mái basa, hány magyar él Magyar
országon!

— Nyolcmillió, feleltem én.
— Mennyi volt!
— Tizennyolcmillió.
— Hol van a tízmillió?
—- Idegen népek igájában 

nyed.
— Mit csinál a nyolcmillió — 

dezto Kemal, ók én hallgattam.
Majd Kemal basa üzenetét tolmá

csolta a közönség előtt.
Kiss Menyhért a munkáskérdés

ről beszélt. Szerinte

a magyar munkásságot az éti
dig! kormányrendszerek vadí

tották el.

Lendvai (Lehncr) István beszédét 
az elnök „a zsidókérdés megoldása 
a f“ ’ ...................................................
rálta be. Azzal kezdte beszédét, hogy j 
Cegléd meg nem alkuvó keresztény 
magyarságának üzenetét hozza a 
szegedieknek. A magyar bűnös nem
törődömségnek volt a következmé
nye, hogy ma 14 vármegyét csúfol
nak Magyaroszúgnak. Szerinte a 
zsidóságnak érdeke, hogy a zsidó
kérdés törvényes keretek között mi
előbb megoldassak.

A zsidók az okai, hogy Magyar
országon ébredők vannak. ,

Megállapítja, hogy 1667 után az ön- ' 
álló független magyar nemzet kifej
lődést nz országba beözönlp 

bogaras fejű, gonosz, alamuszi, 
ravasz, de okos galíciai zshló 

ármádia akadályozta meg

mely ránehezedett n magyniság 
nyakára, khzivfa vérét és mint haj
léktalan a nemzet lovagiasságára I

gör-

kér-

tör^„,i keretében" címmel konfe- S"’-*™*’ noik.d n itimnusa es lin be. Azzal kezdi-, beszédét, hoir H,szcko«T éneklésével ért véget.

bogi 
dók i 
bán. Azonban, mint 
megmondotta, a görény is ú’.LA, „ 
tyuk is állat, de a jó gazda egy 
ketrecbe nem zárja őket. Elég ideje 
volt a szegény magyar csirke a 
vérszomjas zsidó görénnyel együtt. 
I<i kell nyitni a ketrecet.

A zsidókérdést nem lehet atro
citásokkal megoldani, ha ugyan 

vannak ilyenek.

Az els őnemzet gyűlés feladata lett 
volna, hogy törvényes keretek közt 
megoldja és módosítsa az elavult 
törvénykönyvet, amelyet sziriai lé
lek kovácsolt össze.

Ez nem történt meg.
S akkor nem vehetik rossz néven, 

ben robban ki.
Az- első nemzetgyűlés feladata lett

Ha a pogrom bekövetkezik, ak
kor magukra vessenek azok, 
akik a kérdés törvényes rende- 

i zésénél ne mvefték elejét a pog
romnak.

Szegedet is azért pusztította el az 
árvíz, mert nem előzték hieg a Ti
sza szabályozásával, úgy most is be
következhet ík egy gátszakadás és 
egy

fehér örvény söpri el az ország 
minden belső ellenségét.

Azzal fejezi be beszédét, hogy a 
fajvédők nem forradalmárok és meg 
fogják teremteni börtönön és bitón 
keresztül azt a keresztény Magyar
országot^ amelyért éln^k és halnak.

Zsirkay János n „Tűz" volt szer
kesztője patetikus hangon bizonyít
gatta, hogy a „Tűz" volt a magyar 
megújhodás első gyertyafénye.

Lábass Endre elnök határozati ja
vaslatot terjesztett be, hogy Szege
den is megalakítják a keresztény el
lenzéki blokkot.

A nnggyűlés minden rendőri be- 
' avatkozás nélkül a Himnusz és a

EJberfelrl szeptember 16.

(Wolff.) A megszállott é? meg nem 
szállott terület közti határzárt ma 
éjfélkor megszüntették. A vonatok 
és a közúti villamos úgy közleke
dik, mint régebben.

TA|lccrt6«M«tl iroda és ixamfilyoi 
mogrondoiésok sűrítéséi! helye 

BUDAPESTEN:
IV, FERENCIEK TERI 3. F<LEM. 14 

TELErONSZAMi HUSEEXSR-4V
Kéri* nopy képss ár-jopyRéHOnk**!

Csalás osztrák kiviteli
ensBdfilyekkcl

Az egyik tettes önként 
Jelentkezett

— A Hétfői Napló tudósítójától. —
Néhány hónappal ezelőtt — mint azt 

annak ideién részletesen megírtuk — .**. 
bécsi rendőrségre számos feljelentés ér
kezett ismeretlen tettesek elln, akik ha
mis magyar kiviteli engedélyekkel több 
százmillió értékű árut csempésztek út 
Magyarországból Ausztriába. A bű’.*1 
rendőrség nyomozása hamarosan ered
ményre vezetett. Megállapították, hogy 
a csempészésokot egy hamis kiviteli en
gedélyekkel üzérkedő nemzetközi tórsa- 
fcúg követte cl, amely társaság egy része 
Budapesten, rnás’k része pedig Bécsben 
fojtotta ki működését

A társaság vezotői Sugár Vilmos or
szágosan ismert szélhámos és Tihanyi 
Sándor volt nagyváradi kabaréigazgató 
voltak, akik állandóan Bécsben tartóz
kodtak és onnan igazgatták kiterjedt 
csempész-szervezetüket, melynek leg
utolsó tevékenysége több száz vágón 
nyersbőrnek Ausztriába való csempészése 
volt. Mikor Sugár és Tihanyi megtud
ták, hogy a rendőrség nyomukban van, 
megszöktek Bócsből. Az osztrák rendőr
ség körözőlevelet adott ki ellenük, de 
minden kutatás hiábavaló volt, mind
ketten nyomtalanul eltűntek Ausztriá
ból.

• Tegnap délután váratlan fordulat kö
vetkezett bo ebben nz ügyben. A buda
pesti főkapitányságon megjelent egy kö
zépkorú férfi és elmondotta, hogy ö

Tihanyi Sándor volt kaharélgaz- 
gatő, akit a bécsi rendőrség csem

pészés miatt köröztet.

Ausztriából való szökése után hónapo
kig Magyarországon bujkált, de nem 
bírta tovább ezt az életmódot és n lelep
lezéstől való félelmet és ezért jelentke
zett önként a rendőrségen. Kihallgatása 
sorún előadta, hogy a csempészésben és 
kiviteli engedély hamisításban, amivel 
a bécsi rendőrség vádolja, ő teljesen ár
tatlan és csupán Sugár Vilmos a bűnös. 
Harmincmillió koronáért vásárolt ,$«. 
gártól kiviteli engedélyeket, de nem 
tudta, hogy azok hamisak és i»*y teljes 
jóhiszeműen használta fel azokat

A rendőrségen Tihanyi Nándort őri
zetbe vették és egyúttal újabb nyomo
zást indítottak Sugár Vilnuft előkerité- 
sére. ami azonban mindezidáig nem ve
zetett eredményre, Sikerült azonban 
összeállítani Sugár bunlajstromáf.

Sugár Vilmos egyike a legismertebb 
nemzetközi szélhámosoknak, akinek

vagyonát több milliárd magyar ko
ronára becsülik.

Legutóbb a prágni rendőrség fogta el 
pénzhamisítás miatt. A fogházból azon
ban megszökött, do továbbra is Prágá
ban maradt, szakállt növesztett, fekete 
pápaszemet hordott és így nem tudták 
felismerni. Amikor gyanússá kezdőn 
lenni, megszökött. Prágából és azóta is
meretlen helyen tartózkodik.

lürdstjttk es fizet iák a iehctö legmagasabb.Irakul 

aranyért hrilliánsérí 
szflatfcrt bO—ltiO koronáig, HamtsíogakCrt Itíöj 
Koronáig U EL LERÍ* TESTVETEK EötwJs ucca

unghváry
LÁSZLÓ

féue
FAISKOLA, SZ&LÖ ÉS BOROAZ- 
DASAOI RÉSZVtNVTARSASAa

CZEGLÉD
Szállít 1 

októbertdl-éprlllslg 
mindennemű gyU mölcsltt, 
dlazMt, díszcserjét, rózsát, 

tveldvlrtgnövényeket, 
gyökerez és sima 

ssöldvasszdt 
stb.



4 HETTÖJ NAPLÓ Budapest, ÍSI3 szeptember 17.

„Malláth grófné? 
elfogták Kolozsvárott 
Sz ál Malláth gráfod kzrrlarja 
Nász árazásban garázdálkodott 
Izgalmas rajtaOtás a kolozsvári 

pályaudvaron
— A Hétfői Ifapló tudó,Hójától. —

Kolozsvár, szept. 15.
▼bazedelmoi szélhámosnőt fogott cl 

ina oz itteni rendőrség. Kovák Máriá
nak hívják, Mailáth grófuénak adja ki 
magát, huszonnyolcé vés és máris négy 
ország icudőrségo körözi.

Kovák Mária előkelő családból szár
mazik. tizülci azonban korán elhallak 
ó» u feltűnő szép leány csakhamar cl- 
züllött. réHnto Budapesten csuvargott 
és olcsó pénzen árulta kegyeit, a vé
letlen hozta össze rgy állitúlagos Mui- 
látb gróffal, akivel — állítása szerint — 
törvényes házasságot is kötött és ettől 
fogva más irányt vett a nagyváros 
fertőjében olmerülésro iiélt leány sorsa 
bs „nagyvilági" nő lett.

A „grófné" a legelőkelőbb budapesti 
•zúllodákbnn ütötte föl a tanyáját. A 
Rilzben, Hungáriában, Bristolban és az 
Astoriában lakott, gyakran mind a 
négy szállodában cgyszorro is volt la- 
^isii. Ügyfeleket szerzőit, ismeretsége
ket kötött, kijárásokat vállalt cs nagy 
Ssszogü előlegeket vett fel. Néhány hó
napi „működés" után már égett a talaj 
» lába alatt. Egyre-másra érkeztek a 
föl jelen fősek ellene, úgy hogy Novak 
Mária kénytelen volt elmenekülni. Prá
gába utazott, ahol azután karrierje lu
triét más és most döntő fordulfatot vett.

Prágában ismét a nagyúri előkelő 
Molinóddal pdóbidkozott, do mindjárt az 
első szélhámosságon rajtavesztett és 
vsak összes podgyászának hátrahagyásá
val tudott a letartóztatás elől megme
nekülni. Se pénze, so ruhája nem volt, 
h prágai utcákon csatangolt, <-ak zug
kocsmába merészkedett, mig egy fiatal
ember pártfogás alá nem vette, összo- 
illt a fiatalemberrel, akiről csak ké- 
lőbb tudta meg, hogy tolvaj és lassan-, 
ként bűntársa is lett. Együtt loptak és 
izőlhámoskodtak. A bűnöző világ alak
jaival összolsmcrkedvo a tolvaj után 
más tolvajok, majd betörők is követkoz- 
t ok.. Kovák Mária betörőbanda tagja lőtt 

nappal ő kémlelte ki az alkalmas bo
lyét. ahová barátai éjszaka betörtök.

Két évvel ezelőtt a prágai rendőrség 
kézrokerl lőtte. A „grófnő" hihetetlen 
ügyességgel feltörte n zárkáját és ki- 
látszva a szigern rendőri őrizetet, meg
szökött a fogházból. Román torületre 
szökött, de miután útlevele nem volt, 
Kolozsvárott ismét rendőrkézre került.

Annakidején beszámoltak n lapok is 1 
arról, hogy Kovák Mária rejtélyes mó- : 
ilou eltűnt a szigurancláról és a betö- ■ 
rések egész sorozatát követte el. 
r^tközi batörőnő létéro fényes 
Járt bűntárs’ivat 
öltözött nő beállított 
ős mialatt társai 
figyelmét lekötötték, 
tlülotof ügyességgel 
legértékesebb tárgyakat.

Rövid néhány hónap nlntt egé«z Ro
mániában ismertté vált a neve és szc- 
mélylcírása, úgy hogy működési terü
letét Szerbiába kellett áthelyeznie. Ott 
is rengeteg bűnt követett cl. Félévvel 
ezelőtt, abban a hitben, hogy már meg
feledkeztek róla. Ismét feltűnt Buka
restben. Innét grófuénak ndta ki magát, 
n legelőkelőbb szállodákban lakott, a 
legelőkelőbb üzletekben vásárolt. A 
nagyszerű fellépésű grófuénak korlátlan 
hitele volt. Mikor azután a számlák 
már félmillió b it tettek ki, hirtelen el
tűnt Bukarestből.

