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Jzassí - cseleKeűetek
A politikai horizont szélcsendes 

némaságába időnként belerikolt egy 
kisded társaság soka takarása. Most, 
sünikor a szétdarabolt, múltat s jö
vőt megszenvedett ország a lét és 
nemlét komoly, sorsdöntő óráit éli, 
vannak, akik könnyelmű játékot 
(íznek a szavakkal, hangjukkal, han
gos kiabálásukkal. Tetteik, férfiak
hoz illő, felelősségteljes elhatározá
saik, cselekedeteik nincsenek, csak 
bántóan disszonáns hangjuk, beszé
deik és szavuk.

Megértenék s talán elfogadnók — 
bármilyen világok választanak el 
tőlük — férfias cselekedeteiket, mert 
n tett mindig erkölcsi ériék, valami, 
amivel szembe lehet szállni, valami, 
aminek nyoma marad, mig a szavak 
elröppennek s nyomukban csak a 
felizgatott lelkek kie'légületlensége 
marad.

Ha a fajvédőknek vannak kon
krét terveik, van komoly akarásuk, 
van komolyan számbavehető erejük, 
hát cselekedjenek. Cselekedjenek ma 
és ne várjanak a holnapra. Am 
hol vannak a cselekedetek, melyek 
azok a tervek? Amit eddig produ
káltak, az merő negatívum. Ed
dig csak szavakat hallottunk, 
bántó, disszonáns Jiangokat az 
nntiszcmitizmusről, a középút mér
sékletének a hibáiról, szavakat 
a kormányzás kritikájáról, a kül
földi kölcsön hiábavalóságáról s a 
belföldi kölcsön lehetőségéről. Ne
gatív értékű szavakat hallottunk, 
hogy másként kellene, de soha nem 
latiunk tetteket, hogy miként kell.

Nem az üres szavak idejét éljük. 
Tettekre, megmozdulásra van szük
ség. És ha ezt keressük, — bármeny
nyire nagy ellentétek választanak 
el Bethlen István gróftól is — el 
kell ismernünk, hogy a komoly meg
mozdulás első lépése az ő részéről 
indult ki, amikor férfias elhatáro
zással. felelősségteljesen megkezdte 
tárgyalásait a külföld mai ténye
zőivel. függetlenül attól, hogy a 
külföldi kölcsön sikerül-e, vagy 
sem, ezeknek a tárgyalásoknak ered
ménye nem tagadható le. E,ek a 
'•'rgyah'sok eredményezték, hogy a 
megyer politikában komoly ténye
zők részéről a reálpolitlta egy uj 
őrienteciója indult meg. Ezen tár- 
Kyi’nsok eredményének kell betud
nunk, hogy győzött a józan belátás, 
hogy szélsőséges jelszavakkal lehet 
Kurzus' csinálni, de nem lehet or- 
^< -'>1 kormányozni s Bethlen Ist- 
'-m gróf cselekedeti, amikor, elsza- 
'iy im megát a szélsőséges politika 

húsaitói s megkezdte munká- 
a reális politikának. S ha ez az 

uv.inieny uicglforia végérvényesen
'/'••'<>/üdést, hogy az országot 

' ■ hf lyzetéhen a nyugati deino- 
r,|í i; ,:■■"'pján álló tiszta liberaliz- 

■ ■'.iihai.ia talpra, már akkor
a jelszavak csődbejntott 

; ; útjáról a tettek reál-
.. '- sv,•nyérc. S mert

. • minden remény megvan, 
•s. ' '•"’*; *‘1 a lármás szavak s

' ' k u kornoiy cselekvés és
-Vr'' "j hajuallmsadása.

M belügymlnlszlev 
a fajvédők ellen

»,7S magyemt félrevezetni, etb® Sandítani többé nem Sebet" 
Belepiezlck Balaton füveden a BfŐsŐk-emlékosxilopdf —

Jván, Scb.andl Sávoly és Háj/ Jmve beszédei Balaton füveden
Balalonfüred, szeptember 23.

Vasárnap leplezték le Balaton- 
füreden a hősök emlékoszlopát Ra- 
kovszky István belügyminiszter je
lenlétében, akit ez útjára cikisért 
Héjj Imre, a kerület képviselője, Al- 
mássy László az egységes párt al- 
elnöke s az egységes párt több 
tagja.

Az ünnepségen Héjj Imre a kerü
let képviselője beszédében minden 
magyar kötelességévé tette, hogy’ 
kiküzdje azt, amiért a háború hősei 
vérüket ontották: a nagy és boldog 
M a gy ar or szá got.

Rákovszky Iván bél ügy miniszter 
általános figyelem közt lépett az 
emelvényre. Beszéde elején a hősie
sen harcoló, fegyelmezett magyar 
katonáról adott plasztikus képet, 
majd keserű igazsággal rajzolta meg 
a felbomlott frontot, amikor a ma
gyar katona elvesztette ideálját. 
Majd így folytatta:

— A nemzetek ereje nem attól 
függ, mekkora területen élnek, hány 
miiló lélekből áll a lakosság, de at
tól függ

meg van-e bennük a fegyelme
zettség, a kötelesség tudás.

Győzelmes és boldog csak az a tár
sadalom lehet, amelynek keretei kö
zött minden/ci teljesítheti kötelessé
gét, ahol áldozatot tudnak hozni az 
emberek az összességért,

ahol nem azt kérdik, hogy tőlem 
jobbra, vagy balra könnyebb, 
vagy nehezebb ut van-e, de ahol 
tudják, hogy a becsületesen tel
jesített kötelesség, az áldozat
készség képes csak egyedül a 
társadalmat boldogságra vezet
ni. Ma a magyart félrevezetni, 
elbolonditani többé nem lehet.

A magyar végre látja a súlyos nyo- gesen dolgozó, egységesen vérző, 
moruság okait és látja annak tanul- egységesen küzdő nemzet. A fegye-

# vasárnapi magánfw»aaíom 
igán bizakodó hawilat mellett bonyolódóit le. Az amúcyis szilárdan': I 
fele hajló tendenciát nz a körülmény, hogy Héra beszüntette nz arbit
rázs papirosok forszírozott budapesti eladását, még erősítette. A koszt- 
pénz tömeges,‘olcsó kamatlábú kínálata pedig még fokozta a vételked- -i 
vet. Különösen a nehéz értékek állottak az érdeklődés középpontjában 
s főfes a két Oanznt, Fi’uilvcrt. Kőszenet, Gullmannt kereslek emelke- j 
dö árfolyamok inellet. A közép- és kispapírotok közül Flórára, kim- , 
Pára. Kézbányaira. Mérlegre volt magasabb pénzajánlaf, áru azonban ! 
allir jelentkezett. A vasárnapi omsánforsaloni laxáeiós árfolyama! kö
zül a következőket említjük fel: Maffyar Hitel 8M--900. Osztrák Hitel j 
190. Rima 195, Kereskedelmi Bank 1 ISO. Ansol-Magyar 178, Koszen 
3300 Georgia 1850, Mezőhegyest Cukor 470, Izzó 630, Magyar Cukor 
4450, Délivasút 159. Kaszab 115, Sehltek 310. Nasiei 2350. Oanz-Danu- 
blus 48 000, Ganz Villamos 4250. Nova 105. Kistaresai 190, Guttmann 860 
Idehtlg 21. Slavonia 98. Rézbányái 260. Őstermelő 510. Merleg o0 A- , 
folyamok ezer koronákban értendők.

I ságait. Ez a magyar tudja már,' 
hogy mindig jobb, ha egy kevésbé , 

I jobb parancsot a nemzet egységesen j 
j és becsületesen teljesít, mintha

minden sarokból, minden kapu 
alól kiugrik egy-cgy kis hadve- 

I zér, az egyik erre, a másik 
j amarra rángatja a nemzetet

és lesz belőle nemzet helyett tegyél-' 
■ mezetlen tömeg, amelyet győző-;
• lemre vinni nem lehet.
* — Nagy ember a nemzet életé-; 
, ben az,

I aki előáll és a fórumon teljesíti 
kötelességét.

Még nagyobb ember az,
aki félre tud állni akkor, ami
kor a nemzet érdeke úgy köve

teli.
— Annyi baj, megpróbáltatás és 

szenvedés után kell, hogy megértse 
ez a nemzet,

nem az az igazi próféta, aki ki
csinyesen kritizál,

hanem aki megmondja becsületesen, 
hogy bajok vannak ebben az ország
ban,

de ha dolgozunk, ha munkálko
dunk, ha teljesítjük kötelessé
günket, el fognak tűnni a bajok

és ismét boldog lesz ez az ország.
— Minden bajt, szenvedést meg 

lehet szüntetni,
de nem olcsó jelszavak hangoz
tatásával, nem azzal, hogy lekri
tizálunk, legyalázunk mindent, 

. ami idáig tekintély volt,

hanem azzal, hogy becsületesen arra 
kérjük a magyar népet, dolgozza
tok, fogjatok össze, legyetek egysé-

lem, a kötelességtudás, a tekintélyk 
tisztelete, a munka nem szégyen, 
amint azt sokan hirdetik, de az di
csőség, nagyság.

A miniszter szavait hosszantartó 
lelkes taps és éljenzés követte. Az 
ünnepség a Himnusz hangjaival ért 
véget.

Utána a vendégek a fürdőtelepre 
hajtattak, ahol megtekintették a ba
latonfüredi mezőgazdasági kiállí
tást, majd a Grand Hotelben száz
terítékes bankett volt, melyen első
nek Darab Ferenc községi bíró a 
kormányzót köszöntötte fel. Vámos 
rcfor.nui.1 us lelkész a belügyminisz
terre üritetto poharát.

Rákovszky Iván belügyminiszter 
a felköszöntőre a következőkben vá
laszolt:

— Azokat a nagy célokat, amelye
ket a magyar nemzőt elé kitűztünk, 
a magyar fajnak és a magyar nem
zetnek igenis cl kell érnie,

azonban ezeket nem erőszakos 
eszközökkel, igazságtalansággá I. 
méltánytalansággal és főkéj) 
nem pusztítással akarjuk elérni

Nézetem szerint hitvány ember és 
nem érzi a magyar faj benső erejét 
az. aki jövendőnkéi pusztításban ke 
1’CSÍ.

Ami Itt. a magyar földön é’. azt 
meg kell tartani. mert minden, 
ami a magyar földön elpusztul, 

visszahat az egész országra.

Kell, hogy ez a magyar faj ••••?nye- 
sitse tudását, tehetségé;. :tk ruta 
erejét, nem pusztít árt kell tehát hir 
detnünk a társadalmi ('-■■ gazdasági 
élet terén, hanem a munkát.

A belügyminiszter után még 
Schandl Károly vette védelmébe a 
kormánypolitikát a fajvédők politi
kájával szembe”.

A délután folyamán :< min-szter 
és kísérete a Balatonon sótavHorlá- 
zást. tett, majd este S órakor’ v'sszíi- 
utazott az égé .ez lár, mg a fővá
rosba.

Ax olasz-sörös 
kon ■■•Ptes

Ax üjsyet Jocíii z-bíxottaAg elé 
utalta a népszövetség

Genf. <zcj». <•••-•. 23
(Svájci Tiirlruti írnia.) wpszó 

vdUégi t ’ i u’* az okiaz ■ • •• k < 
fllktnsból és :ez ilH-Vkér 
bői előállott jcgl éa nPr . ériyjor; 
ügyeket hét jogé-/hol ■ !!<• ”P‘í.g 
ele utalta megvi/; ál • ve;etf
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Szófia, szept. 23.
(Bolgár Távirati iroda.) A Stara- 

gorn, Nov&zagora, Oíirpun környékén 
kitört hommunisbi za cár fiúsokat a ható 
súgok elfojtották, n lakoauftg zömének 
f-cgítai'gevcl, mely önszántából a csupa
tol; oldalára Alit és Kogédkozolt a zavar
gók iiJd. ■..'••éhon. A kommunista lázadók 
kis csoportokra /akadozva szét -.z/dedtek 
n vidéken. Tegnap (’zipl'n. l<nlca, 
Choinow. \'i--ik liely;,','.< k:>( n ók n
knznnliki kerület négy mérik Imzségéb.- i 
kommunista csoportok, a:.i<,k ck ’ek lét
száma iictn haladta meg a háromszázat, 

kihirdette n fizovJctk-Jztárrar’got,

korinánycsuptúok rüvi icocu hol.' reálli- 
íották a rendel és a koninm.iista c.m 
portokat a hegyekbe km-j/ették, ahol foly
tatják az. iildö <••■.!. Négy n; . :ik 
ellen, ahol a kommunisták bef •s’. kclték 
magukat, a katonai rnüv'iíclek föl? a:nat
ban vannak és kedvezően haladnak előre.

m

\ legutóbbi jelentis-k szerint n harcok- hogy a titkos szervezőt, hárem nl- 
kJtonu nmg- . csoportra oszlott.

■ dosé'ci 1-1Z intellíiyencia 1.
bán égj' tiszt és négy kö 
►ebe< ült. A kommiini kJ; 
még Ismeretlenek.

Egy másik, mintegy "50 főnyi kommu
nista banda Sliven körül gyülekezett, 
hogy a várost megtámadja. A hely
őrség vi íZAiiztc a támad;: !• akik húrom 
halott és két sebesült vls.-zahngyá‘-a 
ufóin szétszóródtak.

Szófia külvároséiban h't konununlatát 
tartóztatlak le. Egyik csoport fegyvero- 
K(»n ellenállni akart, d? lofoglúk. Eg.v 
kommunista a harc belyuzinén életót 
voKZlotle. A főváros teljes nyugalmát ók 
rendjét ez az Incidens 6cinmíkóppcn ■ 
► cin zavarta meg.

■ az angol wdégá
Vasárnap megf AUíntetlök a királyi palotát

— J liélfol Napló tudósitójától. —

A Bu<lupc.ilrn tartózkodó angol pol- 
■gűrit’Ct'török fogadtatásának vasárnap 
zajlót I I** az. utolsó napja.

Jlnggel LudíAá • koronázó femplom- 
1 nn Nemes Antal dr. fényes papi s. R.'-d- 
loflrl f /.ozJni:'-t i <• lobi-ál!, umlyon m< r* 
jelentek nz angol vendégek Mr. Hlgood 
és Mr. Alri Ige vezetésével, valamint szá
mos közéleti rl ikelösé.g.

Mise után a vendégek a Vár látvA- 
ii.. o:>ú"uit, majd pedig a királyi palota 
termeit tekintették meg, ahol nz Idegen- 
forgalmi Hivatni titkárja, IFrrarr Fe- 
rcno tolmác.-olé.sa utján n Hétfői Napló 
munkától a a következőket tudta inog a 
von légoktól:

— Szombaton eite a Royal-ótlereinben 
nz angol vendegek .vacsorát adtak az 
őket fogadók tiszteletére. A vacsorán a 
főváros vezetői közül megjelentek Lob- 
nm.v.v ÓK /’•■■■.■ tan.msnokok, val-.mliit 
jelen volt Hnhirr bírnám ti angol köve . 
: kinek r-mt'- jól e ott a vendégek 
« lragc'Itatási . Kiüli íöscíi megdicsérték 
/ocb E.lél. aki fárnd’ia(illan buzgó 
lommal állt

a törvényiialósú-r ténykedése neiu
A város mai urai- 

•snánynnk is sok 
megoldás lehetősébe.

o r óc o a z 0 r v e zk e d i k 
’úl.'v? ztásohra.

............... ok oöhntősógóro von atká
ké.-dóst lnlé-dink több törvényha- 

•l’.oz, hogy tiszta 
hely zelról.

•«»<• ’sr.o »h

Összeesküvés 
íabb cseh minlutör ellen 
Pozsonyban lolepleztf^- egy íerporSsta-szövetkezeteh 

mely előkelő politikusokat akart láb aíós eStimnl 
kos moigclmat s ezek határozták 
mg, kit és hogyim kell láb alól el
lenni. A. második, az u. n. végrehaj
tó csoport, vabb ó férfiakból ál
lott. Ezeknek h licit volna a me- 
rón.viotekel ■. jtani.mig a har-
r:;1 l:l. csoport a kéíid.edésl végezte.

