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A tudományok felszontelt csarno
kában két beszéd hangzott el. Két 
rektor szólott a tudományt szomju- 
hozó ifjúsághoz. Tűzzel, teli tempe
ramentummal az egyik, a lehiggadt, 
józan böleesség hangján a másik.
* Az egyik beszédnek visszhangja 
kél nemcsak a jelenvoltak lelkületé- 
hen. de átrepülve csonka Magyar
ország határain, új tápot ád körül- 
gviirüző ellenségeinknek arra, hogy 
ránk süssék a gyűlölet országának 
megbecstelenítő bélyegét.

Míg az ország első szolgája kül
földi utján véres verejtékkel egyen- 
geti az ország gazdasági konszoli
dációjának egyetlen megváltó útját, 
idehaza avatatlanok megszentség- 
(clenitik azt a magas piedesztált, 
melyre tudós társaik állítottak. Ta
nítás, oktatás, irá nyitás helyett a 
gyűlölködés sorvasztó mérgét olt
ják be a mindenre fogékony ifjúság 
lelkűidébe s ugyanakkor minden 
felelősséget elhárítanak maguktól 
a következményekért.

A Pázmány-egyetem díszes au-líu 
jálnn hangzott el a szombati* be
széd, mely két részre akarja szakí
tani az egységes magyarságot, hogy 
ezzel is gyengébbé tegye a nagy 
megpróbáltatások küszöbén. Nume
rus claususról, fajvédelemről be
szélt a piorektor, ahelyett, hogy 
szorgalmas munkára, fokozott tu
dásra serkentette volna az ifjú
ságot.

Be elhangzott egy második be
széd is. A műegyetem vasárnapi 
ünnepélyes megyitóján mondotta 
ugyancsak a rektor s mintha vá
laszképpen hangzott volna az előbbi 
beszédre, mennydörögve harsogott 
«z ifjúság felé: „A mai nehéz idők
én józanul és megfontoltan csele
kedjenek és ne botokkal, hanem 
iwiományos felkészültséggel indul - 
jónak az életnek és ezzel legyenek 
fih’.í)!<ira hazájufon ak."
Jgy a másik beszéd. A józan, a 

)ön's,’ }! Eyégyitó hatású, a rektori 
méltósághoz illő. Tépettségünkön, ki
rabol tsá <rn nkon, cl hagy a tottsá gu Ti
kon, szegénységünkön csak a tudás, 
a nninkn, a löbh^melés segíthet, a 
^■jW'Iködő politika csak elmérge- 
S1. fájóbbá teheti azt. a tenger- 
ny.i ^helyet, melytől országunk 
Tf* mindig oly fájdalmasan vér- 
Tíf ■ i Sz®^uzáh gyilkos fulánkjait 
,. ,‘.!ani n nemzet testéből, le-
-fen kötelessége minden, a köztó- 
!"\n sz-erepK> magyar embernek, fe-
' különbség nélkül. Aki bár- i 
'.?ea tiszteletreméltó és erős meg- 

h!S'!'Hból hátráltatja a láz 
, z ern,niaHól daléit közvélemény 
;J°^-’dasát, árulást követ el saját 

,es az integer Magyar
ig ellen.

(Uv '^tnhelyrŐl. elhangzott beszé- 
igazolniok kel-1 a külföld 

'ólón • ^Bigyarország kultnr- 
’ i'u meg kell törnie mindazon 

nak. melyeket a „győztes** 
^nek or'i^<pnn^ elffánen«lí»aára

Gömbösek újabb támadása 
Bethlen ellen

A fajvédők élesen bírálják a miniszterelnök külföldi útját 
Friedrich viharos beszámolója a rési képviselőházban

— A Hétfői Napló tudósítójától. —
Mi lesz akkor, ha nem kapjuk meg 
a külföldi kölcsönt? Semmi, az or
szág saját erejéből újra helyreáll.

Nagy hiba volt, hogy a mai kormány 
egész programmját erre a kölcsönre 
sietett felépíteni.

A bankoknak egyáltalában nem érde
kük, hogy a korona javuljon ezek sze
rint, ínért igy kevesebb lesz a profit. Ha 
megkapnánk a külföldi kölcsönt,

ailjon a kormány részletes gazda
sági programniot, hogy mire hasz

nálják fel a pénzt.

Ebből a pénzből keli felépíteni a há
zakat és ebből a pénzből kell gondos
kodni a rokkantakról és háborús özve- 
geykről, hogy óhcu ne vesszenek.

. Minket nem érdekel .az, hogy mii 
üzent 'Hethtcnneff tíenes, hrinem min
ket az érdekel, hogy mit csinál Hlinka, 
aki fel'rázza a tót testvéreink öntudatát.

És az érdekel bennünket, hogy mit 
csinál a bajor mázolósegéd Iltttlor, 

akivel a háború egyik legzseniálisabb 
tábornoka, Ludendorf működik együtt, 
hogy keresztyén meg nem alkuvó nacio
nalista alapon — újra építsék Németor
szágot.

örömmel hallottam, hogy a tót nem
zeti mozgalomra u felvidéki zsidóság 
azzal felelt, hogy megalakította a zsidó 
pártot, — bár itt is megalakulna ez a 
párt, legalább nyílt kártyákkal álla
nánk egymással szemben és nem szo
ciáldemokrata jelszavak álarca mögé, 
bújva igyekeznék itt az arany középút 
konkolyát elhinteni.

— A kormány hivatalos rxponenso 
balatonfüredi beszédében azt mondta, 
hogy nem fontos, hogy mekkora az or
szág területe, és hogy hány millió ma
gyar lakik benne.

Ilyen nyilatkozatot olvadtam már 
egyszer a Vörös Újságban Kun Bé

lától.

Friedrich István, a déli kerület 
viselője vasárnap délután négy 
kor tartotta meg beszámolóját a 
képviselőház nagytermében. A plaká 

I tokon az ellenzéki képviselők részvéte
lét is beígérték.

Délután négy órakor a kivezényelt 
rendőrszakasznak kellett eltávolítani a 
teremből kintrekedt több százfőnyi hall
gatóságot. A terem zsúfolásig megtelt; 
a padsorokban idősebb férfiak között 
kondős öreg asszonyokat is látni. A 
karzat zsúfolva fiatalemberekkel. A 

! padsorok mögött áll néhány postás és
■ egyenruhás szabadnapos villamoska- 
lcalauz.

j A gyűlést Förster Aurél volt képvi- 
, selő nyitotta meg, aki rámutatott arra, 
i lxogy a mai kQymányban a régi Hu- 
J nyadiak, a Bocskayak és 13i-,tKléHek B®- 
I lyett a mai Bethlenek ülnek, 
I Ebben a pillanatban lépett a terembe 
j Lendvai István, akit a közönség per- 
i cekig édjonez. Az elnök néhány mondat; 
! után, amelyben a kormány pénzügymi- ■ 
! niszterét támadja,

I 
átadja a szót Friedrich Istvánnak.

Friedrich István összekulcsolja a ke-' 
zét é« halk hangon kezdi: j

Keresztény Testvéreim! 1919-ben az i 
; újjáépítés politikáját hirdette a kor- • 
' mány. — És hangos jelszavakkal hir- • 
i dettók, hogy lesz még feltámadás, ami-: 
i kor az Ébredő Magyarok Egyesületei 
folsegitette a hatalom polcára a mai j 

! kormányt — mindont Ígértek. — De mi
■ következett bo ebből, az: hogy

ma a kormány miniszterelnöke a 
; keresztyén ellenzéki biok millióit 

felforgató kalandoroknak nevezi. |

Ma az országban fekete győzelmes lo-1 
vakon száguld végig a spekuláció és i 
ujjongással üdvözli nagyszerű barátait, 
a kormány főtanácsos urakat. Nemsoká
ra ebben az országban csak a bolondok 
fognak szerszámot fogni kezükbe, mert 
csak munkanélküli jöAsdolmekből lehet 
megélni. Ide. vezetett a pénzügyminisz
ter arany középutas politikája.

— Azt mondják, hogyha nem kapjuk 
’ meg a külföldi kölcsönt, akkor nem jő- 
' hot más, mint a vízözön.

R vasárnapi magán forgalom
A vasárnapi maKánforiraloni bizakodó hangulat melleit iizkttelen. 

Az arbitrázs-értékek bécsi inflációja csiikkenóhen van, ami a piac
ból szilárduló hangulatot váltott ki. Egyes favorizált értékekben csak 
Pénzkínálat fordult elő, az arbitrázs részvények közül pedig Kőszene , 
Hitelbankot és Allamvasntat erősen kereslek. A árfolyamok
közül a következőket említjük fel: Magyar Hitel H..9 -810. Angol-Ma
gyar 174, Földhitelbank 420, Hazai Bank 460. Horvat-Szlavon 60. A.t,|
Takarék 245. Ingatlanbank 450, Olasz. Bank 60. Osztrák 180. kereric. | 
■link 1501, Pesti Hazai 6800. npesti Oőz 285. Ib-oe .in 1 uO faszén;

kép- f 
óra
régi

I

vetkező politikai időszakra. Ma oIvm 
tani a zsidók hivatalos orgánumában 
a Pestet Lloydban, hogy frontváltozáfl 
követelnek a kormánytól.