Tegnap délelőtt n kolozsvári rend
őrség telefonon értesítést kapott, hogy 
Kovák Marin a brassói gyorsvonaton 
Kolozsvár felé utazik.

A hírre óriási rendőri készültség 
’zállta meg a pályaudvart. A beérkező 
vonatot körülfogták é« sikerült Is egy 
rlőosztályn fülkében elfogni a „betörő- 
grófnőt".

A rendőrségen Kovák Mária süril 
könnyhuliatós közepette 
történetéi. A 
szólította föl 
belgrádi rendőrségeket, ___ _
'térin bünlajstromát állítsák össze és 
küldjék meg. Adlg is szigorúan őrzik, 
nehogy ismét clillanbaeKon a rcudőrség 
körmei közül.

Nem- 
nappal 

A feltűnő elegánsan 
az ékszerüzletekbe 
nz alkalmazottak 
Kovák Mária szé- 
dugta zsebre a

íuondotta cl 
azigurnneia táviratban 
a budapesti, prágai ős 

hogy Kovák

Ae tlobta et ümXKJl! 
zománcedényeit. Tál 
I'c’fli ujjAfttnkltva vlBSMktpia. Ki uitA tománcoie 
■ne "ktt Miit értekében nétte iwet-i FRANK. 
v««U«i«t, Y': Póí7»-u, *7 Cúondj -u. »<TQk>

Svájci Jelentés a 
magyar kölcsön kedvező 

helyzetéről
Genf, szeptember 16.

Itteni politikai és pénzügyi körökben a magyar kölcsön ügyét igen 
kedvezően ítélik meg. ügy tadják, hogy a Népszövetség és a Jóváté
tel! Bizottság ellenőrzése melleit egy nemzetközi nagyobb kölcsön 
Magyarország részére folyósitható lesz. A kisantant államai sem zár
kóznak már el e megoldás elől, csak bizonyos garanciákat követelnek 
még Magyarországtól.

Véres kommunista zavarutísok Bnigdridbaii
Szófia, szeptember 16.

(Bolgár Távirati Ügynökség.) A 
kommunisták tegnap gyűlést akar
tak tartani a piactéren. A rendőr
ség Intézkedéseket léptetett életbe 
ennek meggátlására és a csoporto
kat oszlásra szólította fel. A kom
munisták egyik csoportja ez alka-

Szerb csapaíösszevonásoft 
a bolgár határon

Szófia, szeptember 16.
(Magyar Távirati Iroda.) A bol- 

•gár kormánynak tudomására ju
tott, hogy a bolgár-szerb határon 
erős jugoszláv csapatosztagokat 
vontak össze. Jugoszláv részről en
nek azt a magyarázatát adják, hogy 
meg akarják akadályozni koml- 
tácsl bandák átkelését a határon. 
A bolgár kormány a leghatározot
tabban kijelenti, hogy bolgár terü
leten nem tűri bandák megalakitá- j 
sát és hogy a rendelkezésére álló | vokáljanak.

Róka kontra Saphir A táncmusterek harca — Felül- 
vizsgAIJAk a tánctanitó! oklevelet. 

Mibe kerül az Idén a tánc
A kecses boston, a groteszk Bimmy és 

kac&karlngós taugo-milonga otthona 
újabban nagy harci zajtól hangos. Ki
újult ismét a régi tcstvérharc a táDc- 
mesfcorek berkeiben. A viaskodás kez
dete hosszú < 
sza és azzal 
Károlyi-kormány 
n Tánctanitók 
Saphir elnöklete alatt, mely a nála je
lentkező tánctanitó jelölteket lovizsgáz- 
tatfa. A vizsgákon dr. Adorján Andor 
miniszteri tanácsos, dr. Gerencsér Bence 
hely ott cs államtitkár, Köblse h Ottó és 
Rrada Ede, az Opera ballotmesterei is 
jelen voltak. A vizsgák felsőbb utasí
tásra történtek és ezeken okleveleket 
adtak ki. A kommün bukásakor oz az 
egyesület megszűnt és megalakult a 
Tánctanitók Szövetsége Róka Gyula el
nöklete alatt. Több apróbb egyesülőt is 
működött, mely azután a mai Magyar 
Tánctanitók Országos Szövetségébe tö
mörült. Ez a szövetség kérte most az

1918 óta kiadott képesítések reví
zióját.

és ezzel Isméi feltámadt a régi harc, 
amely a legérdekesebb quadrille-ra ál
lította egymással szembe táncniesterein- 
ket. A revízió ügyében megkérdeztük 
azokat, kik a legjobban vannak érde
kelve obben nz ügyben. A Hétfői Napló 
munkatársának Saphir — van-e, aki o 
nevet nem ismeri — a következőkben 
nyilatkozott:

— Ezelőtt hatósági rendeletre tör
tént a levizsgáztatás. Mi kénytelenek 
voltunk ezt megtenni, de hozzáteszem, 
hogy csak alapos képzettség után kap
tak a jelentkezők oklevolot. Ezeket az 
okleveleket akarják most megsommisi- 
teni, pontosan azokat, melyekhez tartozó

jegyzőkön? vek eltűntek

n minisztériumban. Ugyanis 8 kilónyi 
jegyzőkönyvből

3—4 kiló hiányzik, elveszett.
Begy hol vannak özek, azt nem tudjuk. 
A fővárosi tornatanitóuőkot is ón vizs
gáztattam akkor, de ezek okleveleit egy,

Zilahi Kiss Jenő elnökletével tar. 
tolt zsűri felülvizsgálta.

évokro nyúlik visz- 
végződött, hogy a 

’ idején megalakult 
Országos Egyesülete,

lomál lövésekkel fogadta a rendőr
osztag parancsnokát, akit egy re
volverlövés megölt. A rendőrség 
végül szétszórta a tömeget, anélkül, 
hogy fegyverét használta volna. Kö
rülbelül 30 személyt letartóztattak. 
A városban egyébként semmi más 
rendzavarás nem történt.

kis katonai erőkhöz mérten min
den intézkedést megtesz arra, hogy 
a bolgár-szerb határon megakadá
lyozza a bandaalakulatok minden 
átjutási kísérletét. Tart azonban 
attól, hogy azok a bandák, amelye
ket az agrár kommunisták szer
veztek és amelyek jugoszláv terü
letre menekültek, most betörést ter
veznek Bulgáriába abból a célból, 
hogy a határral szomszédos vidé
keken sajnálatos zavargásokat pro-

— A revizió kérdéséről tárgyaltak a 
napokban a belügyminisztériumban. A 
döntést titokban tartják. Reméljük, hogy 
dr. Szőllőssy Alfréd miniszteri titkár, 
ki az ügynek referense, tapintatosan 
fogja a kérdést elintézni.

— Ha a revizió tényleg megtörténik, 
úgy 150 család lesz kény értélén. Mert 
azoknak, kik 

1918 óta kapták a táncmesteri képe- 
fűtésüket, az uj vizsgáig som tánc
iskolát nyitni, sem tanítani nem 

szabad.

Én úgy gondolom, hogy utasítani kel
lene azokat a táncmestereket, kik ak- 
l-ni-n-nn nz uj oklevéllel bírókat taní
tották Ó3 ezért pénzt vettek fel tőink, 
ho.ry most az uj vizsgákra legalább in
gyen készítsék elő ezeket De Róka 
Gyula, a Szövetségünk elnöke ezt el
lenzi, sőt hivatalos hatalmával ezt meg 
is tiltja.

— Amint értesülünk, az uj vizsga 
Zilahi Kiss .Tenő elnöklete alatt fog új
ból megtartatni.

A másik tábor véleményére is kiván
csiak lévén, felkerestük Róka Gyula 
táncmestert, a Szövetség elnökét ki kér
désünkre a következőkben válaszolt:

— Igen, n Szövetség kérte a revíziót, 
mert kénytelen volt velő. Annyi a pá
lyánkon a nem odavaló, hogy alapos 
tisztogatás kell. Sokan máról-holnapra, 
pénzért vett oklevéllel, tudás és intel
ligencia nélkül tanítanak és dlszkre- 
d ltálják a pályát.

A belügyminiszteri ankéton tényleg

elhatározták a revíziót.

Ennek őszintén örülök. Tehát azok, kik 
1918 óta kaptak tánctanitói képesítést., 
most újra vizsgázhatnak. Addig termé
szetesen szó sem hihet ezeknek a műkö
déséről. Most meg fogjuk látni, hogy 
kit predesztinál a tudása közénk.

— Különben egészen uj alapokra akar
juk fektetni a tónotanitóképzést, A kul
tuszminisztériumban dolgozzák ki a ter
vet, hogy uj tánctanitó csak

középiskolai végzettségű 
felelő pedagógiai érzékű

De ez csak a jövő zenéje.

Egyidejűleg 
hogy milyen 
n téltől. A

érdeklődtünk 
táncokat 

tánc.anitás

aziránt, 
várhatunk 

egyik |
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I reprezentánsa, Fenyő Jenő x. 
tanár szerint divatos az idén az

' kelő helyeken csak a tangó és a fran i 
valcer lesz, mig Saphir mester a r 
blue fox" és a „Zsáva" táncokat 
a tél örömeinek. A táncolás nem í 
drága mulatság. Egy hathetes „kurzus’ 
huszonötezer korona, egy magúuóiafi-, 
10 ezer korona. Táncolni mégis lehet 
hármas koronakurzus mellett is — 
cipőtalp kell hozzá. K

r«szMl(
nz Eddig megszerzett zálogokhoz

Párizs, szeptember 16.
(Havas.) Poincaré miniszterelnök 

Dnn sut Messe-ben beszédet mnn- 
dott, amelyben kijelentette, hogy a 
Németország által kifejezetten elis
mert versaillesi szerződés kizárólag 
a jóvátételi bizottság feladatává te
szi, hogy Németország tartozását 
megállapítsa s annak fizetését sza
bályozza. A jóvátételi bizottság ki
kapcsolása ellentmondana a Fran
ciaországgal szemben vállalt kötele
zettségeknek. Éhez nem járulunk 
hozzá. Zálogokat tartunk kezeink 
között, amelyeket megtartunk mind
addig, amíg kifizetve nem leszünk. 
(MTI).

flrimyiiWJOOIHlOOO-Ií
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Ruhaszövetek 
Kabátvelourok 

Perzsautánzatok 
Ruhabársonyok
Kabátpliissök 
Kabátbélések 

Selymek, csíplek 
Szalagok, tüllök 

Flanellek 
Barchettek 

Vásznak, sif fonok 
Zef írek, kopp erek 

jutányos áron

Kiéin Antal
dÍDífí rajzában, Kirííí'L'. 53
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A lapok napokkal ezelőtt megír
ták, hogy a főkapitányságon csa- 
|zirH hvl'áfi (untán öt feljc1entá<« é’ 
kezett Fehér Kálmán rózsaüccai 
papirnugyKere^Áedu cég eueu a 
rendőrség a megindított vizsgalat 
kapcsán előállította a cég tulajdo
nosát, Fehér Imrét, akit szombaton 
őrizotbc is vettek.

Fehér az ellene beadott följelen
tések ellen különböző módon véde
kezett és üzleti könyveire hivatko
zott, amelyeket állítólag rendesen 
vezettek és azokból megállapítható, 
hogy visszaéléseket nem követett 
ei.0Azonban rendkívül súlyos ter
helő vallomást tett elleue egy bécsi 
jMipirárugyáros, aki elmondotta, 
hogy

Fehér kétmilliárd magyar koro
na értékű rotációspapirt vett tő
le rövid hitelre, a papirt eladta, 
a vételárat azonban nem fizette 
ki, hanem a rotációspapir eladá
sa után nyomban csődöt jelen
tett be és igy akart kitérni a fi

zetési kötelezettség alól.

Szabadlábra helyezték 
fehér papirnaBykereskedét

A Hétfői Napló tudósitójától. —

Vasárnap délelőtt Fehért újból 
kihallgatta dr. Kőrös Artúr rendör- 
lanáesos, aki igazolta, hogy a káro
sult cégekkel eredményes tárgyalá
sok indultak meg. Minthogy a nyo
mozás során igazolást nyert, hogy 
Fehér, jóhiszeműen járt el, Fehért 
tegnap délután szabadlábra helyez
ték.