Cadernia lakásán szept. 8-ún és 
z el- <’• csoport összeállította 
•z. ndő’. révsorát, akik között 

Srobár és Hodzsa 
Okanik pcigármcs- 

H'’mügyész nevei for-

Pozsony, szopj' niber 23.
A pozsonyi rendőrség egy tit:: ?s 

összeesküvés nyomára jutói: 
nek szálai Cadcrn a Ágoston 
vál; műegyetemi*hallgató kt z-ih. n 
futottak össze.

(adermának három hé', rl.it 
■ ‘dl, külföldi mintára pár 
embert egy olyan fiikor len 
szövi lségbe lömöi í: ni, melynek ki- 
■mention (élja ni’, hogy előkelő 
cseh polltiku tokai láb alól ellegycn. 
Az ' 
rek 
hói

A

;.ike-
h’.cat 
'•nsta 10-én 

a kiv 
Udrz'il. Derce.
■eii vek, dr.
tor é- Hegel 
daliak elő.

( ' .i kívül még Fcr ntsik
Jt.'Z.'-e1' int’ inbivalalnokot, Ka.wi- 

,1 f rendőrségi tisztviselőt és 
Gntparik Onstantin adóel’enőrt is 

........ .  ____ ___ ______ ........ ...................iák, kik az összeesküvés
ből állott, ezek irányították a tit- ben resztvettek.

I

.'•J aktív cseh mini zt
és a parlament tagjainak sorú
kerüllek volna ki.
pozsonyi rendőrség k>uyomcztn,

. Az első csoport
•i ''íz intelligencia Lat ismeri emberé-j lei:!-tózlat

sz&nrezMBk wáiasziásskra
llj vala&ztájogl r&niloUt W éwá áttanít
meg a j&gossárira — FCrárcs! bíxotUági tagok nyilat- 

túsznak a uáíBsziásokriüi
A Hétfői Napló

A fővárosi választások ügye a poli
tika homlokterébe került már azoknak 
a botrányoknak a révén is, amelyeket 
u választási lajstrom körüli visszaélé
sek által a többségi városi párt provo
kált. Mint ismeretes, az elleiri.'ki bi
zottsági tagok mandátumokról lemon
dottak. meri nem akartuk továbbra is 
osztozni a többségi párt munkájának 
félelősségóbop. Ettől függetlenül is 
azonban a törvényhatósági bizottság 
mandátuma december 31-én lejár s köz- 
ludorniísu, hogy a kormánynak eltökélt 
szándéka, hogy az uj választásokat ki
írat ja.

A kormánynak 
megmozdította az összes pártokat.

A választásokat uj összeírások alap- 
jt'ui, uj választójogi rendelettel kívánja 
a kormány megejteni, melynek állító
lag legérdekesebb része az, hogy

tízévi egyhelybcnlakást követelnek 
a választótól,

n törvényhatósági választójog gyakorlá
sával kapcsolatban.

Az uj összeírás előreláthatóan hosz- 
szabb időt vesz majd igénybe, hiszen 
nem kevesebb, mint egy millió válasz
tóról van szó.

Újabban felmerült az a kérdés, hogy 
a törvényhatósági bizottság jogkörét, 
. :cly december C-án megszűnik, ki 
fogja gyakorolni.

ilir szerint a többségi párt arra tö- 
vekszik, hogy a kormánynál a mnndá- 

;i i >k idejének meghosszabbítását vc- 
rekedje ki, do információnk szerint a 
kormány erre semmi hajlandóságot cc 
...utat. Mások a kérdést úgy akarják 
megoldani, hogy n törvényhatóság jog- 
’ óról a polgármesterre bízzák. Az el- 
’ctizék <z ellen a leghatározottabban 
(Húst foglal, mert hiszen ebben az eset
bon -

ulnn ellenőrizhető.
:nk, de magának a ki

okoz a
'd'li’l ík azonban n fővárosi polgárság 
linden irányban

; :U.r-’.’öhön levő
A választ:

• ■á ll bízott; ári tag 
..•épet alkothassunk a

Jő.rs'er fx'fvti
követ keséikben nyilatkozott: 

Arról értesültem, b. )gy a fő- 
p ilgárs 'ffa körében bizo- 

< vallási alapon megindított 
l s czked vau !;é-zü- 
inc’v a fővárosi váhsztú- 

nyilvánnsság 
őszir.'é’t me?*- 

ez nz elhatározása

I

ollrno vagyok minden ilyen irá- I 
nyű uioyinózduhúrnak és óva intek i

I

tudósítójától. —

minden polgárt, hogy ilyen akció 
számára nevét odaadja.

— L'gy az ország, mint a fővá
rosi politikának egyetlen adott út
ja lehel a jövőben, a nyugati de
mokrácián nyugvó mérsékelt, szél
sőségmentes liberalizmus. Énnek 
a politikának a megteremtésére a 
közeljövőben megmozdulás lesz. 
Kérem teljes nyíltsággal a pol
gárságot, hogy ennek a komoly s 
reális politikának a megépítésére 
tartsa fenn erejét, mert ennek.a 
politikának az ideje elkövetkezett 
s csak ez a politika állíthatja 
talpra úgy az országot, mint a fő
város élőiét.

föF-efcy Károly
így nyíllal kozott:

— A választások után csak egy 
bizonyos, az hogy nem Wolffék 
lesznek többségben. Szerintem 
az ellenzéki pártokból alakuló 
unió Topja vezetni a város ügyeit. 
Komoly, megalapozott gazdasági 
programmal kell jönni. A főváros 
üzemeit külföldi kölcsön felvéte
lével kell lukrativvá tenni, a fővá
ros közönségének megterhelése 
nélkül. A főváros adminisztráció
ját rendbe kell hozni, az elhanya
golt pénzügyeket helyreállítani. 
Elsőrangú feladat lesz továbbá az 
is, liogy a központi közigazgatás 
és a kerületi közigazgatás helyes 
organizáclóját kiépítsük.

a

a 
új

Glficfostfiai Samu
lemondott városházi ellenzék 

egyik vczé.’e igy vá kiszólt:
— Milyen lesz voltaképpen 

törvény ha-ús/gi bizottság az 
válasz, ások után? Wolffék halni- 

öíönieii fenékig ürítették . 
helyükön vannak, frdytatjál.- 

-ij'í< ’kn: Három éve vaunak 
hatalmon > az úgynevezett feji 
tisz.otniásl kivéve, semmit sem 
editáltak. Ha azt hívják alkotó' 
n: k. hogy minden hónapban cmrl- 
iék a villany, a viz. a gáz és 
villamosjegy árát, akkor utolér 
heteiknek voltak; de ha azt ku- 

■’ Juk. vájjon lovtek-o valamit a 
’ t h hütősé.zek szaporítása
kör ’l a k-'/dmég mcsniyugtntAsá- 

ó v.brre.' ■ I í életviszonyok
b.-.b r Ili’ ■ ‘ fájdrl-mmrl kel’ 
megállapítani, hogy soha ennyire 
mélyponton a lakosság g zdaság 

helyzete nem volt, mint a kurzui 
uralmának idején.

— Már most mit hoz a jövő' 
Kétségtelennek tartom, hogy c 
községi választások ez év végén 
vagy a jövő év első két hónapja, 
bán megtartatnak. Ezekben felvo
nul az egész liberális polgárság, 
hogy megmentse a leromlott fővá
rost attól a szomorú dekadenciá
tól. amelynek évek óta tanúi var 
gyünk. Ez a választás elüt az ed
digiektől. Eddig csak személyi 
ambíciók és kisebbszerű kerület! 
érdekek dominálták, most a, gaz
dasági kérdések kerülnek felszín
re. Mindenkinek a sujál és a gyer
mekit létérdekéről, van szó. És ha 
tényleg ilyen lesz, a választás, ak
kor a jelenlegi gyűlés helyébe lép 
egy másik, amely át lesz hatva a 
lakosság legszentebb szociális ér
dekeitől és abban a községi gyű
lésben ismét öröm lesz a város! 
lakosság érdekében dolgozni.

komna 
nyerhető égy összegben egyetlen sors
jeggyel a november 14-én kezdődő XI. 

osztálysorsjátékban.
Megrendeléseket már eszközllM 
Oá ás OH Mii

Ancft*£ssy üli fíSBt

Bwda^ast, findrássy út16
Jutái.: 60 millió
Nyer: 40 „

20 „
10 „ stb.

Hív. sorsjegyárak: 
y. 4000 korona 
*/8 2000 „ 
1/1 1000 „

FijhÉrhúfarak, konyha, BlősMba. 
liMóezoba, csikis alsőrondiiek, sablonok, watri- 
.•úk alkalmi arakon Freller asztalosmesternél, 
VÜi, Erdélyi ucca 1. szám. József 23-i--

CERCLE BES
ÉTRANGERS
Vlí, Ers»6hQS-k Jcut 53. ss. Telefóni 
Jó=s. 78-23. Sf»axjjsi;S « Kádár Miklós

A tomboló sikert aratott 
megnyitó műsor kiválóságai • 

Eitzoff-csoport 
a volt cári udvari balett tagjai

4 Piccanies
exentrikus táncai

Prof. Haas-Heye
balett

Gladys és Percy
különleges táncaikkal 

azonkívül még 15 olsŐMngu szám

flrcB5iiktineoo-ii5oo-ii
brllliáMt, cJJsHH, régiségeket mindenkin.: drá- 
ü.bbanvcsz a KÖZPONTI ÉKSZERBEVALTO 
p7.<ef körút 17. szám Teldúmzúm: József 61

mocoita
7crenczy Károly. Köváry Gyula 

Mészáros Giza 
rövid vendégjátéka

1-eihö R- Kende M., Kmochné. . 
euchányl Éva es a szeptemberi mu-

sor varieté slágere:

Kezdete 9 órakor 
I Záróra 5 óraKor

I



3Budait l»í» MepWfor M. HÉTFŐI NXPEO

Botrány
az Intim-Barban

.. Hétfői Napló tudósitójától —
Kínos botrány történt tegnap este 

, _ í 1 — 4 pkn ti \ 7. ól.Duhány-rtcai i
utáni órúki/öü ---------------- . i
ái'Uott be a helyiségbe es egy asztalnál 
L'ívet foglaltak. A zsúfolásig telt bolyt 
j,h,,u a nemmel láthatóan italos ke. 
ember csakhamar magára vonta a 
figyelmet. ....

Zsidó! Ez fa zsidó! Csupa zsidó! — 
pven megjegyzésekét tettek a vendé
gekre, nit'g hozzá jó hangosan, hogy 
mindönki meghallotta.

Egy ideig tűrték a két fiatalember vi- 
sej kedését, de mikor ezek vérszemet 
kapva, mind hangosabbak és tolakodób
bak lettek, az asztalnál ülő artistanő 
rájuk szólt:

— Kérőm, ne zsidózzanak itt a helyi
ségben! Ha nem akarnak csendesen vi- 
^■ikedni, menjenek ki az utcára!

Egy pillanatra csend támadt. A két 
kapatos fiatalember elhallgatott, de ha
ragjuk most már az őket rendreutasitó 
artistanő ellen fordult és a leányt re- 
produkálatlan kifejezésekkel illették.

Erre mór a közönség is beleavatkozott 
az ügybe és többen a garázda fiatalom- , 
berek felé tartottak. Már-már Tigy né
zett ki, hogy a felháborodott vendégek 
nekiesnek a fiatalembereknek és véres ve
rekedés lesz. Az alkalmazottak lélekje
lenlétének köszönhető, hogy az incidens 
nem így végződött.

Rendőrt hívtak, aki igazolásra szólí
totta föl a két fiatalembert. Elő is vet
ték igazolványaikat, amelyek szerint az 
egyik lloszboczy Ernő dr., a Zita-kórház 
orvosa, a másik Lukács Zoltán ügyvéd.

Az orvos és az ügyvéd, nora tudni mi 
okból, azt követelték a rendőrtől, hogy 
kísérje be őket a kapitányságra. A 
rendőr a szokatlan kívánságot végül is 
teljesítette és a két fiatalember hango
san szitkozódva és fenyegetődzve hagyta 
cl a rendőr kíséretében a helyiséget

A kapitányságról igazolás utón elbo- 
csájtották őket. Megjegyezzük, hogy 
Lukács Zoltán nevű ügyvéd az Ügyvédi 
Kamara legutóbbi névjegyzékében egyál
talán nem szerepel.
W\A/VV\AZ\/VV\/V\/>A/V\/VVVV*V,i/>/\/

Ellenállhatatlan erő 
hatása alatt igazoltatta 

a járókelőket
— A Hétfői Napló tudósítójától —

Tegnap éjszaka a főkapitányság
ra ismét előállítottak egy igazol
tató fiatalembert, aki a Belváros 
uccáin záróra után igazoltatta a já
ró-kelőket. A fiatalember bottal a 
kezében megszólította a 
ben jövő embereket:

— Igazolja magát!
Ennek következtében 

majd verekedés támadt ~~ „„ 
zoltató fiatalembert ártalmatlanná 
tették. Bevitték a főkapitányságra, 
ahol nyomban kihallgatták. A fiatal
ember elmondta, hogy Bárány Je
nőnek hívják, magánhivatalnok.

— Nekem betegségem igazoltatni 
az embereket — mondta — ellenáll
hatatlan erő hatása alatt igazolta
tóm az embereket és erről nem tu
dok leszokni.

Érdekes, hogy pár héttel ezelőtt 
hasonló fiatalembert állítottak elő 
a főkapitány súgva, akt szintén el
őáll hatatlan erő hatása alatt iga- 
tóltntta a járó-kelőket. Bárányról 
azonban megállapították, hogy az 
nccai botrányt erősen ittas állapot
ban követte cl. A rendőrségről elén- 
hintek, f]fi az el járást tovább foly
atjuk ellene uccai csendháborítós 
•imcn.
|K'S KfiméfliA r1' ><evaV-utca 18. Rt. 

relefonMám: 14-22.
----------É* Scln Kouipagnon, — Kcxdcte 8 órakor

Kínos botrány törtónt tognap »* » » 
nubány-iitoai lntiiu-bnrbnn. Az éjtől 
ou.ni órákban köt jólöltözött fiatalomkor 
ul“ . 1. Ao arrrr nc7.ini.nfll

Poincaré harcias beszéde
Hálátlansággal vádolja a németeket

Champeaoux, szeptember 23.1 sőre szentelhetnének, esztelen kiadd- 
(Fiavas.) Poincaré miniszterelnök I fordítják, hogy a szerződés el-

itt beszédet mondott, amelyben cso
dálkozását fejezte ki, hogy Német
ország megfeledkezett a győztesek 
nenieslelküségéről, akik a fegyver
szünetet aláírták,

noha akkor abban a helyzetben 
voltak, hogy Németországba be
nyomuljanak és az utolsó német 
hadosztályt is megsemmisítsék.

Még mindig vannak Németország
ban emberek, akik szemükkel nem 
látnak és fülükkel nem hallanak, 
akik országukat új katasztrófába 
vezetik és az állami bevételeket, 
melyeket a békeszerződés teljesítő-

len lázadozzanak. Ézekot az embe
reket — mondotta a miniszterelnök, 
úgy látszik

öngyilkossági mánia vezérli.

Hagyjuk a németeket beszélni és cse
lekedni, amit akarnak és várjuk 
meg, amíg meggyőzni engedik ma
gukat Majd amikor egész közel 
lesznek a szakadékhoz, akkor is tő
lük fog függni, hogy le ne zuhan
janak. Nem kell egyebet tenniok, 
mint belátni ellenállásuk hiábava
lóságát és végre valahára bebizo
nyítani nekünk őszinte szándéku
kat, hogy kötelezettségeiket teljesí
teni akarják.