— Fan még ólmos bot! kiáltanál 
közbe.

Világosságot akarunk — fojezte bi 
Friedrich a beszédét —• te kaptunk he 
lyetto sötétséget.

Ezután
Gömbös Gyula beszél.

—- Én mint egy alföldi kerület képvi 
selője jöttem ide, hogy üdvözletét ho» 
zam az alföldi magyar népnek. A faj 
védelmi csoport első harcosai közzé tar 
tozom. Nekünk, a vidék magyar népé 
nek nem mindegy, hogy mi tttrtteil 
Pesten, mórt Budapestnek nagy hatáM 
van a vidékre.

MI a fajvédelem megszilárdításába® 
nem Ismerünk megalkuvást.

Elszántak vagyunk — és nem fogún! 
egy pillanatra sem elcsüggedni. Semmi 
féle földi hatalom nem fog minket ottóa 
toritani. A legnagyobb hiba az. bőgj 
magyar tehetségek eladták magukat i 
zsidóságnak és azok kiszipolyozták őket

Bethlen politikájának nem fontos, 
milyen Magyarország.

do nekünk* fontos — nekünk ez legfon 
tosabb. Ebben az országban egyedül « 
konzervatív nemzeti politika érvényesül 
hét, mert csak ez hozhatja meg az or
szág regenerálódását Hiányzik ebből < 
politikai 
numerus 
csak az 
Iákban,

hanem 
osztásban, kereskedelemben és Ipar

ban is.
Ezt követeli tőlünk a jövő generáció 

-• te mi vagy » jövő generáció önzetlen 
Juireosai leszünk vagy 
marad a politikánk, 
kormányó.

A következő szónok
—- Néhány képvsolő 

országot járjuk, hogy 
szűk nz ország népét. 
után a magyar belügyminiszter kijelen
tése szerint nem fontos az ország in
tegritása. Kun Béla is azt mondotta, 
hangzik mindenfelől.

Kenyérről, pénzről, profitról gondos
kodni a zsidóságnak, ez fontos itt.

Üdvözlöm Károlyi Mihályt* akinek 
fontos volt az integritás.

Én tudom a szavaim súlyát. Karolyi 
sok hibát követelt el. amiért megkapja 
a méltó bíinteb -d. .Madarat a tolláról, 
a kormányt pedig arról lehet megis
merni, hogy mi fontos neki és mi nem. 
Kern fontos i!i semmi, csak a bársony^ 
szélc — ncm fontos a nemzetgyűlés sem. 
Ellenben politikai tőké' kovócsoltnk ár
tatlan korcsmái vncaorázásokból é« til- 

i ............... vi

társaságból az alkotó 
klanzust kívánunk, 

egyetemen, nemcsak

numerus kiauzust a földob

olyan mcddd 
mint a mostani

' Egy másik dolog, amiről beszélni aka
• rok, a sibolds politikája. Ez az, hogy 
i minden nagyobb politikai kérdést, mint 
’ a zsidókérdés — meg a földbirtokre
form — mog az általános titkos válasz- 

! tójog — átsibolnak egy soha be nem kö-

Lcndvai István:
barátommal ai 

öntudatra ébrcsz- 
Balatonfüred

Kőszén Iiánk 1501, Pesti Hazai b»vo, nyerni
3256, Drasehe 680, Nagybáton-1 ?^0. Salgó 758, Athenaeum 06, Pallos
70 Csák? 70 Fegvver 2001), Ganz-Danubins 3900, Ganz VilUinoh 370», .....  ik„,<r...................
Kaszab 156. Ung 350, Mérleg 50. Mág 100, Rima 170, Brassói 550. Iw> k,„ toborzás, kát látnak termo - *</«■ 
R20 H orvát. Cukor 1300 Spódium 100, ŐBíerniHo 34;>, Georgia 19 
.Guttmnnn <3700. Hazai Fa 270, O-fa 670, Rézbányái 255, ÁUamvaMit

Tröszt 190 ezer korona.

Héjjá:; Jró-i! Éljen Crirsó bácsi!)
.>» ur, 'Ils:k „M'ikal

minket magyarokat antant
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pucérba akarnak leuljasilani. — Nekem 
sndr régóta gya.attak llelhlcn rzagfala- 
nitfdt nyilall 'i .'i </i. Mi itthon heszó-I 
Jiinl., dolgozunk, hogy öntudatra ób-1
JT-hzük n ic-nzo'<l,

A kormány I'ctlljf kii'fiii'irc ,|ér kol- i
ditln

l'igyclnioz(<-t ni akuiohi az úlk<ro-.tó-
pyrket nrr:i. hoay a in h .t!.-,,
Jí orcny. tón > h.p <rj ■ a;i •• <• » C .. U i 7.0'.

kópvÍMt-Iők '• \ < h Hát
<•/' ;<kó, nkil; l< •nl.M.l. lbk l'.flaj.i-fAz
• n Lcrrszlm^ n. ni Jl - <>r K' .-dti
l. ,, ■ «■ >sé(r< . hanem Pia' - ' n
>4,,'. ! . „v■Hl ÍSHHT/Js ■ h f ,ú!e xö
7< c . ! "!< z l.ftMÓgí '

fólíi’il. a bőd. intő! . i-ni. 1 ■■ .'lililiu' nc’u
jiruei'iU’ifl. ■ míg nőni f'»g öntuilntru
í'hrvlni ji uhu ..'■ni infl'< bel.filtiljoa
</ fényt élleri

’ "f !' 1. (
ne! h- is azl ii'f.ndjt':

A gyíih Íj 11.J-. || ICiZt'.h- U-ill H l
é. kor ví- .i t < rl < - a t- i ? irt t’lji n
hZÓ'n-zíolt.

Limp üéza
Hz ügy hétfői'! iigrül a Táhia eiá
- .1 H.'i/t’í .Yh/h'ú Z/'7fá;:.'o.n'l4 -

A .\rlfl , !>< .'/< /■ Janr ial IEM már
leiii- iki h/.í>: i.ti .in egy cikk jeleni
meg s’aljfú i;.,n;-e hírlapíró toliéból.
S::'gó ebben a cikkben megvádolta
Jut Ilii (iéz.ll dl' .11 őri - förárosi jó

>!.: .o! e • . : íilliíoiia egyebek kö- ;
zott, huny .,11 ng a Városi Alkalmit-
Zolink U Szövetségében a
vezetési prof íddrd■litatnrn kitörése
J. or uagt'i: (’l.crta ragadni én a
régi \c7t h>o,n berpket, úgymint nz
ősz!itlj vcz •lök (•i és ta iiárstfoknl
<■«) szerűen <7 akarla csapni. Ez
nzonluin nem fá kerüli a főjegyző-
nck.

A rí ki; megemlitetle még, hogy 1
Imiig hosszib 1, idei1.'; a Kazincry-
/rVr xzabadko niiirrs páholy tagja
roll s mikéi* a prolctií rd iktat u rá
inni lom véget éri. a főjegyző kiló
]>ett a pú bot > 1 iéi. anélkül, hogy tag- ;
díjból ja ’óknil k 1 <yoni 1 te11 o volna.
Imiig Géza d r. nz Alföldi-utcji 8. >
sxnmu, :> J ő\ á ros tulajdonát képező'
házunk volt n gomlnoka. a lakók ál ,
1'1 l'ciizeleíl « issvgek körül hízó
jij o.s deÜcjtek voltak s az elszúino- i
láxban államit híji szubály 1 a 1 ansá go-
1\«( köveiéit e 1. Volt még egy kö
rülmóuy is, ai ni a cikk megírására
cijolto Snlgót. A főjegyző, mini, a

! nárhus Jenő dr. és Gál Jenő dr. nyilatkoznak 
a közelgő íövárosi választásokról

— A Hétfői Napló

A 1óváros lakosságát most 
sorban a törvényhatóság v 

hl! óztaf ja. A választói 
.'ilíiása köriil tapaszi ill 
ágok, a cirkusz ügy, 
vasúi és áll' Iában a 
végnélkülí drágításai 
a polgárságban azt 
a városházán ma 

/<■»♦ a l'^radikálisa
II távolítani helyéről és a mai ro- 

• sürgősen ogy politikai’irn'^ 
g-zdasági iránynak kell fej

űin.
id < . őseb ben alakul ki a volt

I

fővé ros k özegész- égüg.v I osztói .vé
nák helyűt (ok vezetője, a közkórhá
zak üst remhdr«énél tübblzben nem 
tudta az iistkészlto cígán.wkat kifi
zetni s azl az aranypénzt, amit a 
cigányok adtak a fővárosnak bizto
sítékul, e*nk többszöri követelésre 
lizotte vissza.