— A pomázi liősi halottak emlék
oszlopának leleplezése. Lélekemelő 
ünnepség keretében leplezték le va
sárnap délelőtt Pomázon a hősi ha- 
lottak^uilékoszlopát. Az ünnepsé
gen megjelent Vass József helyettes 
miniszterelnök, Rubint Dezső altá
bornagy, Almássy László, a kerület 
képviselője, Preszly Elemér főispán 
és számos más előkelőség, aki
ket Szentpétery Lajos főszolga
bíró fogadott A fellobogózott főtér 
közepén állott nemzeti' szinü lobo
góval letakarva az emlékoszlop. A 
Himnusz eléneklése után Almássy 
László tartott beszédet, majd meg
koszorúzták az emlékoszlopot Ez
után Schürger Ödön plébános a ka
tolikus egyház, Golub György gö- 
rögkatolikns esperes a görögkatoli
kus egyház, Pacolai Péter reformá
tus lelkész a református egyház és 
ir. Adler Illés az izraelita hitköz
ség nevében áldották meg az emlék
oszlopot. Az egyházi áldások után 
Vass József helyettes miniszterel
nök és Rubint Dezső altábornagy 
mondottak beszédet Délben százte- 
■itékes bankett volt, amelyen a mi- 
lihzterelnök a kormányzót üdvözöl- 

a kormányt pedig Preszly Ele- 
iicr főispán köszöntötte.

— Zászlószentelés a Bazilikában. A 
keresztény pénzintézeti alkalmazottak 
országos szövetségének új zászlóját va- 
$aruap szentelték meg egyházi szertartá
sok között a lipótvárosi Szent István 
Bazilikában, lel 9 órakor Kriza Árpád 
r- segédlelkész csendes misét mondott, 

tnnek végeztével dr. Kovács Kálmán, 
.ika apát-plébánosa megáldotta a 

jz8 Oszlóját. A szertartás végez- 
/ a ®*ÖVotséff tagjai a régi Ország- 

oazban díszközgyűlést tartottak.

Zsulb Istoán és Társai Értesítőik nagyrabeculllt vevőinket, hogy fcrubAennk uegvmdrvfl kibővítése folytén 
átmenetileg bcfclló helyszűke szükségessé teszi, hegy közismerten 
legelsőrendfi férfi- és női n öve tr a k t A r u n k b • n az idény al*t,t 

felgyülemlett maradékokat 1-től 4 méterig 

kb. esv milliárd értékben 
angol gyapjúszövetek árúháza a napiáraknal 20.25%-l<al olcsóbban árusítjuk
TfEI A MM >4 A "70 dscAra n devbák rmelkcdésón'’k és s behozntal, vAm- és Illetékei folytán beil>éI tLlXrONoZ A M " 14— / ö drígnIAsnak. Uyőződjön rn g mindenki ezen pk ra t la n ul álló olönyoe eledáa

wiiWAaPlIVI ■ ■-» ■ abszolnt szolid voltéról, melyet cégünk Jó hírneve garantál

BUdSIieSti IV. kCF.j Váci ucca 25. szán nagy nálasztéli ^íónliges aula-, Kocsi-és lílitaiaróéiar,

Kihirdették a JoéerOs Keletet 
a Landau-per vádlottjai elfitt 

Siposs Kamillú az ítélet újbóli felolvasását követeli
— A Hétfői Napló tudósítójától —
Az emlékezetes Landau per vádlottjai 

i előtt szombaton hirdette ki a Kúria j -g 
. erős Ítéletét Fayl Ivor dr. büntető ta 
. náC6a. A vádlottakat szúror.yos őrök 
i kisérték a tárgyalóterembe, ahol a ta 

nácselnök ismertette az Ítéletet. A tár
gyalóteremben megjelent a felmentett 
Tóth Andor és Kiss (Kiéin) Ignáo is.

Az Ítélet kihirdetése után Dobé Nán- 
; dór védője kérte a bíróságot, hogy vé

dencének büntetését függessze fel, mert 
nincsen megállapítva, hogy a Dobé Kán- 

; dórra kiszabott büntetésből az elítéltnek 
! a vizsgálati fogságban eltöltött fogsá- 
. gából mennyit számítottak bo. Ugyanis 
• Dobé Nándort a Landau-ügytői fiigget- 
í lenül kettős házasság és külőhböző csa- 
; lások miatt még külön négy évre ítélte

; — Kedden temetik Rákosi Vik- 
i tort. A szombaton elhunyt kiváló 
, magyar Író ós humorista Rákosi 
Viktor temetése kedden délután 4 

tórakor lesz a farkasréti temető lia- 
I lottasházából. A gyászszertartáson a 
Magyarországi Újságírók , Egyesü
lete és az Otthon írók és Hírlapírók 
Köi*e testületileg képviselteti magát 
s koszorút helyez a ravatalra. -Az 
újságíró testületek neváben Hoilsy 
Pál búcsúztatja az elhunytat.

— Becsben sztrájkolnak a mozik. 
Szombaton délután 4 óra óta Becs 
összes mozisziijliázában szünetel az 
előadás. Tegnap ugyanis a mozitn- 
lajdonosok és alkalmazottak között 
megszakadtak a bérmegállapitási 
tárgyalások és 35 moziszinházban 
kimondták a sztrájkot A moziszin- 
házak tulajdonosai erre valamennyi 
mozi bezárását határozták el.

— Cseh lobogó a Gerlaehfalvi 
hegycsúcson. A Slownszka Politika 
jelentése szerint a gerlachfalvi 
hegycsúcsra, mely 2665 méter ma
gasságában a cseh köztársaság leg
magasabb pontja, 205 tagú iglói 
turista jelenlétében nagy ünnepsé
gek között kitűzték a cseh lobogót..

— Körmenet a Szervitáknál. Fájdal
mas Szűz Mária ünnepét vasárnap ülték 
meg a Szorvltáh belvárosi templomában. 
Délelőtt 10 .rakor ünnepi szentmise volt, 
amelyet ezentbcszcd követett. Délután 4 
órakor az összegyűlt hívek nagy számá
ra való tekintettel a templomban is és 
és kint a Szervita-téren is szontbeszéd 
volt, ezután litániát tartottak és a fáj
dalmas Szűz kegyelemképévol körmenet 
indult keresztül a Belvároson az egye
temi templomba a fájdalmas Szűz ottani 
oltárához. Majd a körmenot visszavonult 
a Szerviták terére, ahol a szobádban 
felállított oltárnál Te Deum volt és pá
pai áldásban részesítették a híveket.

—- Magyar politikusok állítólagos 
tanácskozásai a Felvidéken. A Na- 
rodny Lisly pozsonyi jelentése sze
rint magyar politikusok „gyógyu
lás" űrügye alatt felkeresik a Felvi
déket és ott zavartalanul tanács
koznak a csehországi magyar ellen
zéki politikusokkal. A cseh lap sze- 

’rint. Magyarország azon van. hogy 
! a felvidéki ellenzéki pártok eljárása 
ja magyar politika szerint igazodjék. 
I A lap szigorúbb felügyeletet aiánl a 
Felvidékre járó magyar politikusok
kal szemben.

— A Falu Szövetség kiállítása Kapos
váron. A Falu Országos Szövetség szep
tember 27-től 30-Ig mezőgazdasági és 
ipari kiállítást rendez Kaposváron, az 
ottan Iskolaépületben és az előtte levő 
szabad térségen. A Szövetségtől - nyert 
értesülésünk szerint — a nagy sikerrel 
kecsegtető falufejlesztési és gazdasági 
kiállítás védnöke BefMetl István gróf 
miniszterelnök lesz. 

; el a törvényszék és nincs megállapítva, 
' hogy melyik 'büntetéséből számítják le 
: a vizsgálati fogságban eltöltött időt.

A bíróság úgy határozott, hogy az íté
letben már beszámított egy hónapot to- 

■■ vábbi hat hónappal toldja meg, mert 
: úgy találja, hogy Dobé utolsó letartóz- 
i tatása a Landau-tigyből kifolyólag tör- 
| tónt.
. A tárgyalás érdekessége volt, hogy 
! Siposs Kamillo dr., aki, mirt emlékezo- 

tes, a Landau-üggycl kapcsolatos
• Danszky-per tárgyalása alkalmával is 
‘ közfeltüuést keltett — elhatározta, hogy 
' felirattal fordul a büntető törvényszék 
! elnökéhez, amelyben kérni fogja, hogy 
' az ítéletet még egyszer olvassa fel neki, 
i mert a mostani felolvasásnál nem ismer- 
i tették ezt teljes terjedelmében előtte.

: — Magyar vasutasok sorsa a Felvidé-
j kon. Fülek és környéke magyar elbocsá
tott vasutasai kérvényt adtak bo a vas- 

: utak elnökirodájába szolgálatba való 
1 visszavételük, illetve az őket jogosan és 
I törvény szerint megillető nyugdijaik-
■ nak és végkielégítésüknek kiutalása
I iránt. Most valamennyien megkapták a 
1 vasutigazgatóság elutasító végzését,
! melyben mindegyikkel tudatta, hogy a 
' cseh köztúrsaságbuu sem pénzbeli támo- 
1 gatár.ra, som szolgálatra többé nem tart
hatnak igényt. Hivatalos cseh körök 
felfogása szerint ugyanis ez pénzkiadást 
jelentene a cseh államra nézve, holott 
Csehország, mint „győztes" állam csak 
a Felvidék jövedelmeit és bevételeit 
vállalja, a kiadásokat azonban nem haj
landó vállalni, akár törvényes alapon 
nyugszanak, akár nem.

— Gázolt és tovább robogott az 
jautó. Vasárnap éjszaka a Thököly 
jutón egy autó beleszaladt egy kon
flisba, amelyen Gombos Gábor ko- 

| csis ült. A kocsis leesett, a bakról és 
az autó kerekei alá került, amelyek 
keresztül gázollak rajta. Gombost 
súlyos sérülésével a Rókus-kórház- 
ba vitték. Az autó vezetője pedig 
anélkül, hogy egy pillanatra is meg
állt volna, örült iramban tovább 
hajtott. A lelkiismeretlen soffőrt a 
rendőrség keresi.

— A piaristák új rendfőnöke. A ró
mai Szentszék a magyar kegyes tanító
rend főnökét, Singer Kornélt a rend 
római egyetemes kormányzótestületének 
tagjává és a magyar rendtartomány ró
mai képviselőjévé nevezte ki. Utóda a 
magyar piaristák rendfőnöki tisztében 
dr. Hám Antal lett.

— Két évi fegyhúzra ítéltek egy zsa
roló detektivjelöltot. Siern Leó utazó a 
rendőrségen teljesített ideiglenes próba
szolgálatot. Valahogy megtudta, hogy 
Goldmann Vilmos Temesvárról Buda
pestre érkezik és nagyobb mennyiségű 
idegen valutát hoz magával. Siern a 
pályaudvaron bevárta Goldmannt és

1 megfenyegette, hogy amennyiben nem 
I ad ál, neki negyvenezer koronát, bevl- 
I szí a főkapitányságra. Goldmann átadta
■ Stcrrnek a pénzt, de egyben fel/'e'entést 
adott be ellene a főkapitányságon. Sterilt 
szombaton a büntetőtörvényszék zsaro
lás címén kétévi fegyházra ítélte.

— Három hónapi fogházra JtéitAk — 
mert arculiitötto a villamos ellenőrt. 
Likő Géza hónapokkal ezelőtt szóváltás 
hevébon arculütötte Ivancslcs Imre vil
lamos ellenőrt. A bíróság hatósági közog 
elleni erőszak címén Likőt a szombaton 
megtartott tárgyaláson háromhónapi 
fogházra ítélte.

— Meglopta az anyját. A rendőrig 
elfogta Heszmann Ferenc 21 éves állás
nélküli gyári munkást, aki anyjának 
Gyöngyösi-ut 48. szám alatti lakásáról 
több értékes aranygyűrűt lopott el. Az 
ollopott ékszereket egy Váci-utl éksze
résznél értékesítette. A rendőrség letar
tóztatta a tolvajt.