Dí Évre Algírba deportáltak
két magyar embsrf a francia hatóságok

- A Hétfői Napló tudósítójától. -

K.ót külföldön kalandozó magyart 
ismét utóiért a nemezis. Márkus Gá
bor zongoraművész, . aki még a há
ború folyamán mint huszárfőhad- 

l nagy a legjobb pesti társaságokban 
forgott, a francia törvényszék íté
lete alapján öt évre Algírba depor
tálták.

A kalandos vérű ifjú' a háború 
után mint zongorista és énekes több 
pestig szórakozóhelyen lépett föl. A 
pesti levegőt hamar megunván, hir
telen Berlinben termett, hol a homo
szexuális találkozóhelyek egyik is
mért alakja lett. Az egyik lagna- 
gyobb hotelben, az Excelsiorbfin la
kott és saját autóján indult sétára 
a fiatalemberek társaságában.

A rossz konjunktúrában aztán 
megcsappantak Márkus kétes jöve
delmei és az elegáns hotelből 
nyos módon költöztették ki a 
vérü ifjút

Rövid idő múlva Márkus 
Párisban bukkant fe'l, ahol 
nyomorban élt. Ekkor, hozta össze a 
véletlen egy honfitársával, Báthory 
Jánossal és a két magyar közösen 
kezdett operálni.

Megismerkedtek egy öreg francia 
úrral, aki a' két fiatalembert meg

botrá- 
heves-

Gábor
nagy

hívta vacsorára a Bóis de Boulogne- 
ban lévő garzonlakásába, A vacso
rát nagyszerű hangulatban töltötték 
el, csak a vacsora utáni fejlemények 
nem tartoztak szorosan össze a veai- 
déglátás fogalmaival. A két ifjú az 
öreg francia borába álomport hin
tett s mikor a vén rué elaludt, a la
kást teljesen kirabolták.

Márkus Gábor és társa az elra
bolt értékek egy részét pénzzé tet
ték s készülődtek hazafelé. Egy ki
csit. hosszúra nyújtották az elutazás 
előkészületeit, mert a párisi rendőr
ség nehány nap múlva egy mulató
helyen elfogta a pezsgőző fiatalem
bereket és pár heti vizsgálati fogság 
után a francia törvényszék meg
hozta Ítéletét: Márkus Gábort 
Báthory Jánost öt évre Algírba 
portálták.

Bármenyire is természetesnek 
láljuk, hogy a lopás vagy rablás .. 
lyésan büntetendő, mégis túlságo
san súlyosnak találjuk a francia 
hatóságok ítéletét. Az algíri gyar
maton töltendő öt év egyenlő a ha
lálbüntetéssel, mert a mocsárláztól 
fertőzött vidék klímáját európai 
ember nem bírja ki éveken át.

Vdffl Andor.

ős 
de-

ta- 
su-

vele szem-

szóváltás 
és az iga

„A kormányok elsikkasztották
1 •a nemzet élniakarását"

Az ébredők nagygyűlése Hatvanban
— A Hétfői Napló ki küldött tudósítójától. —

I

rtytr! Urakat

Annak a programnak, amelyet a 
fajvédők a kormány ellen indítot
tak, egyik állomása volt vasárnap 
'Hatvan, ahol az ébredő fajvédőik 
nagygyűlést tartottak. A gyűlés 
szónokai — mint máskor is — Eck- 
hadt Tibor, Lendvai István, Zsirlwy 
János voltak s a hatvani nagygyű
lés csak annyiban különbözött az 
eddigiektől, hogy ez alkalommal a 
nagy ágyút Biida/váry László volt 
képviselő sütögette.

A nagygyűlés a főtéren volt s 
annak első szónoka Budaváry Lász
ló így menydörgött:

— Nem lehet ölhetett kézzel vár
ni, hogy a magyarság jövendőjét 
valaki nálunk nélkül megcsinálja. 
A magyarság ma gazdasági, társa
dalmi, politikai téren huszadrangú 
szerepet játszik.

A kormányok a legutóbbi évek-

külföldi kölcsön gondolatát hozzák 
fel ma unosuntalan. Külföldi köl
csönt lehet jól és rosszul felvenni. 
Lehet ezt a kölcsönt produktív: 
munka megindítására felhasználni, 
de el is lehet prédái ni és ez utóbbi 
esetben a kölcsön fejében az állam
nak az utolsó értékeit is eladtuk 
volna. Ehelyett azonban sokkal h(s 
lyesebb segítési módként adódik egy 
erélyes belső kölcsön.

Anka Jánosnak, Zsirkay János
nak és Kiss- Menyhértnek semmi .u'j 
mondanivalója nem volt Hatvan
ban, sőt Lendvai István is csak sze
gedi beszédét ismételte meg keve
sebb tűzzel. Természetesen a zsidó-, 
kérdésről beszélt s megállapította, 
hogy a zsidókérdés még elintézve 
nincs s ennek legfőbb oka a sok fél
keresztény politikus, akik elgán
csolják a nemzet többségének aka«< 
rátát.

A nagygyűlés után társasebéd is 
volt.

Csendélet 
az Excelsior pincéiében 

n korcamáros megverte 
az efAgedetlen vendeget

- A Héttől Napló tuMsilóJdlóL —
Hangos botrány zaja verto fel pánto

kén este a Rákóczi-uti Excelsior-szúlloda 
környékét. A szálloda pincéjében ugyan
is korcsma vau, amelyik téli időbep 
magába foglalja a „Trieszti nő“, „Zöld
vadász" és egyéb cseléd-mulatóhelyek 
közönségét és állandóan ellátja auyag
gal a lapok rendőri rovatát.

Ezidén nagyon korán kezdi az „Exi“ 
pincéje a botránysorozatot. Alig* van 
vége a nyárnak és az első verekedés 
máris megtörtént. Enyhítő körülményül 
viszont az hozható fel. hogy a botrányt 
maga a vendéglős, Riesz János inszce- 
nálta, aki egy cipészmcstert, mert a 
borral nem volt megelégedve, alkalma
zottaival megvert és kidobta a korcs
mából.

Feldniann József cipészmester volt a 
verekedés szenvedő alanya, aki mikor 
a rendelt bort megkóstolta, hangosan 
így szólott:

— Ennyi pénzért Igazán adhatnának 
tisztességes bort!

Alig hangzottak el n szavak, — 
Feldnjann följelentése szerint — Riesz 
János durva szavakkal támadt rá, majd 
meg is ütötte. A pincérek erre Fcld- 
raannak rontottak, össze-vissza verték és 
kidobták az utcára, ahol még jó ideig 
folyt a veszekedés, mig az elősiető rend
őr rendet teremtett.

Feldmann Riesz ellen följelentést tett 
a rendőrségen.

M Sztáray vagyok!"w’
Egy álgröf szélhámoskodása

— A Hétfői Napló tudósítójától. —
Faj/l Ivor dr. büntotőblró tanácsa előtt, 

ma tárgyalják jf. Habrons.zky Sándor 
ügynök lopásait és csalásait.

Habronszky még 1918-ban követte el 
első bűntetteit Beállított ogy nap Nagy 
Sándor cukrászhoz és azt mondta neki, 
hogy van 16.000 korona értékű cukra és 
azt hajlandó volna eladni. A cukrász a 
felszólítás értelmében a vételárat letétbe 
helyezte az ogjik bank eafe-jébe. Hosszú 
ideig várakozott ezután a cukor leszállt- 
tásúra, de Habronszky eltűnt a ezemo 
elől. Habronszky ugyanis a borítéknak 
a safo-bo való olhelyozésekor üres papí
rokkal cserélte ki a bankjegyeket. Hab
ronszky pedig Ausztriába, majd Bajor
országba szökött 
ménye miatt letartóztatták.

ken úgyszólván elsikkasztották 
a nemzet élniakarását.

Mi ébredő magyarok elsősorban 
azokkal a diszkcresztényekkel fo
gunk szembeszállni, akik többet ár- 
toltak keresztényszempontból at or-1,ki, atH)i bűnösök- 
szagnak, mint akár a zsidóság. ménye miatt letartóztatták. Innen fa

Eckhardt Tibor az ország pénz- • megszökött és Jn-Jiruckba került. Itt új
ügyi helyzetét vázolta s elmondotta j hói letórtóztattók és megindult a kiada- 
töböizben megismételt megállapllá- ~ 4
sait:

— Az Ország mai anyagi nyomo
rúságának — mondotta — három 
főoka van. Az egyik ok, hogy a ki
vitelünk nem fedezi a behozatal 
költségeit. A behozatalt tehát a lég- i « -r t
«lrnbb határok közé kell -rí-!
tani. Másik fontos oka gazdasági I Qineiyet az piető pénzintézet termésrete- 
bajainknak, a valorizálatlan hitei. |sen nern váltott be. Feljelentették az 
A harmadik ok az államháztartás álgróf a bírómig elé került. Eiőrelátható- 
deficitje. E három baj orvoslására a | lag ítélethozatalra kedden kerül sor.

tási eljárás. Budapest felé az utón iá
mét megszökött. Ezután több fosztoga
tást követett el és a lopott, dolgok árá
ból elegánsan ki öltözködött. Újsághirde
tések során beállított ogy üzletbe, ahol 
szőnyegeket kínáltak eladásra:

— Oróf Sztdray — mutatkozott be.
Megállapodott egy 740.000 koronás sző-

Ne vegyen szőrmebundát, raglánt, férfiruhát Kirakatát* RáKóczi-út 15
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Nem tiimiiik 
o ciUlogheggl merénylőt

— A Hitfői Napló tudósítójától. —

A rendőrség továbbra is nagy 
cxéllyel nyomozza Berta Illés sofőr 
merénylőjét. Detektív csoportok ál
landóan cirkálnak azokon a helye
ken, ahol különböző bűnözők szok
tak megfordulni. A tettes szentély- 
leírásához hasonló embert hnrmat- 
négyet is elfognak naponta, de ed
dig luóg mindegyik alibit tudott bi
zonyt tűni A sofőr állapota már |

zott jegyzőnek. £• 6 viszi • elmeket. 
Persze egyik se jó, mert n kétségbeesett 
Öreg ur lehetlon clmoket is visz már. 
Mindent megpróbál, hogy lakáshoz 
jusson.

És hiába minden jóakarat az Illetéke
sek, elkeseredés a iakástalanok eldalá-

ról, — nincsen lakás • • •
Azaz talán mágia van. Holl A hír

lapok hirdetési rovatában. CstAéiy né
hány millióért máf szoba-konyhós la
kást Is lehet szerezni.

Természetesen nem a Lakásügyi fő
osztály utján.

Ottó H. Kahn
elmondta, mit csinált vasárnap

— A Hétfői Napló tudósítójától. —
!

te kell lenni mindenki
éit a hihetetlen nagy 
melynek ecseteiéire ki- 
néhány esetet. Megjo- 
nem a legszomorubhat.

zonyiteni A sofőr állapota már ' Szombaton érkezett fővárosunkba 
annyira javult, hogy vasárnap dél- Otio H. Kahn amerikai bankár, ukl- 
glátt már három emberrel szcmbcsl-I nek jövetelét általános érdeklődés 
telték a Margit kór húz kórterme- 
ben. A három embert éjszakai raz
zián fogták el én autón vitték őket 
ki őket a kórházba. Berta egyikük
ben sem ismert rá támadójára.

Ahol a lakásokat 
osztogatják...

Kép a Népjóléti minisztériumból
- A Hétfői Napló tudósítójától. -
A Népjóléti minisztérium épületében 

az egyik második emelőt! ajtó elé he
tenként egyszer, csütörtökön egész nép
vándorlás tart. Férfiak, uők — szám
szerűit vagy harmincán — lepik el a 
folyosót. Aki tud, az ajtó előtti két 
kis púdon helyezkedik el, míg a töb
biek unottan, komoran járják a kőkoc
kád folyosót.

Türelmetlen, feszült várakozás jel
lemzi a hangulatot. Idcgoa, tulzaklatott 
kedélyű lakáskutatók várják Borsos 
Endre doktort, u lakásügyek miniszteri 
biztosát, a lukások legfőbb urát.

A lakáskoresők utolsó reménysége ez 
az ajtó. Ha Itten nem lehet lakást 
kapui, akkor xnár nincsen remény. És 
legtöbbször — nem lehet.

A folyosót már csnk gyéren világítja 
meg egy villanykörte fénye, mikor meg
érkezik Borsos Endre dr. és a pana
szok menete megtudni eléje.

Borsos dr. nagy szeretettel és jó- 
indulattal kezeli mindenki ügyét. De 
jólndttlalunak 
nők, Iki látja 
nyomorúságot, 
emelünk egy 
gyeazdk, hogy 
Csak olyant, amilyen százszámra for
dul elő.

Jellemző csőt például a követkeső:
K. M.-né, akit ..férje néhány év előtt 

elhagyott, lakus nélkül maradt. Két 
gyermeke van. Azaz csak volt. Mért 
az egyik már meghalt Halálának oka: 
— akármilyen hihetetlenül hangtik — 
lakáshiány. Miként lehelséged esi A» nsz- 
ezooy munkába jár. Állandó lakás he
lyett egyik hónapos szobából a másikba 
vándorol. A gyerek beteg leez. Bekerül 
a Fehér kereszt-kórházba. Mikor tel- 
ryógyul és az anyja kihozza a kór
házból. •» utcává kerül, mert megdönt- 
hetetlonül áll a főbórlők rendszabálya 
te jelaaava: gyermekes családnak nem 
adunk lakást. At alig felgyógyult gyer
mekű sk nem sok kellett: ma már csak „„ __ _ ________ ______
egy gyermeke vau K. M.-nénck. Kevés előtt őszre halasztották, mert ezzel ezt a 
bútora egy dobutcai Iterház pincéjében 
rothad. 0 maga — aki állandó orvosi 
kezelés alatt áll — kis gyermekével egy 
dohos levegőjű szobában, egy kosárfonó 
lakásában kénytelen meghúzódni, ahol 

.rsak úgy juthat az ágyához, hogy bű
zös lóbe áztatott vesanirakások hegyéu 
mászik át.

— Schandl államtitkár ur feleségo 
járt nálam — mesélI. — A máltósúgos 
asszony sírt, úgy sajnált, mégsem tu
dott segíteni rajtam . . .

Másik kép.
E»y gyári portás családja az utcára 

került. Bútoruk töukrcázlk, gyerekük 
meghűl, súlyos beteg lesz.

Megint más eset. Egy nyugalmazott 
jegyző utolaó értéktárgyait adogatja el. 
hogy a Lakáahivatalba tudjon járni. 
Mert «mm tud gyalog mounl és drága n 
villamos, de mindennap ott kei! leuni, 
mert címeket kell adui a hivatalnak, 
horv lakost rckvlráljon a nyugalma-

előzte meg.
Vasárnap felkerestük Rltzbeli la

kásán Kahnt és érdeklődtünk eddigi 
impressziói iránt.

Este pontban hót órakor állt meg 
Ottó H. Kahn autója a Rita fénye* 
seu kivilágított bejárata előtt. Tit
kárja és tolmácsa a mai nápQt nőm 
töltötték a kíséretében, csak báró 
Popper Lipót, aki elkísérte ameri
kai barátját Budapestre.

Rövid nehány perc után báró 
Popper társaságában fogadta a 
Hétfői Napló munkatársát és a kö 
vetkező nyilatkozatot tette:

— Ebben a pillanatban érkeztem 
haza — mondotta. -- A mai nap az 
első, amelyet tulajdonképpen Buda
pesten töltök. Utam csupán magón- 
természotü és semmiféle hivatalos 
vonatkozása nincs.

— Mondhatom, egész rendkívüliek 
azok a benyomások, amelyeket az 
Önök városáról nyertem. Beautóz
tuk Krausz Simon kíséretében az | 
egész várost, voltunk a Várban, I 
megnéztük a Mátyás-templomot,

A földrelorm novBlla 
mai formájában a földműves nép helyzetét 

még súlyosabbá teszí 
StakAcs Andor kritikája a tornázott fttldroform-nowolldrdl

A földbirtokreform novella 
torsa még a nemzetgyűlés 
cgyüttléte idején egyik súlyos 
problémája volt a törvényho
zásnak. Most, hogy tárgya
lása as őszi kampányra ma
rad/, még intenzivebben ér
dekli a kérdés a nemzetgyű
lést képviselőket, annál is 
inkább, mert, hir szerint, ma
ga Nagyatádi is elégedetlen 
novellájával.