A cikk mi< ti nz ügyészség sajtó 
i'l.iaji elkövetett riif/alhunás miatt 
riu< ? vádat az újságíró ellen.

láz ügyben hat napon át folyt a 
tirgyalds a biiníetőlörvónyNzékeu s 
Nagy Brki dr. Bélőbiró tanácsa 
Nalgó igaéeot t<>lin< ntette. \z
ügyé'z n fölmentő ítélet ellen föl- 
lebbczéht jeleniett l»»» és az Ítélő
tábla el is rendelte a bizonyítási el
járás kiegészítését. Mindez megtör
tént és befejeződött azzal, hogy 
Váru Albert dr. koronaiigyészhe- 
lyeftest és l'udy Oszkár királyi 
ügyészt k Iha 11 gat Iák.

\ snjlópör hétfőn kerül föllehhví- 
tidi tárgyalásra n budapesti ítélő- 
lábián Degré Miklós dr. kúriai bíró 
tanárim (dőlt.

Ilenzékí bizottsági tagok sóiéban 
z az egyöntetű vélemény, hogy 

<-tt\ séges fronton kell felvenni a 
harcot Wolffék uralma ellen és a 
megindított mozgalom — a mní 
helyzet ‘•zerjnt — feltéten sikerrel 
kc-osegi

Ezen __ 
szólaltattunk több 
bizottsági tagot, 
zafait követke

JWsírfius Jtenő dt*.
min. tanácsos, volt fővárosi tanács 
nők, türvényha-ósúgi bizottsági tag 
a mai he.lyeztről következőképpen 
nyilatkozott:

- Községi életünk színvonala 
mélyen alá szállott. A mostani
városházi állapotok szomorú ké

pet tárnak (dónk, intő bizonysá
gául annak, hogy hova juttatta 
Buda pestet az egyoldalú pártpo
litika.

- A pártpolitika nem n község
házára való. Itt. a mindennapi 
megélhetés, u munka, a kereset 
kérdéséről, tehát nem politkai, 
hamun gazdasági kérdésekről van 
szó, ezeket nem páidszempontok- 
hól. liánom az összesség szem- 
pontjából**és** annak érdekében 
szabad és kell elbírálni és megol
dáshoz juttatni. Aki a pártpoliti
kát beleviszi a községi életbe, az 
megróni ja a várost és aláássa lé
tének alapjait. Ezt a szomorú 
tényt igazolja a mostani városhá
zi. rendszer. Ugyanezért, a közeljö
vő legfontosabb feladata ezt a 
rendszert mielőbb megszüntetni és 
a város vezetését, egy olyan tör
vényhatóságra bízni, amely a ke
beléből kizárja az országos politi
kát, amely nem politizál, hanem 
dolgozik és azokkal a gazdasági 
feladatokkal foglalkozik, amelyek
nek sikeres megoldásától a vároa- 
nuk és a lakosságnak az anyagi 
léte és boldogulása függ.

— Ennek n közös célnak az ér
dekében alá keil rendelni minden 
más szempotót s azoknak, akik a 
város és a lakosság sorsát 
van a szivükön viselik, 
és világnézeti felogásra 
kint cl nélkül meg kell 
azt az utat, mely ehhez 
nagy célhoz vezet.

A községi választások 
Budapest sokat szenvedett 
ságának erre kell figyelemmel 
lennie, amikor nz urnák elé járul 
szavazatát leadni.

ügybe 1 n héten Ismét meg- 
törvényhatósági 

, akiknek nyibitko- 
’ikbon adjuk:

való- 
politlkai 
való te
tői álniok 
a közös

Korán 
lakoa-

I

tudósítójától. —

— Ez a mostani közgyűlés el
vesztette azt a jogát, hogy a fő
város egyetemességét képviselje, 
amikor több mint egyharmada a 
törvényhatósági bizottságnak le-' 
mondott. Ezzel nincs meg az al 
létszám, mely a törvényhatósági 
bizottság teljes jogosságát jelen-; 
tenó. Azokat a tárgyakat, me-1 
l.sckhoz az í'gyrend érteln’ében, j 
valamint a jelenlegi fővárosi tör
vény é;»elmében kétharmad több
ség sziikségcs. nem is tárgyalhat
ják. Költségvetést nem ké*zttlirt-\ 
nck, adója veslalót nem tárgyal- 
hatnak, szóval határozathozatalra' 
képtelenek. E számszerű csonka! 
állapot mellett nem jelentőség
nélküli fölemlíteni azt: az inkom-! 
patlbilitáBt, amely most

a cirkusz-ügy róván a többségi I 
pártot érte. j

— Nézetem szerint a legközo-; 
lobbi választáson a demokrata és • 
a szociáldemokrata párt győ
zelme válható s a mai többség' 
csak mint törpe minoritás szere-; 
pelhet. Budapest gazdasági re-j 
konstrukciója lehet csak a pro
gram, ez pedig csak a dolgozó i 
tömegek választási akaratát vi-i 
heti diadalra. A mai rezsim csak ■ 
gazdasági leromlást, hozott, ezért! 
meg vagyok győződve, hogy hír-' 
mondó is alig akad majd belő-! 
lük a város uj parlamentjében. 
FelkerestükI

| fi Kertész ufsáfe srolf. 
a legrégibb pesfí temető' 
napfényre kerültek a hatszáz éves' 

I _ .. . ,siro,k _ j
— A Hétfői Napló tudósítóidtól —

A Kertósz-utea 24., 26., 28. sz. óriási I 
tclkon évtizedek óta gőzfavágó 'és falc- I 
lep van. A" telek háteó felén '"építkezést! 
kezdtek mostanában és miután mély . 
alapépítményre van szükség, jó mélyen ' 
felásták a földöt,. Néhány nappal ozolőtt 
a munkások ásás közben több csontvá- ' 
zat találtak. A loletről jelentést lettek a ‘ 
VII. kerületi kapitányságon, ahonnan ' 
dr. Naschitz Gusztáv rendőrorvos mont 
ki a helyszínre a vizsgálatot megejteni.

Noha a rendőrorvos azonnal megálla
pította, hogy a csontvázak többszáz osz- 
tondejo vannak a földben, az ásást azon 
a részen abbahagyták és a csontvázakat 
az antropologiai intézetbe szállították.

Az antropológiai Intézetben megálla
pították, hogy o csontvázak mintegy 
öt-hatszáz évesek, érdekesnek tartották 
a további kutatást és egy bizottság fel
ügyelete alatt óvatosan 
azon 
ták.

A 
járt 
koporsómarad vánnok, 
gyűrűk és feszületek 
lápra.

Kiderült, hogy a Kertész-utca helyén | 
valamikor temető roll, melybe a cson
tok állapota után ítélve, 1400—1500 kö
rül temetkeztek.

tovább ástak 
a helyek, ahol a csontokat talál-

kutatás szenzációs eredménnyel 
Nemcsak újabb csontvázat, hanem 

arany ékszerek, 
kerültek napvi- >

nyílih meg üzktünh

noidivat
osztálya

Ebből az alkalomból

rendezünk

melyre szétküldött névre széló 
meghívő belépőjegyül szolgj], 
mi’Jtán. a Kiállítás csali meg- 

hívóval tekinthető meg

Elsőrangú

már megnyílt

RaKtávan 
tartunk dús választékban 

crsdefia^IszficeftW

MértéK után Készítünk férfi-ís nS

r

’i

Mielőtt bármilyen 

ingatlan? venni 
vagy eladni 

szándékozna, saját érdekében el ne 
mulBMtxa n be Ivaré, legelőkelőbb 
Ingatlanforgalmi Irodáját 

„FUNDUS" 
INGMTLANÉRTÉKF.SITO 

vAi5.ai.nTOT
V, Jóxse' tőr 13. 'l .inl'* im-n >.ir>'k 
felkereenl. Teletón 1S6-34

i

A Hétfői Napló munkatársa fel
kereste

Df. <?ríf /•»<.
fővárosi törvényhatósági bizottsági 
Ingót, az ellenzék egyik ver.ér- 
férflát, ki a közelgő választási le
hetőségekről a következőkben nyi
latkozott:

— Az első (jolog az volna, hogy, 
a kormány ezt n munkaképtelen 
közgyűlést oszlassa fel. Amikor | 
a legutóbbi választások megtör
téntek. az akkori kormány ogy 
külön rendeletét bocsátott ki. 
melyben úgy rendelkezett, hogyha 
a közgyűlés munkaképtelenné vá
lik. akk«*r a bt Hígywbezt 
feloszlathatja.