— Kié az iskola? Iskolába gyerekeli 
szoktak járni és a tanító urak, akik a 
gyerekeket tanítják. Az iskola padjaiba 
rendszerint a diákok szoktak beleülni és 
drukkolnak és felelnek és egyest kapnak, 
és szekundát kapnak. A diák az iskola 
levegőjéből szívja magába a tudományt 
az I-sá A-tól kezdve a VIII-ik B-ig. Az 
iskola a tudományé és a diákoké és még. 
is előfordul, hogy hetenként többször 
ÉME-Jch'ényű fiatalemberek Jelennek 
meg az iskolában, beülnek a diákok 
padjába és gyűlést tartanak, beszédeket 
mondanak a kormány és a rendezetlen, 
valldsu faipolgárok ellen. Lehet, hogy 
a szónokok gyönyörű lendülettel emel
kednek a Budavári-szólamok fölé, lehet, 
hogy az ódái szárnyalásu bcsz dek szó
noki irodalmunk gyöngyszemei, mind- 
azonáltal tiltakoznunk kell az ellen, 
hogy erre a célra az iskolák tantermeit 
kisajátítsák. Azok az iskolák, ahol az 
J'.VF kerületi fiókjai gyűléseket szoktak 
tartani, a főváros tulajdonai. Wolff Ká
roly pedig, állítólag, már kijárta ezeket 
az iskolákat. Wolff Károly azóta — állí
tólag — a kormányt támogató párt 
egyik leglelkesebb tagja lelt és talán lo
jális szempontból mégsem illene, hogy a 
főváros, ahol Wolff képviselő úr a főin
téző, kormánytbuktató célra átengedje 
a székesfővárosi iskolák tantermeit és 
tornatermeit. Be kell hát látni, hogy 
ezekben a tornatermekben már éppen

■ eleget tornázlak a szélsőséges politika 
i atlétái és az elemi iskolákban a bakot 

és a nyújtót azok az elutornászok mono
polizálták, akik onnan egy merész for
dulattal a kormány Ölelő szárnyai alá 
lendültek. Az ölelő szárnyak és az elő- 
fonászok merész pál-fordulatai ellen 
nincs is senkinek kifogása, csak az is- 

I kóla padját féllilc és a diákok fiirészpo- 
I ros tantermét, ahol semmi keresni való
ja nincs a politikának. Ez különben is 
régen meg áll api! ott dolog, hogy a Bu- 
davári szólamok legszebben a sörházue- 
cai székházban hangzanak el. Ott jó aí 
akkusztiba. amint azt már többször ki 
is próbálták. A székesfőváros iskoláit, 
ahová a diákok tanulni járnak, tessék 
már végre menlesiteni az EME jelvé
nye^ gyűlésektől.

— Baleset mnnkalcözben. Nagy Főrend 
gépmunkást a MÁV északi főműhelyé
ben cpy deszka oly szerencsétlen módon 
ül öl te meg, hogy súlyos belső sérülé- 

; seket szenvedett. A kihívott mentők a 
I Rókus-kórházba szóllltották.

— Ismeretlen nő! holttestet fogtak ki 
! a Dunából. Vasárnap délelőtt Budafok- 
rúl egy 20 év körüli urinő hulláját 
fogták ki a Dunából. A rendőri bizott
ság megállapítása szerűit 4—5 napja le
hetett a vízben. Személyazonosságát nem 
lőhetett megállapítani, mert semmiféle 
írás nem volt nála. A holttestet a tör
vényszéki orvostani intézetbe szállí
tották.

— Hurokra került tolvaj. A szobi 
csendőrség ma átadta a budapesti fő- 

; kapitányságnak Rózsa Jenő 26 évért 
[ pécsi kereskedőt, akit lopás és család 
miatt köröztek. Rózsát a hamburgi 
rendőrség fogta el és a csoh rendőrség 

; közvetítésével juttatta a budapesti fŐ- 
! kapitányság kezére.
I

minden hirde* 
tett Árnál drV 
gdbhan veszek- 
Platinát, ara- 
nynt. ezüstöt, 

iganyt a lég- 

Antal
Jóvsef kőrút juíionhóram, félemelet 

Máshoz ne tévedjen i

FeháröiifaroK, Konyha, előszoba, 
■iloHzobn, csakis elsőreádiiok, sezlonok, maira- 
ok alkalmi arakon Freller asztalosmesternél, 
Vl'l. Erdélyt uesa 1 s~vit. Tolefén : József 23-7-
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Folytatódik vagy kezdődik 
a tőzsdei lanyhaság?!

* P£"* x®Wn,,'>s**e'' felemeli lózsdeadéja további lanyhas&got 
eredményezhet - Az Igazi nagy Üzlet a szomnzédo:i tüzsdéare 

terelődik át — Mit várhatunk az e hall piactól I
A legutolsó íŐxgdüi;n».i .i nagy szilái- I 

tolást vári a spei;uláei<« a megelőző ' 
napok niagu.i. galmi .írf< :• a:-ai míg 
táplálták ezt ii vételinél, n pénteki : 
bftwdennp pedig nagy egó..zél*n a lány- ! 
fjaváv jegyében JátezódoU le, sől hellvel- 
kÖMel er-Tti nrteszakádasokat ercdiné- 
nyesett. Feltűnő Jelenség volt, hogy ! 
éppen a légi rávett ebb értékek részltei- 1 
fék erősen árfolyamukból « azok az ér- I 
fékek, melyeket általában befektetési j 
papirosoknak szeretnek nevezni, csak 
nagy árengedmények árán voltuk cl- 
helyezhetők.

▲ bankpiac, mely már a mull héten | 
ia gyengén feküdt, reagált a legeröseb- I 
ben a lanyha irányzatra a e részvé- I 
nyékben már jelentőn árlemorzsolódások ' 
jelentkeztek. A tőkeemelési tranzakciók ! 
pedig még korántsem fejeződtek be a ' 
péoainfézatok Aa vállalatoknál, sőt éppen ’ 
moi? kezdődnek el igazában t mégis a ' 
bankpiac ellenállóképessé gr bizonyait a 
leggyöngébbnek. A tőkeemelés előtt álló I 
Magyar Hitel, Angol-Magyar, Hazai | 
Bank. Városi Bank részvényeit csak ár- j 
engedménnyel lehetett elhelyezni, sőt n 
legjobban fnvörizált bimkpapiros, a Ke- 
retkedéi mi Bank részvényei is nagy ár- 
▼eerteaéget szenvedtek, hogy a H érmés
ről no fa szóljunk, melyet a túlfűtött 
fantázia mór igen magas régiókba 
emelt.

▲ tőzsde hirtelen ollanyhulástihak, 
egyetlen indokát, a pénzügyminiszter 
/elemeit tőzsd ondójában látják az ille
téketek, mert

• tíz ezrelékre fölemelt adókölteé- 
g«t a spekuláció nem bírja el s at
tól tartanak, hogy a nagy spekulú* 
eló ai olcsóbb szomszédos tőzsdékre 

fog koncentrálódni.

Véleményünk szerint ha a pénzügyi 
kormányzat ez intézkedése befolyásolja 
la a tőzsde hangulatút,
* as ellanyhuláa Igazi okozója egye

dül nem lehetett,
mert a spekuláció ar. öt ezrelékes diffc-

; a ________  ___ ___
tőkeemelése. Mint Zágrábból jelen
jük a Horvát-Sr.lnvon Jelzálogbank 
a napokban tartja tökeonmlósi rend
kívüli k< ízgy ülését, mely alkalom
mal nz angol érdekeltség bevonul a 
zágrábi intézetbe. A tőkeemelés, 
mint értesülünk, a részvényesekre 
igen előnyösen bonyollt.tatik le s ni . ..... ..........
részvényeket legközelebb a londoni hírek szerint az új tranzakció igen 
tőzsdén is knttiroztntni fogják. előnyös lesz, mert híg yen réméé-

Mi van a Rézbányáival? A Réz-■/tj/eMeZ kedveskedik a részvény! n- 
bányai részvények szédületes úr-1 lajdonosoknak.
emolknilósc móUó rolHinósf kell ! x a Mámor I.cwAmltoló 6s l’énivilltft 
tőzsdei körökben. A pénteki lanyha ! Bank folyó hó JO-én tartott rendkívüli 
napon majd 40%-kal javította meg ’ 
árfolyamát •» elérte n 286.000 koronás 
árazintet. Beavatottak szerint n 
Rézbányái árfejlődése még koránt
sem érte el legmagasabb fokát, 
mert azt 600 - 700'W koronára be
csülik.

A Tanítók Ilankjü a ínnltú-e.vcrmc- 
kékért. A Magyar Tunilá-Bnnk »> Ke- 
reskedchni Ht. I«jnb»bbl Ign7ffató<«gi 
ülóaén elhatározták, hogy n bank épí
tendő szákháv-áhnn tanítói internálást 
lét etil ent<l^ A bank, amely ti’lnthclyiső- 
goit Vili.. Barin- utca 59 alá lielyw.tc 
út, a kóréijövrben fravtak-
elől bony.dil le.

Tranzakció a Kaszab-részvények- 
ben. A vaspiac eddig teljesen elha
nyagolt részvényében, a Kaszabban, 
a két utolsó tőzsdenapon abnormá
lis élénk üzlet fejlődött. Beavatot
tak szerint az ország egyetlen 
számba vehető esnvergyár részvé
nyeit a llazni Bank vásároltatja, 
mely a vállalniot vasion ti Konszern
jébe szeretne illeszteni.

Horvát-Szlavon Jelzálogba nk

.'■n'-iál is könnyen bcleknlkniáiliatná 
üzletei}),?, ho egyéb, figomósabb okai 
nem letetnek az élheti ve! lettedéire.

A külföldi kölcAön sikeres lobonyoli- 
•/tenne k állandó lancirozdsa a l-azci és 
külföldi Fajtában, igen sok crtákpapir- 
tulaidononban fölkelti a realizációs haj 
lantot a a magas knmat'ábn koszlíizlet 
nyugodalmofabb révébe vezeti. Ez is 
inindentesc’tre erősen lány bitó momen
tum, moly talán nagyobb szerepel ját
szik a felemelendő tőzsdeadónál is, de 
hiéa ezeken kívül is vannak kombiná
ciók, melyek az ér (éküzlet további fizi- 
lárdnlásr.nak akadályául szolgálnak.

Az o heti tőzsdenapok hangolnia igy
igen problematikus.

Sokan igen szilárd napokat re
mélnek,

mert a magyar értékek igen nagy szá
zaléka még mindig crö-en a vllágparitá? 
alatt. áll s éppen a korona stabilizációjá
tól várják a külföldi nagytőkék, inter
venciós vásárlásai!, inások, akik n han
gulat után indulnak.
sokáig stagnáló tőzsdenapoktól félnek.

A helyzet Ausztriában, a külföldi köl
csön Jebonyolijása előtt azonos volt s 
tehetségen, hogy u? utóbbiak vélelme 
lesz helytálló. A pénzintézetek a Ipar
vállalatok érdeke viszont, hogy vagy 
forgalmú, szilárd hangulatú tőzsde
periódus következzék, mert a küszöbön 
álló s nagy péir'.felkósxilltséget igénylő 
tranzakciók est követelik.

A bankok érdeke most a szilárd 
tőzsde s igy annak valóságos kiala
kulásán csakis n pénzintézetek hat
hatósan támogató kofwtpolltlká jótól 

függ.

Ha a hetipónzek magas kamatlábát Ni
gerül intervenciójukkal letörni, a szi
lárd tőzsdei napok kialakulásúnok 
semmi sem állhat útjába, még a pénz
ügyi kormányzat adósról jának erősebb 
szorítása sem. 