A Hétfői Napid munkatársa 
a probléma megvilágítása cél
jából kérdést intézett a föld- 
reformblok egyik vezetőjéhez. 
Szakács Andor nemzetgyűlési 
képviselőhöz, aki a következő
ket mondotta:

~ Nbgy hibának tartom, hogy a föld- 
birtokreform tárgyalását a nyári szünet

súlyos problémát legalább egy évvel ve
tőitek viesza. Ez súlyos hiba volt, ami- • 
nek politikai következményei te elipa-, 
radhatatlanok.

— Hogy ennek a kérdésnek komoly 
voltát felismerhessük, rá kell mutatnom ! 
a helyzet valóságára. A háború alatt j 
rtezben a munkaerők hiánya, részben , 
más okok miatt fa kifejlődött egy fij [ 
gazdAlkodáal rendszer: a kis bérletek 
rendssere. A nagybirtokok teteraos része 
kisbérietek elmén szegény emberek ke-

• eébe került. Ezáltal a háború után ki- . 
fejlődött, természet szerint, egy főldbérlő j

1 osrtdly, mely eleddig nálnnk Ismeretlen 
ivóit, de amely nagyszerűen bevált aj 
amelybe olyanok tallóztak, akiknek 1—2 1 

I totó saját földjük is volt, vagy ha ép ; 
pcwi földJlük nem volt, volt belsőségük és 
voltak gazdasági felszereléseik.

i — Sri a mlndenképpmi megbecsülendő 1 
1 tdreadatmi osztályt a fcldbirtokreform- [ 
I novello a tcgexistencidllsabb érdekeiben '

PHÖNIX

majd felmentünk a Svábhegyen ke* 
resztül a Mátyáshegyre.uhol Krausz 
Simon és Káldy Jenő vezérigazgató 
társaságában ebédeltünk. Este Do- 

; bay vezérigazgatóhoz vacsorára va- 
• gyünk hivatalosak.

— A holnapi nap programja a na
gyobb gyárak látogatása. Hétfőn 
este pedig megnézzük a „Három 
Gráciá“-t.

—■ Semmiféle pozitív természetű 
nyilatkozatot nem adhatok. De a be
nyomásaim alapján minden erőm
mel oda fogok hatni, hogy

a magyar kölcsön kedvezően 
elintéződjék, kész leszek éppen 
úgy mint Ausztriának, Magyar
ország részére is, ha a jóvátétel! 
kérdések fisztáztatnak, bankhá
zammal, a Kuhn Loeb et Com* 
pagnie céggel és Morganékkal 
egyetemben nagyobb amerikai 

kölcsönt folyósítani.

— További információmat Paris
ban fogom megszerezni, ahová csü
törtökön utazom. Innen Biarrítzoen 
keresztül visszamegyek Amerikába.

Katona Viktor.

ben ejy 1-t boldaa bérietet tantál 
mert htaion Irénylt.Uk k|eU ((7*' 
m. nem tekinthető mtaank, 

bérletnek.

- Éten a> anomáUín nem rilto,.,.
a töldmüveltaügyi müiiszteraok lomtól 
kiadott 2 rendelet, eom, mert ez.ffi 
rcndeletekuek legtój.bb ott van 6rt 
nyilk. ahol s reform Tójrohajtása 
függőben van. s

— Ry módon csak természcfdMi j.- egyes vidékeken kétségbeejtő a h^lí 
éppen a „MelégitetV* földigénylők közt 

aA ,n°vo11® ’etArgyaláaa axért fe 
sürgős lett volna, mert n novella indJ8 
kolásábau maga a földmlvelésügyi mi 
Dísztér is konstatálja ezeket a bajokat

és kén.vszerbérletek meghonosításé, 
val intézkedéseket tervezett

a bajok kiküszöbölésére. A novella letár- 
gyaláAft azonban télro maradt s itrv p-?v 
az üdvös intézkedések csak a jövő őszre 
érvényesülhetnek, addigra azonban iuá- 
nmn igen lesz kisbérlő, akit bérletében 
megoltalmazhatnak, mert a kisbérlöktől 
már tavaly, vagy ezen a nyáron meg- 
szabadult a legtöbb uradalom c a bérlők 
a közbeeső egy-k4t esztoudő alatt felsze
relésüket és állataikat is kénytelenek él
adni.

— A földbirtokreform egészségtelen 
végrehajtása, hézagos intézkedései s az 
ezek nyomán támadt zavarok azt fa 
eredményezték, hogy

sok helyen tekintélyes földterületek 
munkálatiénál, parlagon maradtak.

másutt művelés aJá kerültek ugyan az 
igényjogosultak résnéröl, azonban a ké
sedelmes átadás miatt ceak tavasziakat 
vethettek, amelyek a kedvezőtlen időjá
rás miatt elégséges termést nem hoztak, 
így elvesztette az ország « termés agy 
részét ie, másfelől pedig a kielégített 
Igénylők nemcsak az első évi haszonbért 
és adót nem tudták megfizetni, de a 
jövő esztendőre vetőmaggal sem rendel
keznek. Eltekintve attól, hogy az eled 
esztendői munkálkodásból nemcsak sem
mi hasznuk nincs, de arra még az oda
vetett vetőmaggal és gyümölcsfélén ve
rítékével a saját helyzetükből! mérten sú
lyosan rá is fisettek. Csak csodálni lehet 
a kormánynak és a többségnek azt. g ke
leti nyugalmát, amellyel ezeknek a gaz
dasági bajoknak, feltorlóddsát mindeddig 
szemlélte s amellyel a későbben bekövet
kező és súlyosabb bajokat oly bámulatos 
egykéd vilséggel várja.

— Ha a földreformot, a novella egres 
intézkedéseit érvényesítve végrehajtják,

támadja meg. A földreform törvény 
ugyanié

a nincstelenek számára 8 holdig tér* 
jedő területet, a törpebirtokosok ré
szére 15 holdig terjedő birtokkiegé

szítést állapított meg.

Ezt a törvényt a nincstelenekre nézve 
ügy hajtották végre, hogy a népes csa
ládok 1, legfel jobb 3 hold területet kap
tak. Ezt az 1—2 holdat is jóformán bérbe 
kapták, mert hiszen a vételárat nem 
állapították meg, sőt annak mogállapi- 
tását mintegy 10 évre kitolták.

— A törpebirtokosok nem jutottak 
még a minimális birtok kiegészítéséhez 
sem. Sőt a nincstelenek is legtöbb helyen, 
ahol 800—1000 négyszögöl házhelyet kap
tok, azt a községtől távoleső részeken, 
sok helyütt 10—15 kilométernyire a kór
ságtól kapták.

Az uradalmak rendszerint a legrosz- 
szabb földjeiket ajánlották fel a va- 

gyonváltság céljaira.

Nem egyszer maga a Földbirtok Ren
dező Bíróság kénytelen volt a felajánlott 
földterületet mással kicserélni, mert az 
használhatatlan volt mezőgazdasági ter
melés céljaira.

— Egy másik hibája a novellának az 
is, hogy ott ahol a földreform-törvény 
értelmében az igényjogosultakat kielé
gítették, ott

Ipso facto megszűntek a mezőgaz
dasági kisbéreletek.

Az uradalmak tehát sok helyütt már ta
valy, igen sok helyütt az idén gyorsan 
felmondták a kisbérieteket, úgyhogy a 
kisbér lő társadalom igen tekintélyes rá
táé ehess tette extetenoiáját.

Azok tehát, akiknek eddig 15-M 
holdas bérletük veit, végeredmény*

n, földművelő szegény nép helyzete 
általában nem Javulni, de rossza- 

bodnt fog

s _ _____  ___________
r®n lg éreztetni fogja hatását. Mikor as 
ellenzék részéről a bajokra rámutattunk 
g a novella kellő időbeni letárgyaláeát 
sürgettük, a többség azzal vádolt meg 
minket, hogy demagógiát csinálunk.

— Kairyatádinak első tervezete, amit 
tavasszal kidolgozott, az ellenzéki kí
vánalmak meghallgatásával is, számos 
helyes intézkedést tartalmazott. sajnos 
azonban, hogy a nemzetgyűlés dé 
augusztus 9-én beterjesztett törvényja
vaslatából ezek az intézkedések többé- 
kevésbé kimaradtak, óriási felelősséget 
vállalnak magukra, akik a szükséges
nek talált renarációkat elgáncsolják és 
a nemzetgyübfaen a békés kifejteit meg 
akarják akadályozni.

— Mi az ellenzéki földreform szovet- 
«ég, minden erőnkkel azon leszünk, 
hogy

a novellába felvétessenek azok a ré
gebben megállapított intézkedések, 
amelyek egyedül alkalmasak a föld
reform egészséges, megnyugtató vég

rehajtására.

A felelősség nem nálunk lesz, ha a 
földkérdés az országnak továbbra is 
termelési és szociális sebe marad.

ez nemcsak gazdasági, de szociális té-
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hírek
Betörés o Terú-Mrulon 

fényes nappal 
mrmlncöt millió értékű Ingókat 

vittek el

A Hétfői Napló tudósítójától. —
4fl(al Ákos igazgató Teréz-körut 82. 

«im alatti Másában vasárnap délben, 
mig a cseléd a Hűvösvölgyben tartóz
kodott, betörők jártak. Mikor a cse
léd ebédutál) visszatért, rémülten vette 
észre, hogy a lakás ajtajának lakatja 
le van feszítve, a szekrények pedig 
tár<a-nyitva állottak. A betörök az 
összes ékszereket és ruhanemüeket el
vitték. Ezeknek értéke meghaladja a 
harmincöt millió koronát.

Érdekea hogy a fényes nappal dol
gozó betörök munkáját a házbeliek kö
zül senki sem vette észre. A nyomozást 
megnehezíti az a körülmény, hogy a 
betörők semmi nyomot sem hagytak 
maguk atán.

A rendőrségnek az a gyanúja, hogy 
a betörés tettese egy rokkant katona, 
akit n környékbeliek már napok óta a 
ház körül látták ólálkodni. A nyomo
zás folyik.

-Beíhleu és Daruváry látogatása 
tíanotauxnál. Géniből jelenti a Ma- 
gyár Távirati Iroda, hogy Bethlen 
István gróf miniszterelnök és Daru- 
wry Géza külügyminiszter látoga
tást tettek Banotaux volt francia 
külügyminiszternél. Franciaoi^zág 
.vezető delegátusánál.

— Nincsics szerb külügyminiszter 
hazautazott. Genfi tudósítás szerint 
Nincsics szerb külügyminiszter ma 
Belgrádba utazott vissza, hol fontos 
külpolitikai ügyek elintézése várja.

— A debreceni erdei klinika fel
avatása. Vasárnap délelőtt avatták 
fel ünnepélyes keretek között a 
gróf Tisza István-tudoinányegyetem 
nagyerdei klinikatelepét. Az avatási 
ünnepségen megjelent Klebelsberg 
Kunó gróf kultuszminiszter, aki 
nagy beszéd kíséretében adta át a 
klinikai telepet rendeltetésének, to
pábbá Petry Pál, Czakó Elemér, 
Tóth Lajos államtitkárok, Vámosig 
Zoltán, a budapesti Pázmány Péter- 
t iidományegyetem rektora, Bárczy 
Dezső miniszteri tanácsos, dr. Kuncz 
Aladár,, a közgazdasági egyetem 
rektora és Heller Farkas, a mű
egyetem képviseletében, Verebéig 
Tibor orvosprofesszor, valamint a 
pécsi és szegedi egyetem képviselői. 
Az avatási ünnepséggel kapcsolat
ban tartották meg dr. Tóth Lajos 
kultuszniiniszteri államtitkár hono- 
ris cansa doktorrá avatását Ugyan
az alkalommal tették le a I)óry- 
innzeuni alapkövét ia.

— Előadás nz adóvalorlzáelóról. Kecs- 
wmdi Adolf dr.. az Erzsébetvárosi Kör
ben vasárnap délelőtt a jövedelem és 
vagyonadó valorizációjáról szóló tör
vényt és annak végrehajtási utasítását 
isincrtetö előadást tartott nagyszámú 
wligaló.-ág előtt. Sztcrényi József báró 
megnyitó szavat után részletesen foglal- 
totott az előadó különösen a pónzügymi- 
•■swrt végrehajtási utasítással, ismor-

aZf'J:at nz előnyökot, amelyek a ko-
‘ wan tizeteknek járna, az egyes évekre 
s kafeq-órh-kra megállapított <adókul- 

i ma-W úgynevezett helyesbítő el- 
amellyel n kelleténél nagyobb 

J.óval terhelt adózó kisebb adóösszeg 
■"Vasat érheti el. Azután az aktuális 

és politikai kérdésekről tett nyl- 
t. ■; .bV”’ lapunk más részén

... • m-'scbhpn fnglnlkoznnk.
!vp< •’Íua H,t a POBtaszekrény rejté-
• '“ajanak gazdáié. Furcsa rejtély- 
tr,,.'.??0 f?b be a lapok. A T2.

’r«’«’krt»Wbw
1“°»‘ talíUAk. M4ra ni- 

5^ 4* ®cnt?f nz ékszernek Antal

" n'””' Apn«6 Mo- 
•l in . ' !™l»ól»tot ó« fttiivoaSM
«•» ti észre, hogy az ékszereket

■X'«.Á,ra<,gtí!U1rt w"',!lk 
lr.lt ón xí* ZWBÍ ywwv ▼l*»Madnba ta- 
tcnyi o rkhtjp at' hanem a postnszek- 
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Hetvenöt Sajgót loptak öl
— A Hétfői Napló tudóritójdtól. —

Szombaton este a napi rovancso- 
Jtisnál vették észre a Giro-eKylet- 
ben, hogy hetvenöt darab Salgó- 
részvény hiányzik az aznap beszol
gáltatott értékpapírok közül. Elein
te valami tévedésre gondoltak és át
vizsgálták a tételeket, bogy hol tör
tént a hiba. Csakhamar rá is jöttek.

A Wiener és Glanz cég megbízá
sából a Hazai Bank szombaton dél
előtt letett a Gironál kétszázhetven
öt darab Salgó-részvényt. A pénz
tári íven fel is volt tüntetve a két
százhetvenöt részvény beérkezése,

az értékpapirkimutatánon azon
ban csak kétszáz darab szerepelt 
és újbóli áiszámolásnál megál
lapították, hogy tényleg csak 
kétszáz Salgó van a Sajgó pénz

— Sikkasztással vádolt nagykeres
kedő. Emlékezetes még, hogy H ér
tő g Hugó, közbecsülésnek örvendő 
nagykereskedőt egy trencséni posz
tógyár följelentésére letartóztatták, 
mert többszöri felszólítás dacára 
sem. számolt el a trencséni cégnek 
bizományi árujával. A főtárgyalást 
szombaton tartották meg, melyen 
Herzog azzal védekezett, hogy ő el 
akart számolni, de a fenti cég a 
szükséges számlakivonatokat nem 
küldte meg. Tiberighen fils tren
cséni cég azt állította, hogy a kért 
számlakivonatokat igen is bekül- 
dötte Herzognak, de ezt, mint már 
egy előbbi tárgyaláson, most sem 
tudta feladóvevénnyel igazolni. E 
miatt a főtárgyalást elhapolták.

• „A Faltörő kos", /,Az örökség", .,A 
Kúldy pipa", „A boa-tolvaj", a kitűnő 
tréfák, Németh Juliska Csokonai-dalai, 
Kökény Ilona, Berky Lili, Gózon, Bá
nóért szólói a jövÓ héten minden nap 
megismétlésre kerülnek az Andrássy-nti 
Színházban, ahol nap-nap után táb'lás 
ház tapsol a színház kitűnő tag.jaiuak és 
Latabárnak, Vágó Bélának, a színház 
kitűnő vendégeinek. Ugyanezt a műsort 
adják jövő vasárnap délután is 3% 
órakor mérsékelt hely árakkal.