HbísIöOíI .
w™. Gross AntaS 
Jóssarf kft rut hUBBonhtfrom, ’ólrmelci 

Máshoz no tévedjen t

JVe dobta et »!»IS 

zománcedényeit. ■£. 
’elti nllAslAtltva vi$Tzakap|.<i. Az uhá zomincoio 

i-uénvcket Mial érdck.'öcil nézze niwj: FRAKK 
vnfQc'at, •(. Rás-tn-M. OT (Sím lt-u. sarok

minden hírde' 
tett ftrnfcl drft- 
ítAhban veszel;. 
Platinát, nrn 
nvnt. ezüstöt,

LU2-

IV. VARMEGYE U. 7 
pénztári órák 9-5 I

(» Vármegye ucca a iommetweia
uccunak elM malit kuccíja) é

RofcggiiÖ 

utóda Faerber 
csíszíri és királyi oduzrlszállW 

iV.,Váciuccaó
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Heáedűs 
£onira Fehér ftrthur

Siin«»zek BBimíB ellen
A Hétfői Napló tudósítójától —

Emlékezetes még. hogy Fehcr Ar- 
■|nr! a Vigszinház volt művé
szét a Budapesti Szinészszövetség 
kommünbeli szereplése miatt ki
zárta és a Vígszínháztól való távo
zásra kényszeritette. Fehér egy 
ideig szavalóestéket adott itt-ott, 
jnajfl elhagyta az ország területét.

Mikor a Vígszínház vendógszere- 
wh Pozsonyban, beidézlek a rend
őrségre Hegedűs Gyulát és kérdőre 
vonták, hogy mi igaz abból, hogy 
Beregi és F"hér Artúr üldöztetésé
hez hozzájárult és ha nem, mint a 
Szinészaaovetség elnöke, miért, nem

nek tartom, hogy aljas szinészplety-1 tót indíttatott ellenem, de semmi 
kák döntsék el egy művész sorsát. ‘ kompromittálót nem tudtak felmu-

Egy alkalommal Pakots József a , falni. Hegedűs Gyulának pedig aján- 
nemze[gyűlésen interpellált érdé- ! lom Ibsen egy remek mondását: 
kémben, akkor Rakovszky belügyiül-! „Ember ne Ítélj, hogy ne ítéltessél!“ 
nisjter nr a legszigorúbb vizsgáin- , stób Zoltán.

Noíyorínyii unnicsnldst 
leplezett le o rendőrség 
A vámhivatal két tisztviselőjét 

őrizetbe vették
— J Hétfői Napló tudósítójától. —

A rendőrség isméi nagyobb ará
nyú vámcsalás ügyében kezdett 
nyomozást.

Néhány naopil ezelőtt egy nagy
kereskedő följelentést tott a főkapi
tányságon.

A nagykereskedő a följelentésben 
elmondja, hogy külföldről nagyobb 
menyiségii textilárut kapott, amely
nek a behozatalával egy szállító
céget bizolt meg. A kereskedő a 
vámdijat és az összes költségeket ló
fizette, ennek dacára értesítést ka
pott, hogy a

IX. kerületi pénzügyőrség vám
eltitkolás miatt kilencmillió ko

ronára bírságolta.

A kereskedő emiatt felelősségre! 
vonta az illető szállítót, aki ti kilenc- 
milliós birságra vonatkozólag nem 
tudott kellő felvilágosítást adni.

A följelentés alapján Fecske de- 
tektivfelügyelő csoportja megindis 
tóttá a nyomozást, mert rögtön va
lószínűnek látszott, bőgj' nagyobb’ 
arányú vámcsalás történt. A szállí
tócég egyik beltagját, vasárnap dél
előtt előállították a rendőrségre, 
ahol kihallgatása során kiderült, 
hogy

a szállítócég állandó összekötte
tésben állott a vámhivatal két 
alkalmazottjával, akikkel össze
játszva a vámhivatal megkerü

lésével hozták be az árukat.

A szállító vallomása alapján még 
vasárnap

előállították a vámhivatal két 
tisztviselőjét, azonkívül még öt. 

kereskedőt,

akik ily módon károsították meg 
az államot Valamennyit őrizetbq 
helyezték.

A jugoszláv sajtó álhíre 
Magyarország mozgósításáról 
A bácskai magyar lapok is átvették a közleményt

, gyár nyelvű lap is átvette ezeket a 
közleményeket.

így például a Bácsmegyei Napló 
„értesülése szerint44 a magyar kor
mány erős csapatokat küldött le a 
demarkációs vonalra, — gépfegyve
reket és ágyukat vonultatott föl, 
sőt még a hadvezetőség főhadiszál
lását is közli. A lapok végül hozzá
teszik, hogy információjuk a jugo
szláv kormánytól ered.

Baja, szept. 29.
I A mai ideérkezett bácskai lapok 
I nagy betűkkel, szenzációként hoz- 
I zák, hogy a magyar kormány el- 
I rendelte a mozgósítást s a jugo
szláv-magyar határokat megtömte 

s uTvinve v.uv-v, ........ katonasággal. Bár ezek a lehetetlen
XZ^l7m7g, hög7c"két‘ jeles-és minden fantáziát meghaladó hl-, 
magvar művészt indexre tegyék. [ reszlelesek mar kezdettől fogva, 
Hegedűs, egy pozsonyi lap szerint,; tarthatatlanoknak látszottak, még a< 
állítólag ’ kijelentette, hogy Fehér; Bácskában megjelenő néhány ma-!

i

ki-Athén, szeptember 30.

(Havas.) A nagykövetek értekez
letének jegyzékére adott görög vá
lasz, melyet tegnap adtak át a 
francia követnek, tiltakozik a nagy
követi értekezlet döntése ellen. A 
válasz felsorolja a merénylet után 
hozott rendszabályokat és kijelenti,

Görögország tiltakozik 
az antant döntése eiien 
A hágai nemzetközi itélöbiráság döntését kivánja 

hogy számos tani! vallomásából
derül, hogy a merényielet Albániá
ban tervezték. Végül kifejti a vá
lasz, hogy a túlzott pénzbüntetés 
nem felel meg az ország anyagi 
eszközeinek és azt kívánja, hogy 
Görögország tiltakozását terjesszek 
a hágai nemzetközi itélőblróság elé. 
(MTI.)

Artúrt annál is inkább nem az ő in
tenciójára távolították el, mert ö 
Wr Artúrral a legjobb barátság
ion van.

A ..Hétfői Napló4* munkatársa ér
tesült arról, hogy Fehér Artúr Bu
dapesten ismét fel akar lépni és tár
gyalásokat folytat egy színházzal. 
Ebből az alkalomból felkerestük 
Hegedűs Gyulát, a Szinészszövetség 
elnökét, hogy nyilatkozzon arról, 
hogy ha Fehér Artúr itt újra fel
lépne, akkor a Szinészszövetség nem 
akadályozná-e meg őt ebben, mert, 
amint ismeretes, Fehér Artúr nem 
tagja a Szövetségnek.

Hegedűs Gyula a következőkép
pen nyilatkozott:

— Mikor Pozsonyban jártam, tény
leg beidéztek a rendőrségre és ott 
nem kevesebbel vádoltak, hogy én 
voltam az oka a Club-kávéházi me
rényletnek és hogy mindennap há
rom zsidót eszek és ott említették 
Fehér Artúr nevét is. Természete- 
són nevettem ezeken a rómmesóken 
és mivel úgy gondolom, hogy a 
rendőrség semmi konkrétumot nem 
tudott, ‘fiát kiadta nz állítólagos 
nyilatkozatomat. Ez apokrif, én 
ilyen nyilatkozatot nem tettem, és 
nem is tehettem, mert Fehér Artúr
ral sohasem, voltam barátságban, én 
Még most is ügy megvetem, mint 
wlott.' Fehér Artúr kommünbeli 
szerepléséről semmi konkrétumot \. , . . .. . . Tz. . . i----------  ?—~~--------- — ---------------- -
wm tudok, nem is tudhatok mert'ta* a. "erez-koruton levő Vizsolyt- j pincehelyiségből 15—20 lépcső vezet 

Mu réssel vakmerő betfirfik kifosztották 
a TerMniton levő telsi Mti üzletet 

és ürogeiiít
A pincén keresztül hatoltak be az üzletbe 

Ujjlenyomatok maradtak az árukon — A rendőrség 
nyomon van

— A Hétfői Napló tudósítójától. —

A szombatról vasárnapra virradó ! fogadta őket, dobozok, ingek, pi- 
éjszaka ismeretlen tettesek behatol- j peredolgok hevertek szerteszét. A

n/í/ofr. nem is tudhatok, mértan ?• •• ™ u, * . . ./mdig messze elkerült ennem, íötI. j divatáruüzletbe es ha-'n’’,,if . *?!« 
•> hogy kivel van dolga. Ha itt '."mókájuk alatt, az uzlethelyiseget, 
II akar lépni, mi közöm hozzá! valamint a raktárt csaknem telje-- R-piu, uji Kozom nozza:
!iOíry a Színész-Szövetség tagjának 
nem veszi vissza: az tény. Mert ala
pos oka volt a kizárásra. Ha újra 

akar szerepelni, nekem az a meg- 
eyoződésem, hogy ezt csak azért te- 
p agitáljon.

aöltiik '

sen kifosztották. Vizsolyi üzlete a 
MÁV kulturmérnökségének házá
ban van, állandóan kapus tartózko
dik rfi lépcsőházban, akinek a ind- 

i tán kiviil idegen nem 
az épületbe. A kapus 

Hegedűs fenti nyilatkozatát kö- nyolc 6rnkor

két embert látott az 
távozni. Idegesen és 
haladtak el mellette és eltűntek 
az épület előtt álló kocsik mö

gött.

letartóztatás elől 
a halálba

! Megmoiozásakor szloen lőtte 
magát
Szombathely, szopt. 29.