A Mérleggyár újabb nagy jranz- 
akeiója. A Magyar Mérleg- és Gép
gyár igazgatósága szombati ülésén 
letárgyalta azt az újabb nagy tranz
akciót, mely nz európai liirii gyár
nak újabb fejlődési fázisát teremti 
meg. A tranzakció kapcsán megol
dották a külföldi érdekeltség bevo
nulási módozatait. A kiszivárgott

iianic rojyo no mén tartott rendkívüli 
[közgyűlésén az aJnplőkénck GW miliő 
koronáról 800 millió koronára való föl
emelését határozta cl. A kibocsátásra 
kerülő összes részvények a régi részvé
nyeseknek ajánlatnak fel oly módon, 
hogy minden 3 régi részvény alapján 1 
új, 1928 jamtiár l-től osztalúkjogosult 
részvény vehető ót, darabonként. 25.000 
korona befizetése ellenében. Az elővételi 

> jog folyó hó 17-től 22-lg bezárólag gya
korolható, a bank központi értékpapír 
osztályúnál külön e célra délután fél 
felni fél 7-ig működő pénztárnál.

x A (i«iix-I)anublus tükepmeiése. 
A Ganz-Danubivs Rt. igazgatósága nz 
október l-érv tartandó közgyűlésen aiap- 
tokcoinelést fog javasolni olyképpen, 
hogy n részvények né vártéka 20.000 ko
ronára emeltetik 6* lbi.0.8) darab ngyau- 
ilyrn új részvény adatik ki, melyek 
már 1923-ra Is osztalék Jogi uraltak és tel
jes szárúban n régi részvényeseknek fog 
nak felnjánltatni, úgy hogy minden régi 

1 | részvény után fi új ró.-ivét.y adatik ki, 
■.darabonként <*2.000 korom óért Az elő- 

.,<hc gyakorlása és a befizetés ok-
2-től  10-ig boráról*? eszkörlendő 
öten a Vwr Jltalános Hitel.

banknál, vagy a Magyar Lcssdmiioló és 
Pénzváltóbankndl. A múlt évi oaztalék- 
nzelvény október 2-től kezdve 8000 koro
nával ugyanott kerül beváltásra.

x A Magyar Kereskedelmi Hitelbank 
szeptember 15-én tartott rendkívüli köz
gyűlése Schroyer Endre dr. vezérigaz
gató előterjesztésére elhatározta áz alap
tőkének 100 millió koronáról 200 millió 
koronára való felemelését. Az elővételi 
jog 1:1 arányban, részvényünk!nt 10.000 
korona árban gyakorolható szeptember 
17-től nzoptemher 21-ig az intézet érték- 
pr.picpéu7.tú“ánál A tőkeemelés lebonyo
lítása után r-. intézet kimutatott tarta
lékai, 200 millió korona alaptőke mellett 
a 6 milliárd köröné* meghaladják.

x A Püspöki Uradalmi Bérpince Rt. 
Vác közgyűlése a réfizvénytökénok 
■100,000.000 koronára való felemeléséi bo
rozván el, minden 2 darab régi részvény 
után az elővételi Jog 3 uj részvényre 
darabonlfint fiOOI) koronáért folyó lió 
15-től 23-!g a Magyar Városi Banknál ón 
a Magyar Jelzálog Hitelbanknál gyako
rolható.

x A Fonó Miklós gép-, hányaherondc- 
zósl és fúrós.zcrszámgyár Rt. a f. hó 
15-én megtartott közgyűlésen alaptőké
jének 75 millió koronára való feleme
lését határozta cl olyként, hogy minden 
egyes régi részvényre 9 újat ad 1500 
koronáért. A gépgyár, moly speciális 
gyártmányaival Igen jó hírnévre tett 
szert, a Szcntondrei-uton 3000 négyszög
öl- saját tchermon’es területen épült, 
modornál berendozett gyárteleppel bir, 
forgalmát n gyártelepen keresztül vo
nuló keskenyvágányu és iparvágánya 
vasúttal bonyolítja le. Részvényeit a 
Luczenbacher és grói Teleki Bankház 
vezeti bo n tőzsdére. A részvények iránt 
már előzetesen oly nagymérvű érdeklő
dés mutatkozik, hogy a bevezetést e.'.z- 
közlő Luczenbacher és gróf Teleki Bank
háznál eszközölt előjegyzések alapján 
az igénylések csak részben nyerhetnek 
kielégítést.

x A ,J*annonia“ Sürfőzö Rt. Pécsett 
a Haz'ii Bank Ht. helyiségedben meg
tartott rendkívüli közgyűlése elhatá
rozta az alaptőkének l.’ió.oofi darab áj. az 
1023 -24. üzlotév eredményében részesedő 
2000 korona névértékű részvény kibo
csátása útján ííO.ÖOÖ.tWf koronára t való 
fölemelését olyképpen, hogy a befolyó 
fel pénzből a régi részvények nóvérté- 

kót is 200 koronáról 2000 koronára 
emelik fel. A kibocsátásra kerülő új 
részvényekből minden egy darab régi 
részvény alapján egy darab vehető át 
fíooo koronás t i quel árfolyamon folyó 
évi szeptember 15-től szeptember 22-ig a 
Hazai Bank Ht. értékpap!rpónztáránál.

x A Kiéin és Fia Finom riprresrap- 
van és Illatszergyúr Rt. közli, hogy 
alaptőkéjét 200 millió koronára emeli 
fel. A tégi részvényesek az elővételi 
jogot. 2:1. arányban 4°00 koronáért e 
hónap 15—22-ig a Magyar Jelzálog Hi
telbank pénztáránál gyakorolhatják.

x A Latin-Magyar Kereskedelmi Rt. 
Strau«z István dr. elnöklete alatt tar
tott rendkívüli közgyűlése a vállalat 
áruosztályának kiterjedt áruüzlcteirn 
való tekintettél, továbbá a társaság 
újonnan létesített bankosztályának a 
szükséges tőkékkel való ellátása céljá
ból az alaptőkének 300,090.000 koronára 
való fölemelófiét határozta el. Az uj 
részvényeket t.eljeg egészükben a Bonca 
Rosenberg Colorni milánói bankház ve
zetése alatt álló szindikátus veszi át.

x A Spódiuingyár és a Hungária Mű
trágyagyár között létrejött megállapo
dásokból folyóing a Spódiuingyár n 
Mészárosok és Hentesek Csontfeldolgozó 
cs Műtrágyagyára részvénytúrsnaágl 
részvényállományából egy tételt a Hun
gária Műtrágyagyárnak átengedett cse
reképen „Hungária*' részvényekért. Ez
zel kapcsolatban n CsonlgyAr folyó hó 
2fi-án mogterlandó rendkívüli közgyű
lésén alaptőkéjét 10 millió koronáról 100 
millió koronára felemeli olymódon, hogy 
az összes részvények a régi részvénye
seknek ajáultatnak fel átvételre, Ugyan
ekkor a társaság cégét a „Pátria" jelző
vel egészítik ki és a Hungária vezető 
tényezőit az igazgatóságba beválasztják.

x Fdvároal Sörfnző Részvénytársaság 
Kőbányán. A te«a»ág c hó 11-ón Szdcsi 
Pál elnök elnöklete ala<: megtartott, 
rendkívüli közgyűlése elhatározta r.z 
alaptőkének 180.000 darab új, ax 1923— 
21. üzletév eredményében részesedő 2-)00 
korona névértékű részvény kibocsátása 
utján G9O.00O.G00 koronára való föleme
lésék olyképpen, hogy a befolyó felpónr- 
ből a régi részvények névértékű is 200 
boronáról 20C0 koronára emeltetik föl. 
A kibocsátásra kerülő új részvényekből 
minden orrv darab régi részvény alap- 

; ,Mn egy darab Tehető ív 1O.0Ó0 koronás

I

tel quel árfolyamon folyó évi szeptem. 
bér 18-ig a Hazai Bank Rt. értéknanir 
pénztáránál.

x A Kühne Mezőgazdasági Gépgv<r 
Rt. (a Haza! Bank érdekeltsége) ig‘az. 
gatósága a szeptember 18-úia egybefal. 
vott rendkívüli közgyűlésnek a 72 mii* 
lió K alaptőkének u felemelését fogjá 
indítványozni. A legutóbbi, folyó évi 
áprilisában végrehajtott tőkefelemelés 
alkalmával a társaság 3:1 arányban 
20t>0 I< kibocsátási árfolyamon biztosi-’ 
tóttá az elővételi jogot a régi részvénye
seknek.

x A Böhm Kálmán Hordógyár R( 
közli, hogy rendkívüli közgyűlése az 
alaptőkének 50 millió koronára Vali 
fölemeléséi határozta cl. Minden két 

I régi jzvónyre .*< uj vehető át 1000 k0 
| rónájával folyó hó 17—22-ig a vűU?)- 
pénz túránál,

v Zagy vápái falvai üveggyár 
vénylársasúg folyó hó 10-én tartott köz
gyűlésén elhatározta nz alaptőkének 
30,000.000 koronáról 100,000.000 koronára 
való felemelését. Az elővételi jog 1:2 
arányban f. lió 22-ig gyakorisadé n.i 
részvényenként 3000 korona lefizetése el. 
lenében a Mercur Váltóüzleti Részvény, 
társaság főpénztárán ál.

x Az Olajmüvek Részvény társaság 
Kohn Adolf és Társa részvénytőkéjét 
90,000.000 koronára emeli fel. A részvé
nyesek 3 régi részvényre 1 újat vehet- 

i nők át 40.009 koronáért. Az elővételi joy • 
szoptember 19 ik gyakorolható.

x Magyar Jutaipar Részvénytársaság 
A kiváló hírnévnek örvendő két némel 
országi nagy jutavállalat, úgy mint s 
Gereer .Tutesplnnerei und Wcberei és a 
Jutó Unión Rt. cégek érdekeltségeinek 

i részvételével folyó hó 12-én Magyar 
Jutaipar Részvénytársaság céggel új 
vállalat alakult Budapesten Sztci-4nyl 
József báró v. b. t, t., nyug, nünis-’íei 
elnökletével. A vállalat, melynek alap 
tőkéje egy mililárd korona, textilipar: 
és kereskedelmi tevékenységet fog ki
fejteni. Az igazgatóság tagjaivá válasz
tattak: Almásy László dr. nernzetgyfi- 
lesi képviselő, Czigler Imre dr. ügyvéd, 
D.éhr Imre dr. nemzetgyűlési képviselj 

\ Halpi rf Elemér dr. bankigazgató- 
i Haasc Brúnó, a Geraer Jutespinneroi 
: und Woberci vezérigazgatója (alelnöki, 
í Herzig Miksa, ÍAchtig Géza vezérigaz
gató (áléinak), Getller Frigyes gyáros 
(Weissfels a. Saale), Révai Jenő (ügy- 
vezető-igazgató), Robitschck Zsigniond 
vezérigazgató, Schnifüf Jenrf, a • berlini 
•Tuto-Union Rt. igazgatója. Sonncnbcrg 
Marcell, a Sehonker és Társai cég fő- 
nökn és Szterényi József báró, (elnök'. 
A felügy  főbizottság tagjaivá válasz
tattak: Dér Miklós, Kart manó. László, 
Palotai Hugó, Pongrűcz Vince báró (el
nök), Vida Gyula.

minden nagyságban és monnyiségben j

nemesí6mvúli»wtő és földolgozó intézet n.

VI, Nagydiófa-utca 28. sz.
Arany, ezUst vétele és eladása

Bíiásl áradat fixeielt 
mindcnfdlo törli- tisKtinihAkért, f®-’'1?' 
mitWrt, srArmobandikórt, rrönyegörr. Blum-n- 
íeld üzlet, Vili, hei., Népez.inliáz ncca 21. s.4m 
Hfvlsra haihnx jöv-ik,. -- Tolcfón Jtasot

MeglepB árakat fU^tek 
viselt fépfiruHáíiérd 
Werlhclmor. Gr. Ziehv «Tcu5 o. 23. Telnton l-’j -

Mielőtt bármilyen 

!ngat£ant venni 
vagy eladni 

szándékolna, saját érdekében *• "J 
mulassza » bolvaroa lagaMhalo** 
Ingatlanforgalmi Irodáját

VÁLLALATOT ..
V, ióMt tir 13. (Pílrdóutca sarw 
felkeresni. TeleMa 1—-g.
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ftXCLSMOkin;

ívem aláírásai is ilyen tempóban 
mennének".