— Házasság. Vasárnap tartotta eskü
vőjét Faragó Panni, Faragó Aladár, a 
8 órai Újság igazgatójának leánya Rich- 
tar Imrével. A házasságkötésnél Szász 
Károly min. tanácsos és Naddnyi Emil 
szerkesztő tanúskodtak.

— A kultuszminiszter elismerése a 
Ferenc-rendnek. Gróf Klebelsberg Kunó 
m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisz
ter abból az alkalomból, hogy dr. Ka
rácsonyi János nagyváradi kanonok, a 
kiváló történettudós „Szent Ferenc rend
jének története Magyarországqn 1711-ig" 
c. műve most hagyta el a sajtót, a feren
cesek két magyarországi rendtartomá
nyának főnökeihez, jelesen P. Tamás 
Alajoshoz, a Kapisztrún Szent Jánosról 
nevezett rendtartomány főnökéhez és P. 
Befides Valerlanhoz, a Szűz Máriáról ne
vezett magyarorzsági rendtartomány 
provinciálisához elismerő átiratot inté
zett.

— Klubestély. A C 15 (tizenötök clubja) 
szombat, este az Edison-kávéház szote- 
rénhelylségóbon nagysikerű művészes
télyt rendezett kabaréelőadássa!. A ren
dezés Földes Imre elnök, Neuvelt Sándor 
alelnök és neje, Rajna. Pál művészeti 
alosztály vezető és Krclster Andor iro
daim! alosztály vezető érdeme.

— öngyilkosság vagy baleset. Tegnap 
este a lipótvárosi teherpályaudvarból a 
Viktória malomba tolató vonat kerekei 
alá, eddig meg nem állapított módon 
ogy férfi került A szerencsétlenség a 
Kárpát-utca sarkán történt, ahol a férfi
nek a tejét a vonat kérőkéi levágták. A 
40 évesnek látszó munkáskülsejű féfíl 
személyazonosságát eddig nem sikerül* 
megállapítani. A környékbeliek szerint 

; Takácsnak hívják, már napok óta a kör
nyéken ólálkodott és öngyilkosságot em
legetett. Holttestét n törvényszéki orvos
tani intézetbe vitték.

tárában. Hetvenöt tehát hiány
zik.

Előkeresték a Hazai Bank kísérő
levelét és a legnagyobb megdöbbe
néssel látták, hogy

a kísérőlevél nieg van hamisít
va. A darahszámot valaki kettő- 
százhctvenötről kettőszázra ja

vította ki.

A hetvenöt részvény értéke meg- 
közelíti a hatvan milliót. A Giro 
igazgatósága azonnal megtette a föl
jelentést a rendőrségen. Szathmáry 
Hóbort detektívfelügyelő több de- 
t.fktivvel n bank helyiségébe sietett 
és rögtön megkezdte a nyomozást.

Miután a lopás és a hamisítás a 
Giro helyiségében történt, a detek
tívek biztosra veszik, hogy a tettes 
rövidesen kézre kerül.

— Kié nz iskola? Mull heti szá
munkban szóvá tclíuk azt a visszá
sa got, hogy az ÉME különböző szer
vei és alakulatai a főváros iskolái
ban tar'ják összejöveteleiket. Fel
szólamlásunkkal az illetékes ható
ságok figyelmét óhajtottuk felhívni 
és reméltük, hogy ennek nyomán 
azonnali intézkedéssel meg fogják 
szabadítani a tantermeket az oda 
nem való elemektől. Csalódtunk. 
A fajvédők hivatalos lapjának va
sárnapi száma újból többféle ösz- 
sze jövetelt hirdet különböző fővá
rosi iskolákban. Sőt ezekből az érte
sítésekből megtudhatjuk azt is, hogy 
az egyik iskolában az ÉME állandó 
hivatalt tart fenn. Tudomásunk sze
rint Úgy a Murányi, mint a Német 
uccui iskola a főváros közönségéé 
és kizárólag gyermekeink oktatási 
helyéül szolgál, ahol politikának 
— légyen oz bármely irányú — he
lye nincsen. Éppen azért újból és 
nyomatékosan felhívjuk a hatősá- 
ffok figyelmét arra, hogy sürgősen 
zárja le az iskola kapuit mindazok 
előtt, akik a tanítás-otthonát a kon
koly hint és színhely éré akarják le- 
alacsony itank

— Halálos végll verekedés. Halálos 
végű verekedés színhelye volt az Aréna 
út 22. arámii pince korcsma helyisége. 
Vasárnap késő esti órákban Kádár Jó
zsef 21 éves kocsist, — ki egy nővel 
mulatott — verekedés közbon hasba- 
szurták. A kivonult mentők haldokolva 
vitték a Róku8-kórházba. hol átadás köz
ben meghalt.

Uránia — Demlmonde (Szeszélyes asz- 
szonyok. Montecarloi történet. 5, %7, 
*A9 és 50.10 órakor.

— Drágább lesz a pezsgő. A hivatalos 
lap vasárnapi száma teljes terjedelmé
ben közli a pénzügyminiszter szabály
rendeletét, mely a községek által szed
hető bor, sör, habzóim- és huófogyasz- 
tási adók kivetésének uj módjáról intéz
kedik. Ezzel természetesen együtt jár a 
fogyasztási adó lényeges emelése is.

— Életuntak. Vasárnap délelőtt 10 óra
kor a Szentkirályi -utóban főbelőttc ma
gát. Falkus Endre novtí fiatalember. Mire 
a mentők a helyszínre érkeztek, má’* 
meghalt. Zsebében talált Írásokból csu
pán a nevét tudták megállapítani. — 
A’íss László 28 éves műszak! tisztviselő 
vasárnap réggel a Széchenyi-fürdő egyik 
kabinjában mellbelőtte magát és meg
halt. Tettének okát nem tudják.

— Razzia a Rndas-fiirdőben. Rak Sán
dor de*ektivfőfelügyelő csoportja szom
baton délután razziát tartott a Iludns- 
fürdőbon. Több bctegeshajlamu férfit ta
láltak, akikot bekísértek a főkapitány
sárra, Igazolás után valamennyinket j 
elengedték.

• A Kamarában ma és egész, h**tcn a | 
svéd Svcnska-gyár legújabb filmje, n 1 
Sötétség, főszerepben a kitűnő Gösta 
Fckmann-n] á« Lőtte Neumann fellépté
vel Elszállt n mámor. Előadások kezdete 
4, fi, 8 és 10 órakor. Ajánlatos a jegyeket 
előreváltani.

ú-v.J, <le atég amiiU is i^öhet tiielek grammonként a hirdetett áraknál 
flrlli>ó»crt,e?<l»tert erWérat fuetHuayaai el»uerjavá,ü,hunyaai tar 9~ái ichiu

— Megfulladt gyermek. Riedler Antal 
né ma délelőtt Csáky?utea 48. az. alatti 
lakásáról a piacra ment és ezalatt egy
éves Iván fiacskáját a gyermoklocsiban 
hagyta. Mikor visszatért, a gyermeket 
halva találta, mert az játékközben a 
korai sátorzslnórját a nyakára fonta, ra 
lószinüleg meghúzta és megfojtotta 
magút.

— Sznrkálás. Mg éjjel Újpesten Hova 
Lajos 28 éves géplakatost kmeretlen tet
tesek megtámadták. Hova támadóival 
bírókra költ, miközben főjét 3—4 helyen 
megfúrták. A mentők lakására szállí
tották.

i * Szeszélyes asszonyok (Demlmonde) -- 
I az Urániában. Montecarloi történet. B. 

’/.7, ,/.9 és 10 10 órakor.
— Rablótámadás. Ma <ste a Gál-utem. 

Hrovits-félo veudéglőből kijövel Makai 
Frigyes piaci árust hórom egyén meg- 
támadta, földre tepertők és kést fogva 
rá, kényszeritették, hogy pénzét adja át.

1 /V megtámadott segélykiáltásaira rend
őri segítség érkezett, aki a támadók kő

i zül kettőt, névszerint Avtalics Gyula 
malommnnkást és Torát Károlyt elfő

■ gott. A harmadik tettes elmenekült.
• Ddinlmonde (Szeszélyes asszonyok) — 

az Urániában. 5. 3á7, ’.-9 és 10.10 órakor.
* A Pro.’etograph most késeit! a Phö- 

n»r filmgyárban Balogh Béla vezetésé
vel Sylvoster Schiiffcr artista filmjét. A 
kiváló artista partnere fíalmay Tibor.

nát, árllhiníf, eiírar) 
legnw.uMnbb • Pranch Vilmoi órás-

napiár->n w Khír.iIL“ » üzlet Holtenbill ruoca 
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I Böhm Kálmán^.
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Tűlefónszám: 148-12

Távirati cím: W^rdósbBhm Bndirpeft

Ha Ön

Házat, lelket 
üzletet

venni vagy eladni akar, no mulassza 
el fölkeresni a

Szilagyi Irodai
ahol minden időben találhatja szeren
cséjét, úgy vétőinél, mint eladásnál. 
Helyben és környéken gyönyörű 
családi házakat beköltözhetőséggel, 

mesebeli

forgalmas üzleteket
hol gond nélkül tisztességesen meg 
lehet élni munka után. Fölvilágosítóét 

díjtalanul adok

Szilágyi, Rökk SziKrchiafca 23.
Tetefón: Józaeff 13S-30
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Szilárduló irányzat 
a tőzsdén

A nehéz papírosok előretörése — A tőzsde felszívta 
a küllőidről özönlő arbitrAzspapIrokat

Multhoti tőzsdei prognoszf ikonunk he
lyesnek bizonyult s n kőt tőzsdei nap a 
ianybaság jegyében zajlott lo. Kőt a ke<|. 
vétlen hangulat tnóg súlyosabb nyomo
kat hagyott a piacon, mint ahogy azt 
mi elképzeltük. Az eladók tábora 
pblcihologlní okok alupjún folyton növe
kedett a igy az árfolyamok lemorzsoló- 
dásánnk nem lehetett gátat vetni.

A külföldi tőzsdékről is clözönlötték 
pappirosokknl a pesti piacot, s

• mindig régen álló kontremlu Is el
érkezettnek látta az Időt, hogy fe
dezetlen elndáttalvAl még Jobban kl- 
mélyíttte az amúgy Ih elég lanyha 

Irányzatot.

A pántcM tőzsdére fordulatot várfalt 
n jól értesültek. mert

azok az okok, melyek a lanyha han
gulatot megteremtették, szünőbou 

voltak,

ellenben Hértt egyre ontotta az nrbilragc 
papírokat, úgy hogy a tőzsdeidő egész 
folyamán nem tudott a szilárd irányzat 
Jábrnkapni. A kontremin is teljes gőz
zel dolgozott, amelynek a Hitcl-részvé- 
nyékét sikerült egész 800,000 korona alá 
lenyomnia.

Csak az nfótőzsdóu lehetett észrevenni, 
hogy az irányzat tényleg megváltozott. 
Az üzleti idő alatt zsúfolt tőzsdeterem
ből senki sem távozott a rettenetes to
longás közben hatalmas üzletet bonyo
lítottak le részben promt, részben pró- 
longálí daraliokban.

Egyes piacokon szinte életvcszcdcl- 
masné vált n tolongás. A Kőszén-részvé- 

■;*y*k Irént oly hatalmim érdeklődés nyil
vánult meg, hogy pillanatok alatt 20— 

ni emelkedett árfolyamuk. Ez a 
tomboló érdeklődés nz egész utótőzsdo 
ideje alatt nem veszített erejéből, sőt 
inkább fokozódott a c«ak a tőzsdeterefn 
erőszakos kiürítése után szűnt meg.

Megalakult a Tőzsde Klub. Va-r 
sárnap délben a Rcnníssance Jötté
iéin helyiségében megalakult a Ma- I 
gyár Tőzsdei Klub. Mór félórával a ! 
közgyűlés tnegnyitúsa előtt nz étté- I 
rém helyisége zsúfolásig meglelt a | 
magyar közgazdasági élet kiválóvá- | 
gnívni. Leid az uccán háromszáz | 
autó sorakozott, amelyek gazdája 
kát hozták a klub alakuló értekez
letére. Hoffmann Gusztáv bankár 
üdvözölte a klub alapitóit, majd 
Matlckovils Sándor karéi ttok meg
nyitotta nz értekezletei. Dr. Zollá^ 
Gyula, dr. Forray Ernő, Lővy Ernő, 
Halász Lajos felszólalása után meg
ejtették a tisztujiinst. Elnök Fau
ltéra Ferenc, a Földhitelbank vezér- 
igazgatója lett. Társelnökökké Frey 
Kálmánt, a tőzsde a lel Iliikéi és Bet- 
lelhehn Miksát választották meg. 
Aleluökölc liakovszky István, Hoff- 
mann Gusztáv, K ralist l’ál, dr. 
Sfrin Emil és Csi hu'indt- Ernő let
tek. Ezzel az alakuló közgyűlés, 
véget éti, a tagok pedig fesztelen | 
eszmecserében még körülbelül egy i 
óráig együtt maradtak.

Tranzakció az All. Kőszénben. 
Mini jó forrásból eriemilünk legkö
zelebb igen előnyé** 1 rnnzakeiót bo-1 
iixolítnnak le az Általános Kőszén-1 
banya Részvénytől sasáénál. Mint: 
I.lilik az új részvényeket teljes ege- 1 
szűkben felajánl ák a részvény ■ •- 
s»'knek <- pHig 1:l-et igen cd- 
í>ó árfuljmn melleit. A hir kipat-. 
lanásn ultin Jgen megnőtt n kőszén i 
részvényt';ri vásárlók •ábovu k e* 
k'.iür. i vilutárís v;.i>ir< s kurzusa A ' 
u-í ésszerűen • •nielkrdik.

\ Franci* Magyar Bank részxé- 
uyeii telos.'.űak. \z. hindi héten 
ii'eenlnkiü! I’riiticia Mugvar Bank

Az egész vonalon a vevők kerültek túl
súlyba s majd minden komoly értékre 
pénzajánlat volt. Arii és kontretnin pil
lanatok alatt eltűnt a piacról, sőt a 
kontremin hirtelen fedezni kezdto an- 
gazsíná nyalt.

Az elkövetkező tőzsde hét kilátásai így 
igen kedvezőek. A gabona eladásokból 
kikerülő hatalmas tőkéket papirosokba 
fektették. Máris rengeteg vételi megbí
zatások futnak be a bankokhoz s na
gyobb tőzsdeirodákba. A spekuláció 
íiausM* fantáziáját az olcsó kamatlábú 
kosztpénz Is növeli, mert már

a kővetkező kasszanapokra 4— 
5%-al Is kínálnak pénzt nagy téte

lekben.

Ezek a momentumok már egyedül is 
szilárd t őz nőnapok eljövetelét garantál
ják, az egymásután bekövetkező előnyös 
tranzakciók pedig a favorit papirosok 
táborát szélesítik ki. Így tehát minden 
előfeltétele meg van annak, hogy

o héten igen szilárd tőzsdenapok kö
vetkeznek be.

A bécsi piac dadáéi bcsszeje is szűnő- 
I ben 1, mert n magyar papirosokat ott 
[ is erős kezek vásárolják emelkedő ár
folyamok mellett.

Különösen a nehéz papirosokra fc- 
, kiidt a spekuláció. A Hitelbank érdek
körébe tartozó részvények az első tipp 
favoritok, mint a két Ganz, a Fegyver, 
a Láng, Lámpa, Flóra, de különösen az 
Általános A’ősvén-részvényi'it. vásárolják 
a benfentesek. egyedül a Hltel-részvé- 
nyekbon van még mindig tekintélyes 

, kontremin pozíció. Nagy tipp inég to
vábbá a Keoeskedetmi Ra-nk, a bánya
papirosok, az őstermelő, a Rézbányái, 
Dunaharaszti fa és a Mérleg, melyok 
állítólag igen előnyös tranzakciók lebo
nyolítás előtt állanak.

részvényei tudvalevőleg 25.000 ko
rona névértékű címletekből állanak. 
Miután az ily nehéz papirosok 
tőzsdei plaszirozása esetleg nehéz
ségekkel járhatna, mint értesülünk, 
a bank igazgatósága rövidesen el
határozza, hogy a 25.000 koronás 
részvényeket 25 drb 1000 koronás 
rézsvényre bontja s így hozza majd 
forgalomba. Egyébiránt a nagy jö
vőjű új vállalkozás részvényei iránt 
igen nagy az érdeklődés, de tekin
tette) a ki* szabad mennyiségre, az 
igények csekély százaléka lesz ki
elégíthető.