Néhány nap előtt történt Szombathe
lyen, hogy egy szakasza ezotőt a szom
bathelyi rendőrségre kísértek azért, 
mert egy efflbert durván bántalmazott. 
A. szaka szifl^tőt Szaller Istvánnak hív
ják, aki a Katonai fogdából érthetetlen 
módon megszökött.

Tegnap délután a szombathelyi tüzér
ezred parancsnoksága telefonon értesi- 

■ lőtte a rendőrparancsnokságot, hogy 
Szaller István szökésben lévő tüzérsaa- 
kaszvozotőt tartóztassák le. A rondőrsóg 
razziát tartott s a személyleirás szerint 
kutatták a szökevényt. A Szent István
ná rkban egy rendőr fölismerni vélte a 
sznknszvezetőt és fölszólította, hogy kö- 
vosse az Őrszobára. A katona engedel
meskedett, a volt gyalogsági laktanya 
előtt azonban futásnak eredt. A rendőr 
utána kapott, a füzér azonban ellökte. 
Most izgalmas hajsza kezdődött. Uccák- 
ról-uccákig kergették a szökevényt, míg 
az összegyűlt rendőrök a járókelők se
gítségével elfoghatták és bekísérték az 
őrszobára.

Az őrszobában meg akarták motozni 
s fölszólították, hogy tartsa föl két ke
zét. Szaller ekkor hirtelen hátsó zsebé
hez nyúlt, előrántotta revolverét és szí
vón lőtte, magát. Néhány pere múlva 
meghalt

Ekkor azonban még nem tudták, hogy 
vríjon nz öngyilkos azonos-e a körözöt
tet. Csak a halála után állapították 
meg, hogy nz öngyilkos tüzér csak
ugyan Szaller s holttestét a hullaházba 
szállították.

hatolhat be 
ma reggel I

a földszinten levő üzletbe. A lép
csők végén szintén vasajtó van, ez 
is nyitva volt és az üvegasztalokon, 
a földön és a kinyitott szekrények
ben szétdobált divatcikkek hevertek.

A betörök rengeteg árut rabol
tak el.

Az egyik asztalon egy fehér se
lyem gallérvédőn sötét ujjlenyomat. 
jelzi a betörők munkáját. Ez a kö
rülmény igazolni látszik a portás 
feltevését, csak a házban ismerős és 
nem hivatásos betörő hatolhatott be 
az üzletbe, mert a betörők éppen az 
ujjlenyomatukra vigyáznak a leg
jobban. A szekrény üvegoldalán

épületből 
szó nélkülFehér Artúrral,

aki arra a következő választ adta:i 
“•Heged iis Gyula egyike volt’ 
’1,fhg a legindnlatosabb és leg- 
itresszivebb színészeknek, aki még i 

LiJ-1rzus. ’8 kurzust csinált, 
di'.b SniTí-.t beszélhetnének Falu-

yVé teleket készített.
A főkapitányságról detektívek 

mentek ki annak a két férfinek a 
lakására, akiket a kapus a reggeli 
órákban távozni látott az épületből.

Bútor 150.000 X-tólI 
ebédlők, konyhák azon alul 
Vörösmarty q.l7. hútorgyArl lerakat

A kapus állítása szerint ezek nz jobban. A .........
- m,.., emberek követhettük el a betörést. ■ több ujjlenyomat van, amelyekről

ll;í-k. a Vígszínház veit 'V ' z'rf<rís6'H ismeri őket, magukkal | a rendőrség a délelőtt folyamán-fel-
“inálen, H^édü", hogy HyTwd-!ps~t feltön* neki,'—— —

és csodálom, hogy egg színész :**•““* fogott és lement a Vizsolyi
n f.tpólrriros „drstrwfcííyjní" te/.’! “g raktárának a plnccbejárata 

jé ‘"'Bfi.'/á - ilpvn eljárásra kénes plé- legnagyobb megdöbbenésére
Csodálom ezt íi Vlgszlnház-

t hray egy színészét politizálni 
fn i antiszomita programmal. 
«L 7 ',r'r,!!.'',r,r bc adói

kfr»dnynmet a Szi-i 
'••‘•Mirlséghe, és------  ’

a vasajtót betörve találta, a 
pántot tartó vaskapocs ki volt 
szakítva a falból és az ajtó félig 

nyitva volt.
a szí- i

hoyv' h ®s n<‘m hiszem,' Felrohant a házban lakó Vizsolyi
>. * ‘ *' 1 "mulatok döntenék el azt,' testvéréhez, akivel együtt nyomban! 

r’?,a5Yar müvész Magyar-; a feltört helyiségbe siettek. Az üz- 
i pph«t-e? Hiszem, hogy lelnek az udvarról pincebejárata 

*»k ó n i’1 vann®k józan embe- van. Vasajtó vezet egy tágas pince- 
r^ilni^v' ru ?,rycdül mn‘ helyiségbe, amit a cég raktárnak
^^^u'oIpíovpI. mert lehetetlen- használ. Itt már nagy rendetlenség

AFFINÉRIA
nemesfémválMztö ón feldolgozó intézet rt.

VI, Nagydiófa-utca 28. sz.
Aranyjnazllst vétele *( eladása

Ne vegyen szórmebundát, raglánt, férfiruhát Kirakatát*" Rákta PáflS
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Aki a sült csirkét 
a combján hordja

Elfogták a Rudas fürdő 
tolvaját

- A Hátfíi Xapli tudósítójától. —

A Kudas-fürdő vendéglőse, Nzép 
Tózwf, már régebben észrevette, 
hogy n konyhából és éléskamrából 
tok élchni.wr hiányzik, de a tolvaj
nak nem tudóit nyomára jutni.

A napokban egy suhanc levelet 
hozott Szépnek, átadta és rögtön 
dtiinl, mielőtt megkérdezhették vol
na, hogy kitől hozta. A levélben 
névtelen jóakaró íigyelmeztotte a 
rendéglöst, hogy szakácsnője, /la 

Istvánná állandóan lopkodja nz 
tlelmiszoreket és részben eladja, 
részben pedig vidéken lakó hozzá- 
-írlozt'íhoz szállítja. A levelet Szép 
jevltte a főkapitány-ágra és meg 
lelte a följelentést.

A rendőrségről két detektívet 
jüldtek ki n nyomozásra. A detek
tívek késő este, mentek be a vendég 
óbe is mintha <-ak egyszerű ven- 
lógck lettek volna, helyet foglal
lak n söntésben és állandóan szem
nél tartották a konyhában foglala
toskodó szakácsnőt. Semmi féltő
iéit sem vettek észre rajta. Záróra 
tájban Hajósné távozni készült, 
íom zavarták meg, do mikor már 
tiért az uccuin, utána mentek és 
tífusza hívták. Az asszony eleinte za
vartan tagadóit, mire megmotozták. 
(1 jobb felsőcombján egy egész sült 
isirkét találtak, amelyik spárgával 
‘olt odakötve. A balcombra viszont 
>gy csomagban másfél kiló rizs volt 
lasonló módon odaerősítve.

Azonnal házkutatást tartottak Ha- 
ósné Petőfid éri lakásán, ahol több 
nillió értékű hilst, zsírt, szalonnát, 
tűkről és csokoládét találtak. A sza- 
ióesnő beismerte, hogy a rengeteg 
•lelni iszort apránként lopta a ven- 
léglőből és mindon őseiben a comb 
iához kötve csempészve vitte ki. Ki
hallgatása után letart áztatták és ót- 
tfsérták az ügyészség fogházába.