— Mi van meg?
. — Kosár y irt Ncw-Yorkból, hogy \ 
jól érzi magát, Király ugyancsak 
két napi dátummal később, Bűnhidy 
Ilonka ugyanezt írta Athómből, 
Csorlos csak egy hónap múlva ír 
majd, mert akkor megy Kassára 
vendégszerepelni, Kiss Irénnek 
meg olyan kevésre szabta Wlas
sits méltóságos a fizetését, hogy 
irt a Nemzeti Színház igazgatójának 
egy levelet, melyben bejelenti, hogy 
vásárol részletre, persze valorizálva,

■ r gy biciklit, mert a villamosra nem 
i telik, László Bandi meg autót néze
get már a kirakatban, mert úgy hír- 

\lik, hogy László doktor bácsi, a pa-
' 7

bányáját, és hogy valami jót is 
mondjak, Lénárd Béla hazaérkezett, 
rövidesen meg is nyitja a Faun Ka- 

1 bárét, amely tavaly, idő előtt becsu- 
* kott.
‘ — Meg minek Örüljek?
1 — örüljön annak, hogy Zsolt 
Béla, jeles poétánk „Manón" című:

, verses játékát elfogadta a Nemzeti ■ 
iSzínház és hogy Z. Molnár sokat' 
\ nyert a tőzsdén. De annak ne örül-\ 
jön igen, mert az utóbbi Időkben,' 
amit nyert, el, is vesztette s a bessz 

j miatt búsul a derék Berger igazgató 
,is, pedig hál megvigasztalta egy 
i Unio-bcli humorista:

— „A tőzsde miatt édes direkto
rom ne búsúljon éppen maga, aki
nek remek Bóth-ja van.

; — Mondja Szmolflng, Gdch Lillát mi-
■ ért nem láttam már olyan régen?
I — Hát ezt is én tudjam1? De mit 
\szól hozzá, tudom. Gách Lilla szakit

_ már az Isten szerelméért,
dá jutok a kíváncsiságtól.

_ Mondom édes barátom, mon- 
fen.'Csuk legyen egy kis türelem- 

icl. Iiogu lilMiam magam. Hát, 
iidja, a Három grácia századik elő- 

olásán megjelent két úr Biller öltő- 
Miben, hogy gratuláljanak az zs
eni nőne!:. Így sióit az egyik a niá-

3ff szólsz 
micsoda remek bokrétát 

[■•'idi'-ni a művésznőnek? — Rrrre- 
i',„■ — mondta a másik, kemény er- 
rdi'ct ejtve — csakhogy azt nem ér- 

miéért te hűlted, antikorr én 
■földiem. — Dehogy killdtcd te, ami- 
förrr én küldtem — feleli újra az

— Hát csak megismerrem az 
in csokrromat — dühösködött most 
j;((’r a másik — nem vagyok se vak. 
IC rövidlátó. Ezen aztán s:ép csen- 
fcsen összevesztek, két névjegy he
lyet cserélt és igy szörnyű harag
on ültek egymás mellett, Biller 
öltözőjében és várták a' művésznőt. 
Egyszerre jön egy kis virágoslány 
ó hoz egy csokrot, de pont olyat, 
amilyen az ittlevő csokor volt. Ügy 
hasonlított egymásra a két csokor, 
mintha nem is virágbokréta, hanem 
lét tojás lett volna. — Hogy lehet 
ti? — kiáltott fel az egyik. — Rogy 
lehet czl — kiáltott fel a másik. 
—Ugy lehel leérem —mondta a sors, ... ....
oki ezúttal a kis virágáruslány ké- a drámai színházzal és operaénekes
eiébe bujt, hogy az egyik nagysá- nő lesz. Éjjel-nappal énekelni tanul, 
gos úr, amikor eljött csokrot ren- \ de már nem sokáig, mert néhány lió- 
dclni, azt mondta, hogy pont olyan ' nap múlva, . kész operaénekesnő 
kell, amilyet a nagyságos asszony lesz és akkor persze újból leszo.rző- 
csomagóttv Mink pedig diszkrétek dik, de már nem drámai színházhoz, 
rogyunk, nem mondtuk, hogy az. is hanem valamelyik énekes színhá
zé lesz. Így került hát a két egy- zunkhoz. Az éneklésről jut eszembe, 
torma csokor ide. A két úr egymás-: hogy Viola Margitot, a szegedi szín
ia nézett, de haragudni már nem ház primadonnáját leszerződtette a 
volt idejük, mert belépett a mű- 
tisznö...
- Bravó, remek. Már a virágosbolt- 

hn is vigyázni kell. De gyerünk to- 
lébb. Házassági
- Fűn kettő. Férjhez megy Klef- 

Ifr Lujza egy földcurhoz és férjhez „ . 
w-íiy Hollós Bora. Sőt ide tartozik \ szlovák 
il is, hogy a i

írva. — „Hogyne volna" — mondta 
a direktor. — Kérem — felelt az 
ügyvéd. — a. kiskorú művésznő alá
írta, de nem láttamozta a — férj.

— Pompás, kedves vezérem, de a többit 
most mdr tegye el a Jövő hétre.

Városi Színház. ugyancsak oda szer
ződött a kis Marczinka Vica is, aki 

■ eddig a. Várszínházban aratott szép 
, sikereket.

i — Hát Gaái Franciskával mi van?
í — Képzelje, mi történt. A kis 
Francit leszerződtette egy cseh- 

■u- direktor egyheti vendég-
p ’* ,,lííjna hazaérkezett szereplésre. A liis Franci a szerző-
OOÍJOÖO és elmondta, hogy a leá- dóst nem teljesítette, mire a direk- 
*Jq'ak” a nyári Zsardcnböl vitt el tor felkeresett egy pesti fiskálist, 
p angói király őfelsége vitéz ezre-. hogy beadja a. port, a szerzödésf- 

úgy el Prágában, mint aho-[szegő művésznő ellen. Ámde az ügy- 
S'p'nr0;'CS?\ ^J^ccgnőkvéd kijelentette, hogy a pörösködés 
%tP°d3ebrád alalf’ Minde.n hiábavaló, a szerződést a bíróság 
rí -\tslaílian "i™' hogy a )m úgy sem érvényesíti, mert nincs alá- 
f monk nemsokára britt ezredesné ‘ ” - -
WC.

*" Gratulálok csak gyerünk gyorsan.
f.f ^.z sscn^áeió. Halmay Tibor 

/tí>” Partnere Sylvester 
f-cinci'. Fizetése napi kétszázezer 

rendezője Balogh Béla.
~ Ennek örülök. Mi van még?

1‘ir. ^Mondok egy szomorú 
ffnaissancc Színház tegfe- 

.J'/ fiu[ai művésznőjének 
.Ja bánata. Gyerekkori pajtása, 

r? ^egyezésén kivül meg- 
d-ii Egyelőre hasztalan min- 

11 UTUS,

- >'M mondjon valami vígat.

’ 'lhá>nv'J!! esak párán-
Héla, aki mint it- 

‘fi í-i,:Aka,blr.,d!rek,or lett< a k”r- 
lifr !!,<iV,cliázb'Jn kUM cOb ív 

4ni) jr a rú: -Kl akarata- 
m LiS uam0'1 ' £”' fMra 
fi™ íraldirit. volt 

^rektor „m'1! jetJyeztc Kövessy 
' »«Í,A\Í"?bWp®ő':b 

javára "Hágának élón.- „Bár ae én

RÖVID HÍREK
LAVOTTA.

Szombat este mutatta be___ __ ____ ___ a
Budai Színkör jobb sorsra ér
demes gárdája Szávay Gyula 
és Géczy István ilyen című 
dalos játékát. Valahogyan úgy 
vagyunk az ilyen népszínmű
féle darabokkal, mint a régi 
ideállal. Ha találkozunk — szí
vesen el-el beszélgetünk vele 
— de nem érdekel bennünket 
már komolyan. Ha pedig ez 
az elmúlt ideál időközben hat
gyermekes családanya lett, 
akkor a váratlan találkozó 
csak kellemetlen ellenhatást 
válthat ki belőlünk. Szávay— 
Géczy figurái is csak rossz 
emlékei a szép múltnak. A

Asszony lettem
Irta: BŐT ff KLÁRI

Nos mit szól eliez: asszony let
tem. Igaz, hogy csak a színpa
don, de mégis, Zilahy Összeadott 
Z. Molnárral, igaz, hogy fri
gyünk csak a függöny végső sza
váig tart, de a színpadon mégis 
csak férjem van.

Hogy drukkolok-o? Igen, meg
vallom, drukkolok nagyon. Csak 
nz vigasztal, hogy kollégáim is 
drukkolnak, sőt a „Jégcsap" szer
zője is, Zilahy Lajos, de ő a pre
mier után már túl van minde
nen, mig mi remélhetően lega
lább száz estén át érezzük majd 
a kedves vígjáték izgalmát.

Egyébként boldog vagyok, 
mint mindig, ha hálás szerepet 
játszom.

• Orpheus a pokolban, Offenbach re
mekmű va szombat este kerül a Városi 
Színház közönsége elé pompás kiállítás
ban, Ferenczy Frigyes ötletes rendező- 
Bőben, Ábrányi Emillel a karmesteri 
székben. Nagyszerű karokkal, fényes 
jelmezekkel és diszlotekkel hozza kl • 
Városi Színház a ragyogó zeuéjü operet
tet, melynek igazi szenzációja iesz Rő- 
zsahegyi Kálmán Jupiteré. Euridike, aa 
ünnepelt primadonna. Lábast Juci, Or
pheusz Gábor József lesz. Styx Jankó 
Sziklai József kipróbált kezében van, 
Nagy Izabella a Közvélemény szerepé
ben szaporítja sikereit, Diana Abonyl 
Marianne, Cupido Kőszegi Teréz, Juno 
Mihály fi Júlia, Plútó Sárossi lesz.

• (A három grácia 104—11S-edszer) ke
rül szinro a jövő héten a Fővárosi Ope- 
rettszinházban. A századik előadás után 
is állandóan táblás házak előtt folytatja 
fényes pályafutását Lehár revüoperett- 
je. Vasárnap délután a színház másik 
nagy sikere, a Marinka, a táncosnő sze
repel a műsoron.

• önagysága két férje és A trónörökös 
váltakozik a Renaissance Színház jövő 
heti műsorán. Hétfőn, szerdán, pénteken 
és vasárnap a rendkívül mulatságos 
francia bohózat, önagysága két férje. 
kedden, csütörtökön és szombaton A 
trónörökös kerül színre.

• A Belvárosi Színház bemutalójal 
Szombat este mutatja be a Belvárosi 
Színház Zilahy Lajos uj bohózatát, „A 
jégcsapot", mély a jövő héten hétfőn, 
kedden, csütörtökön, pénteken és jövő 
vasárnap este kerül ismétlésre. Szerdán 
Rákosi Szidi vendégfelléptével és Som- 
layval a címszerepben Móricz Zsigmond 
kitűnő parasztvigjátékát, a ,,Sá'ri bírót" 
adják. Jövő szombaton Wedekind vi
lághírű gyermektragédiáját, a „Ta
vasz ébredését" hozza színre a színház, 
melyet legutóbb jótékonycélú előadás 
keretében szenzációs sikerrel mutattak 
be. Jövő vasárnap délután Lenormand 
izgalmas drámáját, a „Névtelneket" 
játsszák Somlayval és Titkos Ilonával 
a főszerepekben 8 órakor mérsékelt 
helyárakkal.

• „A faltörő . kos", „Az örökség", 
„Kvitt", „A boatolvaj", egy asomó vi
dám tréfa és az Andrássy-útf Színház 
legnépszerűbb művészeinek szólószáma 
sorozatosan kerül színre a jövő héten 
minden este, valamfrtt jövő vasárnap 
délután 8*/« órai kezdettel mérsékelt 
helyárakkal.

• 1M-Ik előadása felé halad teljes 
népszerűségével a Rajna—Czobor „Szép 
asszony kocsisa" című kitűnő operettje, 
melynek előadását is minden este meg
ismétlik a Blaha Lujza-szlnházban az 
Ismert kitűnő szeroposztásban. Vasárnap 
délután a szenzációs sikerű „Fi-fl"-t 
adják 8 órakor mérskelt helyárak mel
lett Vaály Ilonával, Bíbor nonávai, 
Sárossyval, Szirmaival és FÜlöppe! a 
főszerepekben.

• Blmbula befejezi a filmjét a Kama
rában 4, 6, 8, 10 órakor.

SZIVÁRVÁNY AZ ÉGEN.
Lesz még ünnep a világon,
S első Jele ennek itt,
Hogy jön a Chaplin s JaeMe Coogan 
Jön a Kölyök, a The Kid.