Mnjorlzálnsi harc a Rézbányái
ban. Az elmúlt hét lanyha tőzsdéjén 
Is feltűnt, hogy a Rézbányái rész
vények mily szilárdan tartják .árfo
lyamukat. A legtöbb érték 20—30 
százalékos árveszteséget szenvedett, 
nűg a Rézbányái növelte kurzusát. 
Most már kipattant e rendkívüli 
szilárdság titka- A Rézbányái 
ugyanis román nnclonalizálása Al
kalmából köteles volt ej?y nagyobb 
részvénypakettel, egy megszállott 
területen lévő román pénzintézet
nek átengedni. Egy nagyváradi elő
kelő tőkecsoport c pénzintézettel 
megállapodást .létesített, az egész 
részvénypakett átvételére. Ez a 
részvénymennyiség azonban még 
nem adja meg a Rézbányái rész- 
xénvtöbbségél m így a nagyvára
diak négy bvdup’sti In:?(h bízatná- 
H.vosi réggel két bét óta. a pesti 
íőz'lén úszó darabokét fel vásárol
tatja. A Rézbányái vállalat buda
pesti érdekeltsége n runjorizálasi 
•wándékui megnvszelve, ugyancsak 
négy o^sdebizoniényos céggel vá- 
-árohatju a maga számlájára az 
ú«-z t darabokat V kél konkurens

így egymást túllicitálva veszi a® 
úszó darabokat, mindaddig, míg a 
részvénytöbbség végérvényesen va
lamelyik félre ki nem alakul.

Uj részvények a tőzsdén. A tőzsde
tanács kis bizottsága szombati ülé
sén a Vulkán Gépgyár, a Just Izzó, 
ti Bródi Vágón, & Fővárosi Nyomda, 
a Móri Szén, a Corvin Film, az 
Unió Textil, ok Aszfalt és Kátrány, 
n Turfi? Cipő, a Palugyay Bor, a 
Mechanikai Berendezési, a Csepeli 
Építési Anyag és a Marx Lakkgyár 
részvényeinek bevezetését határozta 
el.

x A Magyar őstermelő Részvénytársa
ság f. évi szeptember hó 22-én tartotta 
rendkívüli közgyűlését Kronberger Li
pót udvari tanácsos elnöklete alatt. 

; Elek Gyula aleluök-Vezérigazgató elő- 
j terjesztésére a közgyűlés elhatározta az 
! intézet alaptőkéjének két részletben 

350 millió koronára, egyelőre 250 mil
lióra való fölemelését és mindon 2 drb 
régi részvény után 1 drb uj részvényt 
ajánl fel 40.000 koronás árban, mihez 

l még 400 korona folyókamat jár dara- 
I bonként. A kibocsátásra kerülő uj rész- 
1 vények a folyó üzleti év nyereségében 
’ részesednek. Az elővételi jog gyakor- 
1 lása 1923. évi rzeptember 24-től 29-ig 
! bezárólag eszközölhető Budapesten: a 
I Magyar Általános Takarékpénztár Rt. 
főpénztáránál (V., József-tér 14). Wien- 
ben: az Allgemeine Verkehrsbauk (I., 
Wipplingerstrasse 26) ós a Wiener Lom- 
bard- u. Escompte-Bank (I., Schotten- 
gasse No. 10) főpénztáránál. A szabad 

i kézből elhelyezhető részvényeket az 
i igazgatóság részben arra használja fel, 
i hogy alvállalatainak még idegen kézben 
levő részvónybirtokát csere utján sze- 

; rézzé meg, részben, hogy hosszabb 
[ időre való lekötés mellett minimálisan 
i J70.000 koornás kibocsátási áron kül

földön helyezze el.
x Francia-Magyar Bank Rt. Múlt hé

ten alakult meg a Francia Kamara he
lyiségeiben egy milliárd korona tőkével 

' a Francia-Magyar Bank Bt. Vezető-! 
sége: Elnök: Huszár Károly. Ügyvezető 
ölein ükök: Bányai Sándor dr. és Pókn- 
I’ivny Béla dr. Alelnökök: Troimonts 
Charles gróf'és Barna Bertalan (New
york). Tgazgatósúgi ta?ok: Dieker Jó
zsef (Madrid)), Dániel Gábor báró dr., 
Falndy .Tenő dr.. Faludy Sándor, Fon- 
cault. Eugene, Giraucl Eugen, Gráf! Tg- 

: nác dr.,. Hohenlnhe Károly Egon her
ceg, T.óránd Henry (Newyork), Mayer 
Jacquos, Odespalchi Lóránt herceg, Ré- 

t vész Jenő dr., Stoinlen Charles, 'Somlyó 
Arnold (Newyork), Truella P. Marcéi, 

; Thévenln Denis. Felügyclöbizottsági ta- 
| gok: Domjén László, Kovácsy Dénes dr., 
I JTcgediis Gyula, Ráskay Ferenc, Krarn- 
! mer Kászonyí Károly, Szerb Károly, 
! báró do Gerando Félix. A részvények 

többségét a Magyar-Amerikai Bank Rt. 
vette át.

x A Magyar Országos Központi Tako* 
rékpénztár rendkívüli közgyűlése az 
igazgatóságnak az alaptőke fölemelésére 
vonatkozó összes javaslatait elfogadta. 
Ennek alapján az igazgatóság közli, 
hogy a részvényesek minden három da
rab régi részvény után 1 drb, a f. év 
osztalékjában már részesülő nj rész
vényre 40.000 korona befizetése ellené
ben elővételi joggal bírnak. A befize
tések 29-ig bezárólag az intézet központi 
pénztáránál (TV., Bécsi-utca 4.) délelőtt 
9—12 óráig teljesíthetők.

x A Ganz-féle Villamossági Rt. igaz
gatósága az október 2-án megtartandó 
közgyűlésnek javasolni fogja a 180 mil
lió K alaptőkének 2520 millió koronára 
való emelését olyképpen, hogy az ed
digi részvények névértékű 20.000 K-ra 
emeltessék fel és 36.000 darab szintén 
20.000 K-ról szóló uj részvény bocsáttas
sák ki. Az uj részvények már az 1928. 
évre osztalék jogosultak lesznek és teljes 
egészükben a régi részvényeseknek kí
náltainak fel. Minden öt régi részvéuyre 
2 nj részvény jut. darabja 110.000 ko
rona kibocsátási árfolyamon. Az ily- 
kánt befolyó összeegkből fedeztetnek a 
régi részvények névórtékének fölemelé
séhez szükséges összegek és a kamat 

■ 1923 T 1-től. Töredékrúszvények nem 
• adatnak ki. Az igazgatóság javasolni 
i fogja továbbá n közgyűlésnek, hogy nz 
[1922. üzletóvro szóló szelvény október 
Dl tói kezdődőleg a Magyar Általános 
i Hitelbanknál 800 K-val váltassák be.
| x A Fahank Résivénytársaság rend
kívüli közgyűlése elhatározta az intézőt 
alaptőkéjének 2iMl millióról 400 millió 
koronára való fölemelését. Valamennyi 
ni részvény a régi részvényeseknek 
ajénlfptik fel átvételre 1:1 arányban. 
Az elővételi jog f. évi október hó 1-éig 
bezárólag az intézet pénztáránál d. u. ■ 
5—7 ig gyakorolható darabonként 8000 j 
korona kibocsátási ár befizetése ellené

ben. Az uj részvények már az 1923 - 
letóv eredményében részesednek. ' °í'

x A Magyar Építő Iparban’k rPn(i 
kívüli közgyűléso elhatározta a? 
tőkének 50 millió koronára való rf 
emelését. A kibocsátandó uj részvény 
hői minden régi 1 részvény után 2 , 
illeti meg a réRzVényesékct lOOí) koron, 
kibocsátási árban. Az elővételi jog 
tóber hó 1-ig bezárólag gyakorolható . 
társaság pénztáránál (Gresham-palOtfl) 
Ugyancsak elhatározták az igazgatótól 
kiegészítését is. Az igazgatóságba h„ 
választattak: Pálffy Daun József grAf 
nagybirtokos és Döme Gyula jósL 
igazgató, az Apponyi Albert és Györn 
grófok uradalmának jószágkormúnj-zóji

x A „Hungária” Műtrágya, Kénsav 
Vcgyilpar Rt. 1923 szeptember 21-én h” 
nos József elnöklete’ alattt tartott köz. 
gyűlésén az alaptőkét. lS.oőO darab 
egyenként 400 korona, összesen 5,340.000 
korona névértékű, a tartalékalapból ^ 
fizetendő részvény kibocsátása által 
77,340.000 koronára emolte föl, moly 
vények a Mészárosok és Hentesek Csont
feldolgozó és Műtrágyagyára Részvény- 
társasági részvények csere útján való 
megszerzésére ford itta tik. Az ilykónt 
felemelt alaptőke további 193.350 darab 
részvény JtibocsátásávaT 154.GSO.OOO koro
nára emeltetett fel. Ezen uj Részvények 
teljes egészükben 1:1 arányban a régi 
részvényeseknek 25.000 kor. árfolyamon 
bocsáttatnak rendelkezésükre. A kibo
csátással járó költségek a társulat tír- 
liérc mennek. Az elővételi jog 1923 szop, 
tember 24-től .1923 október S-g a társulat 
pénztáránál gyakorolható.

x A Gizella Gőzmalom Rt. a június 
20-iki közgyűlése határozata szerint a 
régi részvények névértékét 200-ról 1000 
koronára bélyegzi fel és egjben 1:1 
arányban 10.000 K új részvényeket, ad kl. 
Az elővételi jog szeptember 2-1-161 októ
ber 4-ig gyakorolható a Magyar Leszá* 
mitoló- és Pénzváltó Banknál.

x Ar Hungária Kalaptonn* és Kalap, 
gyár alaptőkéjét 160,000.000 K-ra emeli 
fel. Minden 5 régi részvény alapján 2 
ni vehető ét, 5000 koronás árfolyamon f. 
hó 24-től 29-ig az Anglo-Austrinn Bank 
Limited, Budapest, főpénztáránál d. u, 
4 és 6 óra között. Az igazgatóságba 
Buday Goldberger Leó dr. úr választa
tott be új tagúi.

x „Kühne" Mezőgazdasági Gépgyár 
Rt. A társaság Szécsi Pál elnök elnök- 
loto alatt megtartott rendkívüli köz
gyűlése elhatározta az alaptőkének 
110.000 darab uj, az 1923. üzletév ered
ményében részesedő 2000 korona név
értékű részvény kibocsátása utján 
580.000.000 koronára való fölemelését 
olyképpen, hogy a befolyó felpénzhfil a 
régi részvények nóvértéko is 400 koro
náról 2000 koronára emeltetik fel. A 
kibocsátásra kerülő uj részvényekből 
minden két darab régi részvény alapján 
egy darab vehető át 14.000 koronás ár
folyamon 200 korona darabonkénti ka- 
máttéritós mellett, a Hazai Bank Kt. 
pénztáránál 29-ig naponként délután 
’/a5 órától 6 óráig.

IV. VARMEGYE U. 7 
PÉNZTÁRI ÓRÁK 9-5 

(a Vármegye ucca a Semmelweis 
uccának első mellékuccája)
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SZINHJÍZI HÉT

Mft.óMOKÍr<C

régre, gom.magát
hogy itt van. kedves Szmolt In- 

Annyi kérdezni valóm van ís 
... csak vasárnap este látom. Gyerünk hát, meséljen, tényleg igaz? ...

— Igaz, hát, de nem úgy, aho- 
gyan maga tudja. Beöthy vezér va
lóban megjelent az Elssler Fanny 
utolsó próbáján és bizony magyarul 
mondva úgy felforgatta az operet
tet, hogy meg maga Napóleon sem 
ismert volna rá, aki pedig a. Rcich- 
sladti herseg apja volt. Rátkay 
Jlarci azonban kijelentette, hogy az 
operetten már nem lehet változtat
ni. Marad minden úgy, ahogy -volt.- 
Beöthy, mert neki ilyet még nem 
mondtak, clhalványodott, aztán fel
ébredt benne a vezér és szó nélkül, 
Miény határozott gesztussal kezet 
nyújtott Rátkay nak. A békekötés 
után pedig beült a jobb egyes pá
holyba és szó nélkül nézte végig a 
próbát.

— hi volt az az úr az Elssler Fanny 
premierjén, aki a páholy mélyéből nézte 
végig az előadást?

— Hát képzelje csak, amikor a 
király Színház nézőtere a premiér- 
kor már szinültig telt közönséggel, 
idegesen látják az unionisták, hogy 
az egyik diszponált páholy üres. 
„Nem adtuk volna cl?'* — mondja 
Lázár. „Dehogy nem'* — felelt a 
pénztáros kisasszony. Erre bizony 
vem voltgk restek, felmentek az er
kélyre és alapos vizsgálat alá vet
ték a páholyt. Kiderült, hogy a pá
holynak van lakója Halmos doktor 
^■mélyében, aki Honthy Hanna el
vált férje és aki a páholy sötétsé
géből akart gyönyörködni a fősze
replő ragyogásában.'

~ Rút a „Hőstenor** főszerepét ki fogja 
játszani a Belvárosiban?

— Ki? Hát Csortos. Qzc már min
den veréb csiripeli. A női főszere
pet pedig — és most ámuljon el — 
nem Titkos Ilona játssza majd, ha
nem fíóth Klári. Ügy volt pedig, 
uogy Titkos fogja játszani, de ami
óta a Jégcsap főszerepét visszaadta, 
haragot tart vele az Unió és igy a 
AIöstenor"-t sem kapta meg. Ezzel 
izemben a kis Sivó Anna is szere
pet kapott az Andrássy üli Szín
házban. Átvette Kökény szerepét 
engolflastromként, merthogy a Na- 
varrai Margitban elvették tőle a 
szerepet. No de Kászonyi Gizi örö- 
r^e sem tart már soká, aki ugyanis 
■ ivó Anna szerepét játssza, mert
1 v szerint, már odaadták Sándor 
uzinek,*aki ha megtanulja, el is

3'Assza majd.

“ Van-c még valami?
■- Hogyne volna. Rózsahegyi uj- 

Amerikába készül. Meg kell már 
azt a nagy várost — mond- 

JA MZMhcgyi — hogy valóban ak- 
''>ra házikók vannak-e ott. Az uta- 
r 1crv már komoly stádiumban
; csak a beutazási engedélytől
'"Sg, valóra válik-c.

á7rbói?0!J a Próbák a Pompa-

j.T. fővárosi Színház próbatáb- 
már újból csak Halmayt, meg

2 írják ki> mert Fedák Zsa- 
bZtlc.h?nbc u1^otl. A München-

.ar l^-kodó Rcinhardt mestertől 
■/.'.^'''^tD'ást jönnek a táviratok 
tár^Ul^S ~~ ^Kaz8(iért. És hogy a 

k,om<>lUak, legjobban 
">au Z!l«~sa mindig

.áJ tol; utazásiak 
;'c® C,ak ^égiicreplé, lesi „

— Szerelem?
Maga kis Hamis. Minden héten 

egy üjabb szerelmi ügyről számol
jak be magának. Azért se, csak meg
erősítem a régit. Hát tudja azt, 
hogy a Szerecsen ucca bonvivánja 
alig várja esténként, hogy a „Szép
asszony kocsisa'* leálljon a színpad 
után a standjára, mert akkor, rohan 
át a kettes villamossal a Tisza Ráí
rná n-térre, hogy láthassa a klasszi
kus istennőt. A Vígszínház ifjú sze
relmes-színésze pedig az utóbbi idő
ben ismét sűrűn ólálkodik a Conti- 
nentál-szálloda körül és sóhajai só
lyom szárnyakon repülnek fel az 
első emeletre, ahol az imádott mű
vésznő lakik.