80 t• á b 1 á s ház nézte v é g I g a 
prolongált D. \V. Griffith 

„Amerika 
hőskora” 
elmfl kolosszális mestermúvéta 

Royal Apollóban 
Mindkét résa egy alffadőBban. Az elő- 
adások hétköznap. Rl 6, fél 8 Cs fél ifi óra
kor, vassmap 4, 0, 8 én 10 órakor kezdődnek 

■radetl klatrőiana. ^jpon-fllm

x Fchérnemüvket, lepedőket, ágyhuzn- 
Inkat. törülközőket, szőrmehundákat, női 
ruhákat, dísztárgyakat, régiségeket, por- 
írllrtnszervlzokrt. ezüstöt, régi órákat 
tudja hol lehet logmngnsabh árban érté 
teeitrnl, Imi fizetnek ezekért oly ma- 
rasahb árakat, hogy helybeli keres
kedő arra teljnnon képtelen? Győződjön 
m>'g róla és forduljon kizárólag a Ma- 

Fo rgn 1 m i Rószvó n y t fi reanághoz,
Kölcsey ucca kettő. Omnia mozgó

mellett, József körül Rrtkóczy téri villa- 
mosmegállónál. Telefonhlvó 134- 34.

W*Mim A Er/.M‘net-líörut fcá. Yeiefon

PHc:v rgyf.it ElóadAsotr 4, fél T ée 9 órakov

Fehérbiilorok, konyha, sldszoba,
hM „rob*. rtak1* elfórcnitdck, toxlonok, maira 
«.k alkalmi arakon Preller asttatoamcMernél.
Vili, F.nUlTi uccu 1. Rióm. Te!«Mn.- Jcr.net ' <• '

rrojoctograplvfllni! Karold I.loyd mint 

„Jl nagymama 
fiacskája"
Berau’mp

Woyl-Spollo, Ómat*, Hallkon

Rakovszky a fajvédők ellen! 
Pesthy Pál beszámolója Simontornyán 

felelőtlen emberek antiszemitizmust hir
detve és kinálgatva jobbra-balra az or
szágnak. ma is fölkínálják magukat é,s 
el akarják hitetni, hogy csak egy 
szavukba kerül és nem lesz több baj eb- 
ben az országban.

Megakadályozunk minden beszivár
gást, do sem én, som a kormány nem va
gyunk hajlandók arra, hogy zsidóüldö- 
zóssel bolonditsnk a népet. Én nem a 
középút politikáját hangoztatom, hanem 
becsületes, céltudatos keresztény magyar 
politikát, anmlyct. okszerűen és nem for
radalmi eszközökkel kell követni. Kifo
gásolja és elítéli a fajvédők cirkuszliér- 
leti ajánlatát, amelyen csak mogbotrun- 
kozni lehet. ,

- Tiltakozik az ellen, hogy kormány- 
xáiságról lehet, beszélni és perhorres- 
kálja a fajvédőknek azt a gyanúsítását, 
hogy a szód ál istákkal szemben nem áll 
sarkára. Biztosíthatja őket, hogy mig ő 
belügyminiszter lesz, vörös izgatás nem 
lesz ebben az országban és az ellen az 
államhatalom eszközeivel és nem külön
leges szervezkedéssel fognak védekezni. 
Külön fegyver .< alakulatokat nem fo
gunk ezentúl eltűrni.

— Az erkölcsi konszolidációt, elértük, 
most a gazdasági konszolidáció kezdő
dik. Megemlékezik a miniszterelnök 
Genfbep dórt sikereiről és visszautasítja 
;• t'ai'.-édők o tokintetbeni vádjait is, 
majd fegyelemre ós ön tudatosságra hívja 
fel a hallgatóságot.

A belügyminiszter beszéde után soko- 
rópátkai Szabó István szólal’ fel. Dél
ben bankét volt, amelyen a belügymi
niszter ismét felszólalt és délután 6 óra
kor a képviselőkkel együtt visszautazott 
Pestre.

Slmontorn? a. szept. 30.
Pestiig Pál, a nozctgytilés alelnökc, a 

gyönki választókerület nemzetgyűlési 
i képvl>olőjo vasárnap Simontornyán be
számolót tartott. Poslhy Pál beszámoló
ján megjelent Ilakovszky Iván beliig? • 

1 miniszter is. továbbá eokorópátkai 
> Szabó István, EŐrffy Imre, Érákkor 
I Kálmán, Hunyt Antal, Oubicza Ferenc 
1 é. Nagy János nemzet gyiílAsi képvisc- 
I lök.
j A budapesti vendégfkot a simontor* 

nyal pályaudvaron nagy közönség élén
• Ucreczk István simontornyai főjegyző 
és .Víbncf András biró üdvözölte, mely

I után Bakovszky Iván belügyminiszter 
I válaszolt.
| A gyűlést Kokk László, a simontor- 
nyal egységes párt elnöke nyitotta meg, 
majd Pcsthy Pál mondotta el bcszámo- 

| lóját.
i Ezután Rakovssky Iván belügyininisz-
■ üt emelkedett szólúsrn. Mindenekelőtt 

tolmácsolta gróf Bethlen István minisz
terelnök üdvözletét n kerület képviselő
jéhez és a választópolgárokhoz, majd 
megemlítette, hogy egy hete Balaton- 
fiir-den tartott beszédének egyik kité
telét szándékosan lélromagyarázták és 
ezt azért mondja el, mert a kormány em
berei. a vezető egyéniségek bárminő be-
o.-iilotoscn, önzetlenül és hazafias szán
dékkal akarnak segíteni az országon, 
mindig liiz anyós körök erre cwik rága
lommal, kutmérgezésscl, valótlanságok
kal válaszolnak.

Nagyhangú vádakkal illetik a vezető 
férfiakat és önöket ír félre akarják ve
zetni* Majd azután — összehasonlítván 
nz 1918-as időket — rámutat arra, hogy

I

I

Poincaré Németország ellen

I

Paris, szeptember 30.
(Havas.) Poincaré miniszterei nők 

Ailyben egy hadiemlék leleplezése 
alkalmával beszédet mondott, amely
ben vázolta azokat a szenvedéseket, 
amelyeket az elpusztított területek 
kiállóitok. Megállapította, hogy e 
területek lakosai még mindig nyo
morúságosán tengetik életüket és 
várják a jóvátételt, inig Németor
szág bevallja, hogy az ellenállás 
pénzügyi szervezésére 14 nap alatt 
10.500 billiót adott ki.

Poincaré utalt Németország alá

Le$íz$nlmasabbfllmpnrbajok 
hete Budapesten 

Megérkezett a Nagymama fiacskája 
A Diadalmas élet és Kölyök diadala 

Két ú| magyar film a Phönixnél

— A Hétfői Napló tudósit óját ól. —
Soha olyan párviadalt nem vívtak Bu

dapesten a filmek, mint, amilyenek most 
kezdődtek és kezdődnek Budapes
ten. Chaplin és Jackic Coogan négy 
színházunkban vette fel a harcot, a többi 
összes mozgószinházak műsorával szem
ben, ahol a filmvilág minden Jóncvü ked
vencét szintén felvonultatták. Monda
nunk sem kell, hogy Chaplin és Jackic 
Coogan fölényesen győznek, amit még 
pompázatosabbá tesz, hogy Harold Uoyd, 
becéző néven „ö“. a Nagymama fiacs
kája cimü kacagtató filmjével csaKnko- 

' a
a 
a

zott hozzájuk. Nézzük csak azokat 
filmpárbajokat, amelyekkel nemcsak 
mozgóazlnháalulajdonoaoknnk. liánom 
kozönsógnek la meg kell birkózótok.

Karold Lloyd a népszerű „0” nem
csak eredeti ós ötletes trükkjeivel ra
gadtatta el n közönséget, hanem érté
ke* színészi kvalitásaival is. Nemrégi
ben híres kon kurrensei öt éa hat fel vo- 
náson filmrkkrl próbálkoztak szép si
kerrel és sikerüket megirigyelte Karold 
Lloyd la. nki rendezőjének unszolására 
elhatározta, hogy maga is ráhgpróbél-

A Star ünnepi bemutatója
Zsoldos Andor kollégánk alapos isme

rője a színpadnak és mozinak. Hogy 
mennyire ismerője például a mozinak, 
mutatja Diadalmas élet című uj filmje, 
amelyot a napokban mutattak be a 

------- ----------- ——-- •  ------ Kamara és Uránia mozgószinházakban 
t or’k egész előadást „betöltő” filmekkel, j előkelő közönség előtt. A kiszivárgott 
Próbálkozását siker koronázta, mert igy hírek, rwly szerint a Star uj magyar 
egülotoH meg a „Nagymama fiacskája” filmje kimagasló eseménynek igérkc- 
clmÜ burlcstk-filmje, amely immár el | zik. a bemutatón valónak hlzoryuTL \ 
érkezeit hozzánk is. Ez a burlcs: k j darab mesésen van felépítve, nem szók- 
eredetiséget hoz már műfajában is. i ványos filmdráma (ea a magyar filmek

I kodására, amely ezzel az eljárásával 
a szövetségeseket arra kényszeríti, 
hogy óvatosak legyenek. Emlékezte
tett Ebért elnök proklamációjára, 
Imajd a következőkkel fejezte be be
szédét: A szövetségesek elvárják

1 Németországnak azokat a eselekede- 
leit, amelyekkel bebizonyítja, hogy 
hajlandó a lefoglalt zálogok kiak- 

, názását megkönnyíteni. Németor
szágnak nem szabad remélnie, hogy 
puszta szavak ('Ilimében elnyerheti 

j az újabb engedményekről való le- 
I mondást.