• Nanouk, az eszkimó — az Urániában 
még néhány napig műsoron marad. A 
híres eszkimó filmet, amelyről egén 
Budapest beszél, már csak néhány na
pig tartja műsoron az Uránia. Ez«,a 
film oly rendkívül látnivalót nyújt, 
melyhez hasonló m*g nem jutott el 
hozzánk. Az eszkimó film mellett Aki 
kétszer él címmel még egy amerikai 
film attrakció szerepe! a műsoron. Az 
előadások 5, háromnegyed 7, fél 9 óra 
és 10 óra 10 perckor kezdődnek.

darab felépítése is gyengébb', 
mint az ilyen nagy múlttal 
dicsekvő szerzőktől .várni le
hetett A szövegkönyv igyek
szik költői lenni, de a dagá
lyosságba süllyed. A színészek 
közül elsősorban Deréki Já
nos, majd Harasztos Gusztáv, 
Pártos Klári igyekeztek a 
papirosfigurákba életet adni. 

(S. Z.) 
FEDAK SÁRI

Münchenből hazaérkezett és a
• Fővárosi Színházban meg

kezdte a Pomiiadoúr próbáit
MÓRICZ ZSIGMOND 

egyfelvp,ná8os darabot írt a 
Békeffy—Boros-kabarénak.

HAJDÚ ETA 
fogja játszani a Három Grácia 
egyik gráciájának szerepét, ha 
Kicfcr Lujza férjhez megy.

H^BCZEG JENŐ,
a Salamon-Kabaró tagja, három 
hete súlyos betegen fekszik a 
Httíinf-klinikán.

SZÍVÓ ANNA 
megválik az Uniótól.

SZIBIL BUDÁN.
A Budai Színkörben érdekes rep- 
riz volt tegnap. Jakobi hírős ope
rettjét, a Szibilt elevenítették fel 
Zsúfolt ház gyönyörködött a csu- 
■1’s melódiákben e a címszerepben 
r'anaj/ Éva lépett fel és művészi 
játéka, kellemes hangja, remek 
tánca valósággal elbájolta a kö
zönséget

• (.4. Vígszínház jövő heti műsorát) a 
színház legfrissebb sikere, az Első csön
getés dominálja. Kedden este a Zsivdnyt 
A csütörtöki est Ibsen remekművének, 
a John Gábriel Borkmannak jut. Szom
baton új betanulással játsszák a múlt 
szezón nagy operettsikerét, a Cserebe
rét. Vasárnap délután a Négy frakkot 
ismétlik.

• „Elssler FannyM bemutatója. Jövő 
csütörtökön, 20-án mutatja be n Király- 
szinliáz raragó—Nádor „Elssler Fanny“ 
cimü operttjét olyan fénnyel és pompá
val, hogy az az utóbbi évek legna
gyobb eseménye lesz. A főszerepekben 
Honthy Hanna, Kökény Ilona, Lelkes 
Margit., Kátkai, Latabár, D‘Arrlgo és 
Járny lépnek fel. Pénteken, szombaton 
és vasárnap mcgimétlik az újdonságot. 
A bemutatóig hétfőn és kedden „N 
sárga knbát“-ot adják. szerdán az 
Elsslor Fanuy előkészületei miatt a 
színház nem tart előadást. Jövő vasár
nap délután Kálmán Imre világhírű 
operettje, „A bajadór“ kerül színre 3 
órakor mérsékelt helyárakkal.

• Bajor Gizi, Burlán és Környel szere
pelnek a Városi Színház következő heti 
műsorán. Hétfőn a Tükör megy Bajor 
Gizivel és a Bajazzók Búr ián Károllyal. 
Koddon a Toscát adják Környei Bélá
val, szerdán a Traviatát, csütörtökön a 
Bohéméletet Búr ián Károllyal, pénteken 
Carmen, vasárnap délután Jancsi és 
Juliska és a Törpe gránátos van műso
ron.

• A Lo Cocú Magniflque Budapesten. 
A nemrégen feltűnt nagy belga Írónak, 
CromeZ/.vncfcnefc nevezetes és mindenütt 
nagy irodalmi feltűnést keltett vigjáté- 
ka (szerzője /orce-nak nevezi), a Le 
Cocu Magniflque nálunk is színre kerül 
legközelebb, még pedig a Henaissnnce 
Színházban. A merészen zseniális játé
kot Karinthy Frigyes Csodaszarvas cí
men fordította magyarra. A főszerep
nek, mely nemcsak az njabb, hanem a 
régebbi irodalomnak is egyik lógna 
gyobb szerepe, Törzs Jenő egyénisége 
igór fokozott jelentőséget. A különös 
beállítást igénylő darabot Bárdos Artúr 
igazgató rendezi.

• „Kováesné** 25-lk előadása. Jövő 
kedden 25-ödször játsszák a Magyar 
Színházban Beöthy László rendkívül 
mulatságos bohózatát, a „Kováosné“-t, 
melynek gyors népszerűségéhez nagy
ban hozzájárult az a körülmény, hogy 
szerepelt az Unió-színházak legnép
szerűbb művészei játsszák. Hétfőn, csü
törtökön, szombaton és jövő vasárnap 
este Fodor László kitűnő vigjátékát. a 
..Navarrai Margit“-ot adják. Szerdán 
Vajda Ernő ,.A válópörös hölgy M című 
nagysikerű vigjátékát ismétlik. Pénte
ken hosszabb idő óta újból esti elő
adásban adják Molnár Ferenc gyönyörű 
drámai költeményét, az „Égi és földi 
szerelmet*'. Darvas Lilivel a főszerep
ben. Jövő vasárnap délután pedig 
Hans Műller szenzációs darabjában, a 
„Tüzek" női főszerepében lép fel Dar
vas Lili, a délutáni előadások 8 órakor 
küzdődnek és mérsékelt helyárakkal.
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SPORT

X favorit csapatok 
sorozatos győzelmei

X M71C, veretlenül halad a második osztály élén
Egy héttel az osztrák-magyar vá

logatott mérkőzés előtt mutathat
ták meg tudásukat a játékosok a 
szövetségi kapitánynak, aki bizony 
nem sok örömét találhatta a mai 
formákban. A válogatott, csapat 
standard tagjai a tribünről kény
szerültek végignézni csapataik küz
delmét, tartalékjaik pedig még vagy 
nincsenek formában, vagy pedig 
nem ütik meg a válogatott klasszist. 
A mai eredmények és a mutatott já-

(ék alapján nem irigylésreméltó a 
szövetségi kupitány helyzete.

A mérkőzések a favorit csapatok 
nehezen elért győzelmeivel 
tok.

Ugylátfzik a durva játék 
II. kezdeményezése óta kezd 
nosodni a pályákon s Fog] 
mélyében lehetséges előmozdítót ta
lált egy héttel a válogatott mérkő
zés előtt.

végződ-

Kertész 
mcglio- 
II. sze-

célban Zugló kerül fölénybe, de támadá
sai n biztoa III. kor. TVE védelmen 
megtörnek.

A mérkőzés egyetlen érdekessége Kié
kor szereplése volt az óbudai csapatban. 
A hót folyamán olyan hírek hallatszot
tak felőle, hogy egyesületét elhagyja <« 
már vasárnap sem játszik. De Kiéber 
ma megjelent az öltözőben, megmagya
rázta társainak az ominózus levelezési 
ügyet, és játszott. Kiéber ma a váloga
tott csapat állandó centerhali’ jelöltje fi* 
ma is Jó játékot kellett volna produkál
nia, hogy ogy hét múlva az osztrákok 
ellen ismét ő legyem a válogatott csapat . 
tengelye. Sajnos ő nem váltotta he a ■ 
szerepléséhez fűzött reményeket. Pasz- ; 
sz».Ívni rendesen elkésik, gyakran tulko- 
rán adja lo, helyezkedése pedig még na
gyon sok kívánnivalót hegy hatra. A 
klasszikus játékost már látni benne, de 
még nagyon sokat kell fejlődnie. A III. 
kor. TVE csapatában különösen a véde
lem vonta magára a figyelmet jó játé
kával.

A Zuglóról, nem sok jót lehet Írni. Az 
ossz játékhoz semmi érzékük sincs, csa
tárai egyéni kísérletezéssel próbálkoz
nak. A hokkek közül Hoffmaun durva
ságaival, Zvolenszky pedig bizonytalan
ságával tűnt ki. Legjobb emberük volt 
Pálfl balfedezet.

senyt könnyen, szép etilnsban I p n, 
romötöd mp. ulutt nyerfa ‘ T,®*’ 
molluszótehctség még nincsen 15 ó Cí- 
Kraszner Kató Magyarország Mm z 
100 m. hölgyhátuBzó bajnokságában^ 
rekordot állított fel 1 p. 40 mp,

A részletes eredmények a kővetke^.
100 m. mellúszás hölgyek ré8iére< i 

Pickler Pop Gabriella. 1 p. 45 nip • ’r 
reszturi Kamilla. 3. Fost ‘ Franoteka U

Moggarország 1923. évi 160 m. ó, 
hálvszó bajnoksága. Standard idő- ] 
50 nip. Első kiírás. 1. Kraszner Kató 1 n 
40 mp. (országos rokord.) 2. Kem»f P 
Kamilla. 3. Wagner Józan. Ur

100 ,n. háiuszás fő verseng. 1 n....,. 
Károly (NSC) 1 p. 21.5 mp. 2. Mas^n 
Károly.

100 m. ggorsustás főverseng: 1. Gi 
Iwrffy Antal. 1 p. 0G mp. 2. Szabó Sá”- 
dór.

10Ö m. ifjúsági mellúszás: 1. GJück 1 p 
27 és háromötöd mp. 2. Vermes. 3. 82^

50 m. gyorsuszás hölgyeknek' ; 
Kuntz Jolán 1 p. 43 mp. 2. Kra®nw 
Vilma. 3. Dénes Irén.

100 m. vegyes staféta: 1. MAFC c«. 
pata. Az NSC nem indult.

MTK-BTC 2:0 (0:0)
bzorongúfig megtelt tribünök előtt ke

rült eldöntésre az MTK—HTC bajnoki 
mérkőzése és a közöl 20.000 főnyi kö
zönség most nz egyszer komoly és élve- 
BOtea sportnak volt szemtanúja. A HTC 
légi hírnevéhez méltóan küzdött nz 
utolsó percig és hogy vesztésként kellett 
elhagynia a küzdőteret, az flominlesetro 
nem Írható a ceapat rovására. A válo
gatott csatárait nélkülöző MTK ma nem 
nyújtotta azt n játékot, amit eddigi 
mérkőzésein mutatott ós kévésén múlott, 
hogy megosztozzon a bajnoki pontokon, 
kitünően játszó ellenfelével.

A BTC választ és MTK támadással 
Indul a mérkőzés, do ti piros-fehér vé
delem hatalmas felszabadító rúgásokkal 
utasítja azokat vissza. A 15. percben 
Opata szép beadását li'inkler loló fejeli. 
Spnkey Jl komoréból Siklóssy fordu
lásból hajszálnyira knpn mellé rúg. Az 
MTK fölénye lassan kidomborodik, azon
ban a kitűnő formában védő Palcsek 
mindent ártalmatlanná tesz. A BTC 
végre kiszabadul a kék-fehérek támadó- 
gyürüjéból, de Horváth 11 éles lövése 
kapu mellé kerül.

Az MTK csatároknak alkalmuk lenne 
srodményl elérni, do úgy IVinkler, mint 
bU.lóftffi és Molnár lövései vágy kapu 
mellé kerülnek,, vagy a kitűnő Palcsck 
zsákmányai lesznek.

A gólnélküli félidő után mindkét csa
pat fokozza nz iramot, azonban a védel
mek meghiúsítanak minden komoly ak- 
elót. Opata komorét IVinkler fejeli ka
pára, a következő pillanatban azonban 
már Horváth II lövése veszélyezteti nz 
MTK kapuját. A játék most pillanatok
ként változik, de csatársorok sokat 
hibáznak a kapu ejőtt. Molnár beadását 
Opata lövi emberbe. A HTC nem bírja 
tovább az erős iramot és fokozatosan 
a váÉoleiubc húzódik. A kék-fehérek 
moiít nagy fölénybe kerülnek. A 35. 
l»ercbon Siklóssy beadását Molnár fejeli 
kapura. Palcsclc kiüti a labdát, do n jól 
belyozkedő IVinkler véglegesen a ka
puba fejelj. A gól után n BTC felhagy 
védekező Játékával ós 
sokszor csak hnjszálon függ, azonban 
Tichorszky és Horváth 11 a legtisztább 
helyzetekben is rontanak. A 43. perc
ben Opatdt gáncsolják s a megítélt sza
badrúgást Molnár 25 méterről élesen a 
hálóba Juttatja.