— Levél jött-e a héten?
— Jött hát. Pásztor Ferike irt Te

mesvárról, ahol vendégszerepel és 
Herényi Gabi üzeni Erdélyből, hogy 
szüret után feljön Pestre. Addig 
nézzünk neki valami jó szerepet.

is

RÖVID HÍREK
A

A
deb- 

a kis

A

AZ

SZÍNÉSZEK 
nem fogadták el a létmini
mumban megállapított össze
get.

ILOSVAY RÓZSI 
leszerződött Salamon Béla uj ka
baréjához verdégszereplcsre.

PETRÁS SÁRI
október elején visszajön Hol
landiából és azután Cseh-Szlo- 
vákiába megy turnézni.

MÜ VÉSZSZINP  ADÓT 
megvette Haltén Jenő 
receni színigazgató, 
színházat átépíti cs 
lioz szilire.

KIRÁLYSZINHÁZBAN 
hétfőn délben osztják ki az uj, 
Marthon-Drégely operett szerepét.

KONTI JÓZSEF 
muzsikájából operettet Írnak.

DEZSÖFEY LÁSZLÓ 
a Huugária-fürdő épületében tánc
palotát nyit.

AZ APOLLÓ SZÍNPAD 
végleges helyisége az Eskü-téri 
Helikon.

LÓTH ILÁT,
a népszerű filmdivát nom&okára 
oltár elé vezeti vitéz roliouci 
Stohrer Viktor, az ismert textil
gyáros.

BAKÓ LÁSZLÓ 
hosszabb szabadságot kapott a 
Nemzeti Színháztól.

PESTI KABARÉ 
szeptember 28 án Ujváry a Pa- 
laco-kabaró volt igazgatójának 
vezetése alatt fényesen átalakítva 
újból megnyílik. A megnyitó 
műsor keretében Góthék is 
lépnek.

STAR 
pasaréti műtermében késről 
latsa Emil legújabb filmje, a 
rom pofon, Lajthay Károlyiéval 
Verebes Ernővel és Szekula Dénes 
tart, főhadnagy a főszerepekben.

. ORION FIMGYÁR 
legújabb Griffith filmje az Ame
rika hőskora, naponta meg-meg- 
ujuló sikerrel kerül színre zsúfolt 
házak előtt.

volt 
aki 
operetteket

A

fel-

A
fía- 
Há-

* Fodor László nagysikerű vígjátéké, 
a „Navarrai Margit", mely eddig állan
dóan táblás házak előtt került színre, a 
jövő héten hétfőn, szerdán, pénteken és 
vasárnap szerepel a műsoron a Magyar 
Színházban. Kedden Molnár Ferenc drá
máját, az „Égi és földi szerelmet" ad
ják Darvas Lilivel a női főszerepben, 
csütörtökön Vajda Ernő nagysikerű vlg- 
játéka, „A válóperes hölgy" megy, 
szombaton Hans Müller szenzációs drá
máját, a „Tüzek“-et Ismétlik. Vasárnál? 
délután Beöthy László kitűnő bohózatá
nak. a ..Kovácsné"-nak lesz első dél
utánt előadása 3 órakor, mérsékelt hely
árakkal.

* A Vígszínház e hetének művészi ás 
irodalmi nagy eseméuyo lesz az Ivanov- 
nak, Csehov klasszikus színmüvének I

Hirdetjük fizetjQk a iehel4 legmagasabb lra)u<

szombati bemutatója. Lázas Izgalommal, 
várják a közönség minden rétegébe^ a | <oronátj ucLLEKT TESTVEkIEK Eötvös ucca v

Vanja bácsi és a Három nővér szerző
jének ezt a legdrámaibb és költői szép
ségekben leggazdagabb alkotását. A be
mutatóig a műsort az Első csengetés, a 
legfrisebb vígjátékéikor dominálja. Ked
den a John Gábriel Borktnan, csütörtö
kön a Cserebere kerül színre. Vasárnap 
délután az Ur szőllejét játsszák.

• Szombat este mutatja be a Belvárosi
Színház Wedekind nagyhírű tragédiá
ját, a „Tavasz ébredésé“-t, melynek elő
adása iránt tendkivüli az érdeklődés. A 
kitűnő darabot a jövő héten kedden és 
pénteken megismétlik. Hétfőn, csütörtö
kön, szombaton és vasárnap Zilahy La
jos nagy sikert .....................
„Jégcsap" kerül 
váló szereplőivel, 
vendé gfelleptével 
szorepben Móricz 
rasztvigjátékát, i 
Jövő vasárnap délután pedig Földes 
Imre népszerű vígjátékét, „A buta em- 
ber“-t ismétlik 3 órakor mérsékelt hely
árakkal.

• A Király-színház újdonsága: „Elssler 
Fanny", Faragó—Nádor uj operettje, 
mely a szerdai főpróbáján és a csü
törtöki bemutatóján oly rendkívüli si
kert aratott, a jövő héten minden este 
színre kerül Honthy Hannával, Kö
kény Ilonával, Lelkes Margittal, Rát- 
kaival, Latabárral, D'Arrigóval, Sáros- 
syval, Járayval és Raskóval a főszere
pekben. Vasárnap délután Lehár Fe
renc „A sárga kabát" cimü operettje 
kerül színre 3 órakor mérsékelt holy- 
árakkal.

• Orpheus a pokolban, a Városi Szín
ház szenzációs sikerű vigoperája hétfőn, 
szerdán, csütörtökön, pénteken, szomba
ton és vasárnap csto van műsoron. Va
sárnap délután a Pillangókisasszonyt ad
ják.

• 82—89 előadása lesz a jövő héten 
Rajna—Czobor kacagtató és szépzenéjü 
operettjének, a „Szépasszony kocsisá"- 
uak a Blaha Lujza-szinházban, ahol 
minden este megújuló siker kiséri a 
népszerű szereplőket, Somogyi Nusit, 
Vaály Ilonát, ötvös Gittát, Lászlót, 
Szirmait és Tamást. Jövő vasárnap dél
után Szilágyi és Lippay „levendula" 
cimü kitűnő daljátékát adják 8 órakor 
mérsékelt helyárakkal.

• Bánk bánt adják kedden este a Vá
rosi' Színházban Sándor Erzsi kamara
énekesnő és Környey Béla vendégfellép- 
tévol. Az előadáson jelen lesz a new- 
yorki Metropolitan Opera nálunk időző 
elnöke.

• A három grácia hete lesz a Fővárosi 
Opcrettszinház e hete is. Minden este 
Lehár Ferenc páratlan sikerű rcvuopc- 
rettjét adják. A minden előadáson meg
újuló, leikos tüntetésekben megnyilatko
zó siker ogyik megteremtője Siller Irén, 
akit sokszínű alakításáért, behízelgő éne
kéért és virtuóz táncaiért most már az 
operett legkiválóbb primadonnáival em
legetnek egysorban. Teljes mértékben 
osztozik a sikerben Halmay Tibor, aki 
époJy kitűnő szí nős?, mint amilyen káp
rázatos táncos, Ujváry Lajos mindig 
újabb és újabb mókákkal tarkítja a de
tektív groteszk alakját, Vendrey Ferenc 
minden szavával kacagtat, Kompóthy 
Gyula elegáns és széphangu gróf, Mé-

: szoros Paulctte szemrevaló, kecses Ni- 
• netta és Komlóé Vilmos csupa jókedv, 
i Elenát felváltva éneklik Harmath Hilda 
és Hajdú Eta. A délutáni előadások mű
sorát továbbra is a színház másik nagy 
sikere, a Marinka, a táncosnő tölti be.

• A burleszkklrály október 5-én lép fel 
, Budapesten. A hetenként megjelenő új
moziplakátok színes foltjai nagy szám
ban vonzzák magukhoz a járókelőket. 
Egy ilyen moziplakát. körül álldogáltak 
a napokban a kiváncsi bámészkodók. 
Áttörtem a kordont és ahogy « plakátra 
pillantottam, rögtön tudtam, hogy Há
ruld Lloydot, a nagyszerű burleszkko- 
mikust, becéző néven ..ö"-t ábrázolja a 
kép, a Nagymama fiacskája című 5 fel- 
vonásos filmben. Érdeklődtem, hogy me
lyik filmvállalat hozza forgalomba és 
megtudtam, hogy a Projektograph rt.

Felkerestem Roboz Aladárt, a Projek
tograph rt. igazgatóját, hogy megtud
jam, mikor lép fel a burlesztkkirály. 
Nemsokára, — mosolygott Roboz Igaz
gató — csak ne legyenek türelmetlenek. 
Igen sokan érdeklődnek a film Iránt, 
miért is elárulom, hogy október ötödi
kén lép fel a Royal Apolló, Omnia és 
Helikon mozgóképszínházakban TTarald 
Lloyd. Azt hiszem, hogy ez a filmbnr- 
loszk. mely idehaza Mihály István ötle
tes folratalval készült cl, tetszeni Mg 
a közönségnek ... Mi is hisszük és re
méljük a legjobbat. éG. Gj/J

aratott bohózata, a 
színre a bemutató ki- 

, szerdán Rákosi Szid!
és Somlayval a clm- 
Zsigmond kitűnő pa- 

a „Sári biró“-t adják.

EOIarad egy emlékem
Glmondja: Bábas cJud

A boldogságom, *az örömem, az 
álmom: a klasszikus operr.ett. 
Más a levegő, a muzsika, sőt 
mintha az emberek is mások len
nének a klasszikus világban. 
Nincs jobb, szebb szerep, nincs 
zengzetesebb mondanivaló azok
nál, amelyeket kllasszikns mu
zsika kisér.

Nem csoda hát, hogy örömmel 
fogadtam el a Városi Szinház 
szives meghívását, pedig az is
ten látja a telkemet, hogy pi
henni akartam vagy két eszten
deig. Nagyon rám fért volna. De 
hát Orfeusz nem hagyott nyu
godni, OfTenbach hívott, csalón 
gatott s ha egyszer megöreg
szem, — arra is kell gondolni 
még a primadonnának is — ma
rad egy gyönyörű, bűbájos em
lékem, Orfeusz a pokolban, 
amelynek zengő muzsikája kell, 
hogy végigkisérjo tíz embert 
életének egész utján.

A csodaszarvas
(Le oocu magnifigue.)

Megírtuk már, hogy a RenaisscniM- 
Színház o hét szombatján úgynevezett 
nagy premiert hoz: bemutatja Fernand 
Crommclynck, belga drámaírónak azt a 
darabját, melyet tavaly nemcsak a pá
rizsi szezón, hanem a francia irodalom 
nagy eseményének deklaráltak a francia 
tolinak olyán mesterei, mint Romain 
Rólland, Anatole Francé, De Flers, 
Lugné Poe és Antoine. Ez utóbbi, aki 
főként mint színpadi reformátor és kri
tikus a lognagyobb tekintély a mai 
Franciaországban, a Le cocu magni- 
flque-t a mai francia dráma klasszikusá
nak nevezte, Moliérc és Beanmarohale 
legnagyobb utódának, akinek komédiája 
„olyan forradalmi érték a francia drá
mában, mint annak idején a Figaró há
zassága volt".

De e csodálatos darab & magyar eaz- 
tétikusok figyelmét nyomban megra
gadta, mikor könyvalakban megjelent, 
Kosztolányi Dezső a Nyugatban még ta
valy többek között ezeket irta: „Ennél 
a drámánál, nézetem szerint, évtizedek 
óta nem született különb... Korántsem 
hiszem, hogy töredékes magyarázó siók
kal teljes fogalmat adhatott, milyen 
kincseket takar ez a játék ... Külsejé
ben komikus, belsejében tragikum... A 
költő léloklátása könyörtelen, ösztőnös- 
sége sugallató®, igazmondása döbbene
tes ... Crommclynck merészebb,^ átfo
góbb. mélyrehatóbb. Bensőbb, mint 
Shakespeare, egészségesebb, mint Strind- 
berg. Ez a bohózat felér a Velencei mór 
és Az apa tragédiájával. Hőse nagyobb 
Othellóuál és az Apánál...

A magyar közönség nagyszerű fordí
tásban kapja ezt a chef d‘oeuvTé-t a 
Karinthy Frigyesében, aki furcsa ötlet
tel A csodaszarvas elmet adta a ,.nagy
szerű felszarvazott*‘-nak. A magyar elő
adásnak pedig külön ékessége lesz Törzs 
Jenő alakítása, aki ennek a hatalmas 
iramú, óriási szerepnek legnevezetesebb 
szerepei: Pe»r Gynt és a Sasfiók jelen
tőségét adja, sőt benne pályafutásának 
még magasabb csúcsára lemdfil Uj szí
nésznőt, komoly reménységet is hoz ez a 
bemutató: Tőkés Annában.

A Renaissanco-Szinház Bárdos Artúr 
rendezésében és Márkus László érdekes 
díszleteivel ég kosztümjeivel teljesen új 
felfogásban mutatja be ezt a megdöb
bentően új darabot, melyhez Lányi Vik
tor irt finom kísérőzenét. A bemutatón 
Kosztolányi Dezső tart szabad előadást 
Crommelynckrő! és A csodás zár vos-tő\.

• Mozgókép-Otthon. A Lángold szenve
délyek című hatalmas filmalkotásról már 
annyit irtunk, hogy csak annak megálla
pítására szorítkozunk, hogy állandóan 
zsúfolt házak előtt perog le ez a kivált
ságos, részben természetes színű felvéte
lekben bemutatott filmujdonság. Izgal
mas jolenctekbeu, órdekfeszitő cselek
ményben, frappáns fordulatokban ki
apadhatatlan ez a film. Változatos, érde
kes és részben nevettető filmek egészítik 
ki a nagyszerö uj műsort. (4, 6, 8, 10.)

• Kedden délelőtt tartja 10 órakor 
nagyszabású bemutatóját a Star film
gyár a Kamara és Uránia mozgókép
színházakban. Bemutatásra kerülnek a 
Kölyök és a legújabb magyar film, n 
Diadalmas élet. A bemntató lránt i?en 
nagy az érdeklődéi.
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Kertész 11., Biri, Mánál, Molnár nagyszerű játéka 
Ji gólokat Molnár és Csontos (ötté

narmincötezor főnyi közönség előli 
Mapott ÖHBze Magyarom,úg és Ausztria 
válogatott labdarugó legény né go, hogy 
megvívja 53. küzdelmét, A tömeg idege- 
bp > figyelte a JútZ-kot, mert 1919 óla még 
nőin sikerült győzuíiuk Ausztria csapat;) 
felett ElaŐosztályu egyesületein^ nz idő
közben lejátszott klubközi nemzetközi 
mérkőzéseken sikeresen küzdöttek a» 
osztrákok ellen, de n nemzeti válogatott 
legjobb esetheti is egy eldöntetlen ered
ménnyel, vagy egy kis gó’nrónyu voro- 
BÓggol tudta elhagyni a pályát.

Az nj tehetségek nemcsak feledtetni 
'de pótolni is nehezen tudták a régi 
fnngyságnkat és hosszú időbe tellett, ainig 
elérték n válogatott klasszist. A mai 
mérkőzésen végro bebizonyíthatták nz 
ifjú óriások, hogy méltán viselik szivük 
felett n magyar elmert. A válogatott 
csapni győzelme biztató ígéret a párisi 
olimpiószrn; a legélesebb visszaút;isifása 
n kishitiiok örökös gá n okoskodásának, 
fényes elégtétel Kis* Gyulának, n sok
szor támadott szövetségi kapitánynak; 
Az elparentált, kiöregedett

Kertész TI. a mezőny legjobb embere 
volt. Fiatalos erővel vetette magát a 
küzdelembe ós a két kapu között 
egyetlen pillanatot som hagyott ki
használatlanul. Stoppolása, adoga
tása és egyént Játéka sohasem esett 
kifogás alá, még zsonglőrktfdéso Is 

a magyar csapat Javát szolgálta.
Molnár, valamint Opata és Paulusf 

Is kitett magáért, együttes kombináció
juk sokszor ragadta tapsra a közönséget, 
linlfsorunk volt a leggyöngébb. Hiúm és 
Klrber helyett is Kertész II. Játszott.