Vidám komédia, amelyben megvan a 
franciás könyedsóg, de nem hiányzik 
az amerikai groteszk humor sem. Ka
rold Lloyd nagy kodvvel fogott neki a 
filmjének, amelynek scenáriumköuyvét 
is maga irta és sikerült olyan müvet 
alkotnia, amely emlékezetes sikert je
lent a számúra.

Érdekes, hogy mikor ezt a filmet ké
szítették. a felvételeken jelen volt D. 
W. Griffith is, aki sokban segítségére 
volt Hall Roachnak, e darab rendező
jének. Karold Lloydnak kétségtelenül 
legjobb szerepe a „Nagymama fiacs
kája” címszerepe, amelyben pompásan 
játszik, közvetlen humora kitünően ér
vényesül az érdekes és ötloteg jelene
tekben. lloyal-Apolló, Omnia és Helikon 
mozgószinházak mutatják be október 
5-től kozdődőleg Karold Lloyd filmjét, 
melynek sajtóbeli bemutatóját a lloyal- 
Apollóban úgyszólván végigkacagta u 
közönség és e sorok írója Is. A Pro- 
jektograph Film Rt. nagy áldozatok 
árán juthatott csak ehhez a fllmremek- 
hez, amelynek mulatságos feliratait 
Mihály István, az ismert kabaréi ró ké
szítette.

Hm nem. 
mint 
hiú- 

»z. orszán, k.
is,

áltol a Star ujjálőndülését érte m,,. 
\ Knlnnl.’ nimíí

I
elönyo a kiilfüldl filmek fM8tt) ért 
eredeti szöveg, nagyízerüen 
zott, megjátszott ás fotogratáít n . 
jellemzik az uj magyar fllm 
melyben nemcsak a szereplők, V 
. Ogneva. Lukács Pál, SaUcaig tnl,, 
Abongi Tivadar, hanem a 
Zsoldos és CM Béla (aki rendéi 
darabot és sikeres szerzőtárs volt ' 
darab seonáriumút illctőlog) 
osztozkodhatnak. Ez a fi’- aa 
csak mint propaganda, hanem 
jelentős valuajavitó filb 
nos szolgálatot tehet a:.
Nagy karriert jósinnk a képnek. aB.|, 
által a Star ujjálondülését érte m...

A Kölynlt. cimü Chnplin-Jackie Cm 
gon-Illm került bemutatóra a raan ' 

[film után. Amilyen zajos sikerben ,on 
része a magyar Hímnek, ép olyan mer 
érdemelt sikerben részesült Chaplin 
Jackio Coogan filmje is. amolvröl csak 
annyit Írhatunk, hogy oz a két IS 
szereplő, Budapest kedvencei játsszák i 
mindvégig mulatságos film vozetöszctc. 
peit és e két ismert nevű szereplő neva 
már niapábnn garantálja az |ís,, 
nagy sikert. Ifit mondjunk raía i 

'bemutatott filmeket Auou..zla klr.'btr. 
j cegasszony is megtekintette és mán, 
i megelégedésének adott kifejezést u 

igazgatóságnak. A „Diadalmas Élet- j, 
a „Kölyök" be fogja futni a kisebb 
nagyobb mozikat sikerről és , 
Start illeti meg dicséretünk, mert ál 
dozatkészségot nem kiméivé, meghoz'., 
nekünk a legmulatságosabh filmet,, 
„Kölyök" és a legjobb magyar Hímet , 
„Diadalmas élet" eimül, melynek 
zőjét arra kérjük, ha lehet" iöbW.r 
keresse fel a Start, hogy hasonló pj. 
nerü darabjait megfilmesítsék.

mint halljuk

felvételeit,

A magyar filmgyártás egyik legfonto
sabb célja és feladata, hogy minél több 
magyar filmet prodnkáljon. A legjobb 
propaganda-eszköz ma egy jól sikerült 
hazai film. Filmgyáraink hosszú szfinet 
után megkezdték a munkát, a Phönix is.

Múlt héten beszámoltunk arról, hojy 
a Phönix filmgyár egy uj magyar film 
felvételeit folytatja, melynek főszerepét 
Sylvester Schdffer, a világhírű artista, 
valamint kis partnere. Lllv ffrf.

• ger és Halmay Tibor, Pest kedven-
■ ce, a ..Három grácia" hőse játssza. A. 
, film munkálatai Balogh Béla főrendező

vezetése alatt szeptember 30.-án fejeződ- 
nek be és utána máris — h..”^

. — október 1-én megkezdi a Phönix egy 

. nagyszabású filmdráma .....
melynek címe „A három, jó madár" h 
Rujetjót Dcésy Alfréd, a legkiválóbb 

’ magyar rendezők egyike rendezi és írta. 
Egyik főszerepét, nz ismert kis csoda-

■ gyermek. Schick Magda játssza, míg
■ mellette még a legkisebb szerepet Is 8 

magyar filmművészek olyan reprezen
tánsai játsszák, hogy n nevek, ha együtt 
nyilvánosságra kerülnek, óriási vára
kozást fognak előidézni a magyar film
piacon.

Szívesen számolunk be az előkészüle
tekről. mert a Phönix egy uj film? 
nemcsak egy-egy uj magyar filmet je-

• lent, hanem jelent egy lépést a magyar 
flclmek fejlődésében és elterjedésében, 
amit a gyár neve és múltja ga^anfá'.

Mint értesülünk, a Phönix gyárban 
készülő uj filmeket a Projcktogrsni 
film rt. fogja forgalomba hozni.

Guthy György
• A kölyök — az Urániában. Chorlií 

Chaplin óa Jackie Coogan. a filmvilág 
kedvence ma már mind az öt világ
részben. Együtt kelten e képben jelen- 
nek meg először előttünk. Az Urduin 
példátlan sikerrel mutatta be a 
szerű filmet, melynek meghatóan s»‘P 
meséjét a humornak brilliáns fénye ra
gyogja át és feledhetetlen marad min
denki számára. Fz a film az. nmolyc 
többször ír látni kíván nz, aki egyszer 
látta. A nagy kép mellett meg 
kitűnő filmregény van nz Uránia m«* 
során: Szárnyaló győzelem, címmel 15 
felvonásban. Az Uránia előadásai 
’i7, ’/i9 és 10.10 órakor kezdődnek.

• A Mozgókép Otthon Zom Huni « 
Fatty rigjátrlcestéit valósággal iinnep* 
a közönség. Taps és viharos novetén 'r' 
nnl végig a nézőtéren. Zoro és 
nagyváros porontya" cimii 6 fclvona ^’ 
bnrleszk-regényben, Fatty „A 
király" cimü 5 felvonáson burl''?/k r • 
játékban. Fix-Fox a „fíepülö kutya ■ 
bán foliilmulhatatlant produkálnak- • 
angol híradó egészíti ki a pazar mii* 
(4. 6, 8. 10.)

o A Star.filmgyárnak vasárnapra 
delelt gardenpartio megfilmesítését 
nnp, kedden rcggol 9 órakor ,ar~ 

I meg. Itt említjük meg, hogy « c 
I újabb Sfnr-fllmct Lajthay Károly r I ......................................■ ■

o a Htor«nimgyarnaK vawnw;- - 
delelt gardenpartio megfilmesítését <•*

...----  ---- -------— . .(tjniun i*
dezósében c bét végén mutatja* 
házi bemutató keretében.

rgyf.it
Jcr.net
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egyes minisztériumok 
diáktfjusá.g előtt

sepBIKépenlMiiiiestrtl 
o fehMri foíhózha

Jlég a világháború alatt történt, hogy 
BZ osztrák-magyar hadsereg egyik jól
esni őrt hadserogszállitó cégének igazga
tóját följelentették, hogy a szállítások 
körül visszaéléseket követett el. A 
Traxis nevű részvénytársaság vezérigaz
gatójáról, Szegő Rezsőről volt szó, aki
nek ez az ügye aztán két évig elhúzó
dod. Végre 1917-ben az igazgatót hétezer 
korona pcnzbüatetésro Ítélték, amit fel
sőbb helyeken is megerősítettek.