A BTC az utolsó pillanatig komoly 
és egyenlő eUcafo’p volt a bajnok- 
csapatunk mindamellett, hogy n beteg 
Portot nélkülöznie kellett. A VTá-ban 
rsupán a védelem nyújtott elfogadhatót, 
in Mr a halfsor ói u nagyjait nélkülöző 
jsgtúreor gyengén működött.

ködik. Eiscnbóffor lefutja nz egész vé
dőimet, szép passzát Kelemen kapu mollé 
rúgja. Ezután a KAC is frontba jön, do 
a zöld-fehér védelem is bolyén van. Po
tya szabadrúgását Pataki élesen kapura 
lövi, azonban Birl fogja. Az FTC to
vábbra is frontban marad és Eisenhoffor 
hatalmas lövését Biri gyönyörű robln- 
sonáddul tudja csak árlalmatanná tenni. 
A komorból Pataki Pólyához passzol, 
az viszont Szabónak adja hátra, aki ne
héz helyzetből a felső sarokba gólt rúg. 
A gól kissé felvillanyozza a kispestieket, 
azonban egy kapu lövésen ‘kiviil mást 
nem sikerül elérniük.

A 39. porcbon Amsei miatt szigorított 
szabadrúgás a 16-os vonalról, amit Sa- 
gnly ólas lökéssel góllá értékesít, do 
Schiller biró nem adja nem az érintés 
nélkül hálóba került gólt.

A fi. félidőben sem változik a helyzet. 
Az FTC továbbra is fronban marad, 
azonban Blri mindent ment. A 8. perc
ben a lőni készülő Kólómén lábáról szedi 
la a labdát, közben megsérül, úgy, hogy’ 
percekre elhagyja kapuját. Ezután az 
FTC fölénye teljes lesz ós a 30. percben 
Dudás a büntetőterületen belül handset 
vét, amiből Eisonhoffer megszerzi a 
zöld-fehérek második gólját.

Az FTC megérdemelten győzött a for
máján alul szereplő kispestiek fölött.

Törekvés—VÁC 1:0 (1:0)

A mai nap végre meghozta nz alapo
san meggyöngült vasutas csapat első 
győzelmét. Kezdésnél rögtön a Törekvés 
kerül fölénybe ós Úrik már azj 5. perc
ben megszerzi csapatának a győztes 
gólt. A gól után n VÁC is támad, de. a 
vasutasok tömörülnek és igy eredményt, 
nem tudnak elérni.

A második félidő VÁC támadásokkal 
indul, d© a játék eldurvul. Urikot és 
Jerkét n bíró állítja ki. Hormann pociig 
sérülten hagyja cl a pályát.

Vasas—UTSE 3:2 (2:2)
Élveaeles küzdelmet vivőit a bajnoki 

pontokért a két csapat, amelyből végül 
is a nagyobb rutinnal és fejlettebb tu
dással rendelkező Vasas csapat került 
győztesen.

II. oszt, bajnokság.
2-0
2-0
4—0
0-4)
0-0

MAC—Husos 
BEAC—KAOE 
B AK—Ékszerész 
NSC—TTC 
Postás—ET<

ki

n kiegyenlítés

l’TE—33 FC 2:0 (1:0)
Mezőny játékkal kezdődik a mérkőzés 

és csak a 12. percben támad először az 
UTE. Csapkodó játék folyik mindkét 
részről, amit csak az újpestiek leroha- 
nása fesz élénkké ogy-egy percro. A 30. 
percben Fogl IT. — aki ismét rá menő 
stílust, játszik — csúnyán lerúgja Pipát, 
aki ezután mint szélső statisztálja 
végig n mérkőzést. A 33. porcben a biró 
kúllitja Pauluszt egy gáncsért. Végre 
Csontos megszökik, a labdát Joszmnshoz 
passzolja, aki védhctetlen gólba rúgja.

A második félidő elején a 83-as támad 
és Köp per labdája Vargát foglalkoz
tatja. A 8. porcbon Oláh hibázik a labda 
Szid ónhoz kerül, aki mollé lő. A főidő 
folyamán mindkét, csapat sűrűn támad, 
az UTE támadásait Zloeh szereli, míg a 
33-ások Pipa által vezetett támadásait 
mindig Vargának adnak munkát. A já
ték ismét eldurvul, mire a 42. percbon a 
biró Kukánk (33-as) kiállítja. Mór ngy- 
lálszik, hogy nz eredmény változatlan, 
amikor Fogl II. szabadrúgása a 45. 
percben a hálóba jut ós ezzel az UTE 
második gólját szerzi meg.

77 Rapid legyőzte 
MmatearSR csapatát

Bécsi tudósítónk jelenti, hogy a 
Rapid mai mérkőzésén legyőzte az 
Aamateurök csapatát 3:1 
arányban.

az

(2:1)

III. kér. TVE-Zugló VII. AC 0:0
As idol footballszczón legunalmasabb 

mérkőzését- vívta ina a két csapat a 
Millenáris pályán. Az eredmény leghí
vebb kifejezője az erőviszonyoknak, noha 
n mérkőzés folyamán leginkább az 
óbudai csapat volt frontban, de ezt. a 
Zugló orőszakoasúgnivnl fis helyenként, 
rikító dunnaágalval ellensúlyozta. Az 
első veszélyes helyzet n 20. percben kc- 
lct.koi-ik a Zugló kapuja előtt* de az 
óbudaiak bclsöcsatárai a kapu előtt min- 

l agyonkombinálnak és végül hosz- 
........„........... .. „............ ............ ...... nzantóan hibáznak. A második félidőben 

badrúgásból ugyanő komorhoz juttatja I megismétlődik nóh inyszor ez a helyzet, 
csapatát. Az FTC fölénye lassan kidotn-1 de eredményt a szívósan és tulorélycwcn 
borndUk, de a fényes formát játszó KAC védekező Zugló ellen a III. kér. TVE 
védőiem Blri ve! az élén pompússnn mii- , nem tud elérni. A mérkőzés utolsó per-

FTC—KAC 2:0 (1:0)

\ bajnoki lista ólón álló FTC és a lel- 
kesédéiről híres KAC összecsapása 
mindvégig érdek* < és változatos küzdel
met hozott, melyből a nagyobb .tudású 
ferencvárosi csapat került ki gy őzt ős
it, ni.

FTC támadásokkal indul a játék, de a
kispesti védelem szilé rdnn ált helyén. óbud 
Nóhány perces moxőnyjáték utun n lőni | dönt 
készülő EiM'nhoffort gáncsolják, u san-1 czanl

atlétika
A KAOE nemzetközi atlétikai versenye.

A mai napon zajtoft le A KAOE nem
zetközi atlétikai versenyének második 
napja, amelyen a közönség szép szám
ban jelent meg, dacára annak, hogy a 
legtöbb neves atléta nem indult. A 
BÉAC nem indította atlétáit, mivel a 
KAOE múlt vasárnap az ő versenyét 
hagyta cserben, ugyanezt tette a MAC 
is. A külföldiek közül csak három atléta 
Jelent meg, do iftnlitésro méltóan egyik 
sem szoropclt.

A fontosabb eredmények a következők:
100 m. síkfutás: 1. Gorő (KAOE) 11 

mp. 2. Elírna (Eintraeht, Frankfurt) 11 
mp. 3. Vida (KAOE) 11.1 mp. mellel 
nyerve.

f . /'M ni. stefáta: 1. KAOE A. csapata 
44 mn. rossz váltás. 2. KAOE B.

100 m. aift/tilás.* 1. Kurunc.zy (KAOE) 
49.9 mp. 2. Gerő II. (KAOE) 52 mp. 8. 
Rennel (Svájc.) 52.Ú mp.

wt. síkfutás: 1. Schíirer (Svájc) 1 p. 
59.8 mp. 2. Fonyo (MTK) 2 p. 05 mp.

Uszds
Kraszner Kató rekordidő alatt nyerte 

a 100 ni. hát úszó bajnokságot.
Üj hölgy melluszó tehetség tűnt fel a 

BEAC versenyén. Ma délután rendezte 
a BEAC Jubilári8 úszó versenyét a Csá- 
Bzárfürdő női uszodájában. Sípos Márton 
beígért vilógrckordjavitó kísérlete nőm 
járt BÍkorrol, ellenben Gáborffy / p. 06 
wip.-rc a 700 métert A hölgyek ré-
széro kiirt 100 ni. mellúszásban ma állott 
először starthoz Pirkler Papp Gabriella 
a miskolci USC fiatal úszója r a ver-

Rlagi versenyek
Az alaki szeptemberi mteting ntoltó 

napját az outsiderek győzelmei jeilo-r.. 
zik s favorit csak az utolsó futamban, 
honorálta híveit. A nap lóversenyében, 
a Kettős Ivadék versenyben a nagy fa
voritnak hiresztelt Arad ellen csupán 
Lieber Kéri vette fel a küzdelmet, mert 
Mérő csupán statisztált. Arad nagy 
csalódást szerzett híveinek, mert Lieber 
Kori játszva nyerte inog a versenyt 1 
e versennyel értő el Szabó L. II a> 
ötvenodik győzelmét.

Részletes eredmények:
I. Kétévesek versenye. .1200 ni. 1. 

Sakk Matt (5 Vondra), 2. Grál (3 Hof- 
baner), 3. Mcndo Monda (3 Gyulai.) 
F. m. Párkány. Maharadscha, Bajadére. 
Polymela, Adut. Tót.-tót: 1000; 21.800; 
hely: 1000: 3100: 1900:1700.

II. Állványdij. 2H)0 m. 1. Bába (S 
Szabó L. 11), 2. Anyukám (2 Lapos), 
Szelvény (3. Vondva.) F. m. Pctrarka és 
Fox Troli. — Tot-tét: 1000 : 4100; hely; 
1000; 2000: IfiOO.

1TI. Kettős Ivadékvcrscny. 10M tf. 
1. Lieber Kori (2 Szabó L), 2. Arad 
(1’1 r. Szokolni). 3. Merő (33 Gyulai) 
Tot.-tét: 1000: 1500.

IT-'. Kétévesek handirapia. 1100 » 
1. Pomona (16 Paksi). 2. Picikém (lö 
Altmann). 3. Ilus (8 Biernacky). Futot
tak: még: Bihar, Korax, Culworth, Eskü- 
szegő, Rozsnyó, Cterd, Vőfény, Kedie- 
sem, Lanka, Talisman. Cauosea, Feledé
keny. Tot.-tét.: 1000:51800 hely 1000:WN: 
4000:3000.

V. Welter handicap. 1000 m. 1. Kalypw 
(3 Hoíhauor). 2. Ara II. (6 Szabó L. II-1 
3. Pannikáin (10 Martinok), l’-tollai 
még: Ferrarin, Voakalapos, CsicserL Tó
tét 1000:3400. Hely 4000:1800:2000.

VI. Vigasz-liandicap. 1000 ni. L PJ’ 
mami (l'/<) üutal, 2. Lorrain (4) Alt 
mann), 3. Corona (2) Szabó L. HA

A Jubileums-Preis befutója: 1. Kimhj 
(Protzner), 2. Balbinus (Esch), 3. Pará
dés (Schejbal).

Kiadja:
A „Hétfői Napló** lapkladóvállalak

Párisién Grill
Murry Spiegol’s
American Jazz-Band

írom Ncwyork

Gerda Henn
hírneves táncosnő

Wilde Eiiflal és 
Arno Wolandsr 

ItlaMzIkns táaeattrakcfók 

Emmy Hops 
tóncfonomúii és 

Normann French and 
Lyna Sograrrio 

világhírű stopp- és mondain táncot^

Ne vegyen szórmebnndát, raglánt, férfiruhát
OztffivtzetS: Gi/fteich Gr**7u „UJSAOUZEM" könyvkiadó ót nyomda r.-t. kórforgógóaein, Rókk Sillárd-irtoa (.