Az első félidőbon, bár n magyar csa
pat, volt fölónybon. a kapu előtt bizony
talanná vált a játéka. Csontos ór Jősz
más sehogysem értette meg csatárt ár
jait, viszont Kleberrtil már a múlt héten 
megírtuk a véleményünket. Hogyha a 
mai mérkőzésen a nagy ágyuk is bele- 
er.ólhattak volna n küzdelombo, Ausztria 
aulyos vereséggel ment volna haza.

A második félidőben lábrakapott a 
magyar válogntott együttes. Nagy len
dülettől ment támadásba és kiflii Úsz
tatta az osztrák csapatot, aminek két gól 
lett nz eredménye. Bár 11-ből esett nz 
egyik és n másiknak offsld-izo volt, a 
győzelem értékéből semmit seni von
nak lo.

Az osztrákok meglepően egységes já
tékot produkáltak. Pauszaik sohasem té
vesztettek célt, do szépen kidolgozott 
akcióik a magyar kapu előtt minden 
esetben megsemmisültek.

Az 53. nomzefkö/.i mérkőzésen a kő- 
aönsógről nem szabad megfeledkeznünk. 
Bár n magyar íjukért drukkolt és idege
sen figyelte a pillanatok alatt változó 
helyzeteket, nem fukarkodott tapsban és 
nem' volt részrehajló elismerése kifeje- 
résében.

A magyar csapat' igy állt fel:
Bírj - Mandl - Fogl II. ~ Blum - 

Kiében* — Kertész II. — Opata — Cson
tos — Joszmás — Molnár — Paulusz.

A magyar csapat kezdi a támadást b 
bár a nap ellen játszik, mindjárt magá
hoz ragadja a vezetést, amit az egész 
félidőn út megtart. A Paulusz—-Molnár 
és Kertész II. akcióinak minden esotbcu 
sikerül az osztrák csatár, Illetve a véde
lem áttörése, de a kapu előtt n magyar 
csapat megroppan és nem jut lövéshez. 
Eblrn nagy reszo volt Jeszmás és Cson
tos bizonytalan Játékának.

Ezért válogatottjaink fölénye me
zőnyjátékban merül ki. Az első félidő
ben mlndlhs7c hétszer jutott a magyar 
csapat lövő helyzetbe, de ezek közül is 
csak háromszor Vikit a kapus. Általá
ban n magyar csatársor puha volt. Mol
nárra (’s Panlusrrn koncentrálta akcióit 
b ezért ínk-'bh hajnalik ii --delem benyo
mását keltette, mint nemzetköziét.

A 2. percben 11lum s’hb:ulrug:*.-.a süvít 
el a kapu mellett, ntnil a következő 
percben Kertész lövése köret. A ÍR.

tvomatoti .UJSAGÜZEM ' könyvkiadó és nyomda w.-t körforgóidvtln. Rdkk Szilárd-utca f.

percben a kapu előtt Csontos hendset 
vét, de az osztrákok szabadrúgását Biri 
kornerro védi. A 21—22. é.s 24. percben 
Paulusz, Csontos, illetve Molnár lövéso 
akad meg az osztrák kapus védésén.

A félidő végén az osztrákok felszaba
dulnak és Wicser, majd Scliicrl veszé
lyezteti a magyar kaput. Biri állandóan 
résen van. Jó helyezkedése nem engedi 
góllá érni az osztrákok akcióit. Az 
ozstrák center hajszálnyi pontosan a 
kapu fölé fejel, Scliieil hosszan lő, maid 
az előre adott labdát Wieser a magyar 
kapu fölé fejel, Scliierl hosszan lő, majd 
tudja kihasználni és öt méterről a kapu 
mellé lő.

A félidő végén ismét a magyar csapat 
uralja a pályát, do eredményt nem tud 
elérni.

Félidő: 0:0.
A második félidő osztják támadással 

kezdődik, már a 3. percben Klíma cen
ter offazeidről megszökik, de egy lé
pésről élesen lőtt labdája a kapu mellé 
kerül. Ezután lassan a magyar csapat 
is fölénybo jut. Patdu&s' labdáját 
(ixlrieek szépen védi, do n kiütött lab
dát többször is kapura lövik, míg vé
gül kikerül a mezőnyből. Közvetlen 
utána az osztrákok egy támadásból 
komért érnek el, majd fílwn újabb 
komort vót. Pár percnyi középjátók 
után Kertész II. a labdát a tisztán álló 
Molnárhoz passzolja, do Molnár köny- 
nyü helyzetben hibáz. A 17. percben 
Kertész II. messziről lőtt labdája a ka
pufa fölött süvít ol, a 20. porcbon Klé- 
ber 10 méterről rúgott labdáját teszi 
Osztricek ártalmatlanná. A 22. percben 
Mapdl rendkívül nehéz helyzetet 
tisztáz.

A 23. percben Blum szökteti Dpatát, 
akinek félinagas labdáját Sc.heuer a 
1G-os területen belül kézzel leüti. 
Bár nz osztrákok tiltakoznak a sza
bályosan megítélt 11-68 ellen, Griitz 
bíró Jelzésére Molnár a labdát a 

kapu Jobb sarkába helyezi.
1:0

A gól ntán az osztrákok is heves tá
madásba fognak és egy knpiielőttl ka
varodásnál Klíma élesen lőtt labdáját 
Kirí nagy szerencsével fogja.

A klrngott labda Opatától Kurz lá
bát érintve Csontoshoz került, aki az 
egész osztrák védelmet lefutva a ki

futó Ostricek mellett gólt rúg. 
2:3

Az osztrákok offszeidot rekla
málnak, hivatkozva Ivánosics határ
bíróra is, akinek ügyeimét szintén el
kerülte, hogy a labda ellenfél érintésé
vel került Csontoshoz. Ezután az osz
trákok még 2 komért érnek ol, a ma
gyar csapatnak pedig a 40-ik perc
ben Molnár, a 42. porcben Opata ós 
Jeszmás révén lonno alkalma ered
ményt elérni, de mindhárman hibáz
unk. Középjátók folyik, amikor Griitz 
biró a mérkőzés végét jelzi.

BKAC—MLSZ ifj, válogatott 1:1
A középiskolások nagyobb szerencsé

vel küzdő csapnta nyerte a mérkőzést. 
Megemlítendő a négy szélső és Acht 
(BKAC) kapus játéka.

Wien—Berlin 3 ti
Míg Budapesten súlyos vereség érte 

Ausztria csapatát, addig Wien együtteső 
boriin! tudósítónk szerint Berlin csapa
tét 3:1 arányban legyőzte. Wien csapa
tát a magyar Schaíer Alfr<'d dirigálta 
a csatársor centeréből.

RHL her. TVE. ítécsP győzőim*
Az óbudai oanpat ma a Ilskonhval 

mérkőzött és azt 2:0 arányban legyőzte.

i Meglepő árakat fizetek 
I eiseOfivjieuhiképi 
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Xflétiíia
Kánont rekord 

a staféta-bajnokságban
A staféta bajnokságokat a favorit csa

patok nyerték. A KAOE csapat minden 
megerőltetés nélkül országos rekordot 
állított fel a 4X100 m. stafétában. A 
4X400, valamint a 4X1500 m.-bon a 
MAC döntötte meg a régi rekordot. 
Mintegy háromezer főnyi közönség je
lent meg a mérkőzésen.

Az eredmények a következők;
Szenior számok:
4X100 fn. staféta. Bajnok: KAOE

43.2. (Országos rekord.) (Kurunczy, 
Gerő II., Vida, Gerő I.) 2. MAC 43.4. 3. 
MAC/b 45.0.. A verseny az utolsó futóig 
a MAC kezében volt, de Gerö I. még 
tőlo nem látott futással elsőnek szakítja 
cl a célszallagot rekord idő alatt.

4X100 m. staféta. Bajnok: MAC 3.26.9 
orsz. rekord. (Juhász, Fedák, Gál, Fixl).
2. KAOE 3.37.5, 3. MAC/b. A KAOE egy 
tartalékkal futva 7 méterrel kapott ki a 
kitűnő MAC csapattól. Feltűnő jól fu
tott Gerti I. (51.3) és Kurunczy, aki pon
tos magúnmérés szerint 49.2 mp.-ot fu
tott.

■1X1500 ni. staféta. Bajnok MAC 17.27.4 
orsz. rekord. (Vitéz, Bejczi, Zoltány, 
Benedek.) 2. MTE. A MAC szinte ügyö
dül futva nyeri a versenyt a gyenge 
MTE előtt

5000 m. 5-Ös csapatverseny. Bajnok: 
MTK 37 pont (Bokor, Várady, Csítbay, 
Bőse, Trampits). 2. FTC 50 pont. 3. ESC • 
63 pont. Enyéntleg: 1. Némethy (FTC) ; 
16.26.6. 2. Krausz (ESC) 16.26.8. 3. Király 
(ESC). 4. Bokor (MTK). 5. Várady I 
(MTK). Némethy erős finis után győzi 
lo a kitűnő Krauszt.

Ifjúsági számok:
4X100 ni. staféta. Bajnok: MAC 45.3 

ifj. rekord (Ghillány, Darányi, Pap, 
Beth-lon). 2. MTK 45.8. 3. BKAC 45.9.

4X1000 m. staféta. Bajnok: MTK 11 
pere 22 mp. ifj. rekord (Rvraicska, 1 
Loichtág, Spitzer, LeLmettor). 2. MAC j
11.37.2. 3. FTC 11.37.9.

4X400 ni. staféta. Bajnok: MTK 3.38.2; 
ifj. rekord (Réti, Ruzieska, Steinmetz, ■ 
Leiclrtag). 2. BKAC 3.40.6. 3. MAC
3.42.8.

A vidéki kerületek pontversenyét a ; 
Pestvidéki kerület nyerte 50 ponttal. A 
vidék nagy tömoggel vonult fel és né
hány kitűnő atlétája nagyszerű ered
ményt ért el. Jobb eredmények: Jfafras- 
ugrás: Orbán 180 cin. 400m. siklutás 
Szántó 53.8 mp. Súly dobás: Egri 12.83 
mp.

Boxoiás
Domgörgen a kilencedik menetben i 

Knock autolta Máté Károlyt. Dömgör- i 
gon a harmadik mo.net óta állandóan 
fölényben volt, Máté még nem ellen
fele.

Ilózsa Jenő nz ötödik menetben 
ugyancsak kiütéssel győzött Horváth 
ellen. A közönség egymilliót ajánlott 
fel a győztesnek.

Lósport
Megyeri versenyeit

A káposztásmegyeri szeptemberi ver
senyek 2-ik napja népes tribünök előtt 
zajlott le, do meglehetős csalódás érte 
a közönséget, mert csak a két utolsó 
futam vonzott népes mezőnyöket a 
starthoz. A versenyek legtöbbjét a pa
pírforma jellemzi, csupán a reás Pető 
nőm futotta a tőle várt eredményt.

Részletes eredmények:
I. Tatai-dij. 2400 m. A meccsé fajult 

versenyben Cromwcll, mint reás favo
rit csupán erős küzdelemmel tudott % 
hosszal nyerni Rába ellen, melynek az 
egyenesbe forduló után igen jó mo
mentuma volt, de mégis Cromwoll mu
tatkozott szivósabbnak. 1. Cromwell 
2 b; r. Gutái). 2. Rába (2 Szabó L. II.) 
Tol.: 2000 : 2400.

II. Gát verseny. 2400 m. Start után 
rögtön Nosza veszi át a vezetést. Re
lache, Apró és Aprés a sorrend. For
duló után Relache veszi át a vezetést, 
melyet az egyenes közepén Apró vált 
föl s könnyen nyer Nosza előtt. 1. 
.Iprő (1$4 ICisziváth). 2. Nosza (p. 
Patzák). 3. Relache (5 Binder), f. in. 
Aprés. ToL: 2000 : 5000.

III. /fkaddlj/V(Tíc>»i/-/<íiHdicap. 4300 m.
Indítás ntán Pető vezet a szorosan fel

zárkózott mezőny ólén. A második kör 
után Brigitta veszi At‘ a vezetést s némi 
előnyre tesz szert s nz utolsó gát után 
Pető hiúba veszi üldözőbe s végül ’/» 
hosszal nyorő marad. A versenyben saj

nálatos baleset történt, 
(.íróén Pi ' h* b-J i ’ ’i : i
KX.yii‘a ti''.) Oro.z, 2. '•
e- r, 3. Mariclto (4) S-lmcczy. j-. In“.' 
Grr-en Pcíer. Tol.: 2000:211)0, *

IV. Nyeretlen háromévese': gátver^ 
handicapja. 2410 m.

Cserebogár végig vezetve könnyén P- 
hosszal nyer u máé előre 2-nak vélem? 
nyczvtt Kéueső ellen. A tribünökké 
szemben Kereső megvált lovasától; d 
sem a lovasnak, sem a lónak n.m’f;,.' 
tént baja. 1. Cserebogár (8:10r) Patzák 
2. Kéneső (l1/:) Epcrjcssy, 3. Hclvr/ 
leány (5) Böde. F. m.: Runersíition ó. 
Kereső. Tót.: 2000:3000, liely 
2600. ' U'

V. Handicap. 1100 m.
Nimfa és Gondos II. ugranak el |Je 

jobban s Nimfa elsőségé:, meglartvn 
könnyen nyer Áfonya és Gondos H. << 
len. 1. Nimfa (3) Gutái, 2. Áfonya 
Biornátzkl, 3. Gondos TI. (6) Stenczel. F 
m.: Myosotys, Pannikám, Cigányloün'- 
és Mátyásföld. Tót.: 20C0:740<i, heh- ofján. 
3200. 3100, 5600.

VT. Nyeretlen kétévesek handicapja.

1. My Pét (4) Ilofbauer, 2. Criekct (°i 
Szabó, 3. Csertő (12) Martinék. F. iU'; 
Canossa, Ramaznri, Facitte, Makra 
Ametiszt, Veszprém, Maladroit, Pör
gettyű, Beau Fox, Signoriua Romanellí 
Tót.: 2000:9400, hely: 2000:3800, 3200, 7600.

Ruhaszövetek 
Kabátvelourok 

Perzsautánzatok 
Ruhabársonyok
Kabátplüssök 
Kabátbélések 

Selymek, csipkék 
Szalagok, tökök

Fianeílek 
Barchettek 

Vásznak, sif fonok 
Zefirek.köpperek 

jutányos áron 

Elein Ml 
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Miolőtt bármilyen

ingatlant venni 
vagy eladni

szándékozna, saját érdekében e!_n« 
mulassza abelváros legelőkelőbb 
ingatlanforgalmi Irodáját

VÁLLALATOT
V, Jóxsel tér 13. (Filrdö-utea sarat) 
felkeresni. Teleién 1SG-S4

AFFINERiA 
neiposfémvúlasztó és feldolgozó intízet rt- 

VI, Nagydiófa-utca 28. sx- 
Arany, ezllst vétele és eladiaz

JVe dobta el KFíí'KSS 

zománcedényeit, hite' 
belől ujjíAlftkltvA visszakapja. Az ujiA zomán^L‘ 
dénYCket siMt érdekében nézze meg: 

vaaSsIat, Rdssa-u. 9f (Szondy-u.

Őrlásl áradat fizetek 
minden féle férfi- ós tlattirubAkért, 
műkért, szürmebnndakórt.szönpgt'rt. mo®’’ 
teld üzlet, Vili, kér,Népszínház ucca 21. 
Hirssra házhoz jóvóK. - Tnlefón József

üzemvezető: Gunesch Gyirif-

mo.net