Hónapokkal ezelőtt aztán egy pesti 
társaságban szóba korült oz az ügy. Ili
kor Szegő Rezső tudomást szerzett erről, 
egy Budapesten tartózkodó Székesfehér
vári ügyvédhez durvahangu lévőiét irt, 
amelyben becsületsértést követett el. Az 
ügyvéd bepöröllo Szegő Rezsőt.

Tegnap délelőttre volt kiliizve ebben 
az ügyben a tárgyalás, a székesfehérvá
ri bíróságon. Szegő az utolsó órákig Bu
dapesten tartózkodott, pedig becsületszó 
kötötte ahhoz, hogy inegjelonik a tár
gyaláson. Az utolsó pillanatban aztán 
repülőgépet bérelt és igy tetto meg az 
utat Budapestről Székesfehérvárra. A 
tárgyalásra éppen jókor érkezett. — 
Petrik Zoltán dr. büntető járásbiró hir
dette ki az ítéletet: Szegő Rezsőt becsű-- 
kísértésben bűnösnek mondotta ki és 
nyolc napi fogházra ítélte.

— „Tudományos fölkészültséget a 
botok ellen!" Vasárnap délelőtt ti
zenegy órakor tartotta évnyitó ün
nepélyét a József-műegyetem az 
intézet nagy dísztermében. Nagyszá
mú előkelő közönség, egyetemi ta
nárok, az 
képviselői és a 
számolt be Zelovich Kornél, a lelé
pő rektor a Műegyetem elmúlt évi 
működéséről, aztán igy búcsúzott 
cl az ifjúságtól:

— A súlyos időkben nem feled
keztetek meg hazafias kötelességei
tekről és azokat becsülettel teljesi- 
tettétek. A nyomdászsztrájk alkal
mával megindítottátok a sajtót, a 
vasutassztrájk alatt pedig a loko- 
tnobilokat. Hazafiul kötelességből a 
nemzet napszámosai lettetek: kö
szönet-érte!

Fölolvasta az államvasutak kö
szönő levelét s a levél fölolvasása 
Sitán a rektor arra kérte az ifjúsá
got, hogy tekintsen el a jelszavak
tól s a régi tradíciókhoz híven vi
selkedjék, mint eddig. Ezután át
nyújtotta Schimanek Emilnek, az 
hj rektornak a rektori jelvényt. Az 
uj rektor székfoglalójában buzdító 
szavakat intézett az ifjúsághoz s 
többek között ara kérte őket, hogy 
b mai nehéz időkben józanul és 
megfontoltan cselekedjenek és ne 
botokkal, hanem tudományos fel
készültséggel induljanak az életnek.

faragói tegnap kihallgatták. Fa
ragó András nemzetközi szélhámost 
vasárnap délelőtt dr. Bedc János 
rendórtanúesős szobájába vezették, 
ahol általános kérdéseket intéztek 
hozzá. Faragó az eléje tárt bizo
nyítékok alapján sok mindent beis- 

,a beszámítás alá
tartozó bűncselekményre vonatkozó
ig azonban tagadó válaszokai 

A főkapitányság vasárnap 
de.előtt sürgőnyileg értesítette apá- 

' ’* n. rendőrségeket Faragó
o logatásáról és kérte a nemzetközi 
• hantos pontos bilnlajstromát. 
‘ míg Parisból és Becsből erre vo- 
Wkozólaf. válasz npm érkezik 

érdemileg nem foglalkoz- 
uaK faragóval.
fin k^ács György beszámolója, 
zf,?™ György volt közoktatásügyi 
noni^a * r' ia- választókerület,
nan vasár-
—e‘elott tartotta beszámolóját

ne

I

Nyomában oannak 
a aollárhamisítóknak

Külföldön is nyomoznak a tettesek után
— .4 Hétfői Napló tudósítójától. —

Ismeretes, hogy a rendőrség több 
névtelen följelentés alapján egy 
nagyszabású nemzetközi dollár- 
hamisitó társaságot leplezett le. A 
nyomzás első napján négyen kerül
tek a rendőrség őrizetébe, akik 
azonban nem veeztői, hanem csak 
ügynökei és alkalmazottai voltak 
a külföldön élő vezéreknek. Mind a 
négy őrizetbe vett, embert, név- 
szerint Rotgeber Károlyt, Felbcr- 
mann Miksát, Cscrny Vilmost és 
Deutsch Vilmost kihallgatták a 
rendőrségen.

Kihallgatásuk során elmondották, 
hogy néhány hónappal ezelőtt meg
ismerkedtek Winlder Berchtold nevű 
gazdag bécsi kereskedővel, aki aján
latot tett nekik, hogy vegyenek 
hamis dollárokat tőle.

Winkler kijelentette, hogy a napi 
árfolyamnál 60 százalékkal olcsób
ban ad nekik hamis dollárokat, 
amiken ők azután teljes árfolyamon 
tovább adhatnak. Meg is mutatott 
néhány ilyen hamisítványt és 
mert ezek a megtévesztésig tökéle
tes utánzatok voltak, mjnd a né
gyen belementek a kitűnőnek Ígér
kező üzletbe. Hónapokon keresztül 
csakugyan jól ment nz üzlet. Ál
landóan uj dollárcsomagokért kel
lett felutazniok Becsbe és a hami-

Békésgyulán. Hangsúlyozta válasz
tói előtt, hogy a külföld rokonszon- 
vét biztositanunk kell. A fajvédők 
minden eszközzel azon dolgoztak, 
hogy a kisgazdatagokat elhidegit- 
sék vezérüktől s most, a fajvédők 
kiválásával a párt valóban egysé
ges. A miniszterelnök, elgáncsolása 
a nenrzet bukása is. Beszédét nagy 
tetszéssé) fogadták választói s a ke
rület a miniszterelnökhöz táviratot 
intézett bizalmának biztosításáról.

— Gazdasági nagygyűlés Kaposváron. 
Vasárnap délelőtt, tartották meg Kapos
váron a Falu Országos Szövetsége és a 
Földmives Szövetség fúziójának kimon
dását célzó nagygyűlését. A nagygyűlé
sen jelen voltak Nagyatádi Szabó Ist
ván földmivelésügyi miniszter, Schandl 
Károly államtitkár, Mayer János, az 
Egységcspárt elnöke és számos kisgazda 
politikus, továbbá a Hangya, OKH, a 
Futura megbízottjai is. Nagyatádi fel
szólalása után kimondották a két egye
sülés fúzióját, majd Mayer János mon
dott köszönetét azért, hogy az elnöki 
székbe ültették. A tisztikar megválasz
tása után az ülés véget ért. és a megje
lentek a Turul-szálló nagytermébe vo
nultak, ahol a somogymegyei gazdák 
gyűlését tartották meg.

— A pécsi püspök Rómába utazik 
Pécsről jelentik, hogy Zichy Gyula gróf 
megyéspüspök még ezen a héten elindul 
Rómába, a szokásos „ad limina aposto- 
lornm“ látogatásra. Az ilyen látogatá
sok alkalmával a megyéspüspökök az 
egész katholikns egyház fejének, a 
római pápának szoktak beszámolni egy
házmegyéjük működéséről és állapo
táról.

— öngyilkos lett, mert nem tudott la
kást. kapni. Vasárnap délelőtt Donáth 
Mihály 20 éves műszerész a Tömő ucca 
5. számú házban mellbeszurta magát. A 
házbeliek rátörték az ajtót és megtalál
ták búcsúlevelét, amelyben azt írja, 
hogy évek óta nem tud megfelelő lakás
hoz jutni és efeletti elkeseredésében kö- 
votto el az ön gyilkosságot A mentők 
súlyos sérülésével a Rókus-kórházba 
vitték.

— Kormányzósérfés. Egerből jelen
tik, hogy a Szűcs-bányatelepen egy Dob- 
rova Gyula nevű lakos kormányzósér- 
tóst követett el. A följelentésre előálli-

városait Is cl- 
pedig azért döl

ti Valii
mért itt sokkal

sltványokat itt a zugforgalomban 
magas árfolyamon értékesítették. 
Elmondották még, bőgj’ a hamis 
dollárokkal nemcsak Budapestet, 
hanem a többi gyenge valutájú or
szágok nagyobb 
árasztották, még 
goztak szívesebben a gyenge 
táju országokban, 
nagyobb a kereslet idegen valuták, 
főleg dollárok után.

A pénzhamisító társaság köz
pontja Parisban van. azonban a 
párisi vezetők neveit a társaság bu
dapesti exponensei nem ismerik. A 
rendőrség a. négy ügynököt letar
tóztatta, a párisi, varsói, bécsi és 
berlini rendőrségeket pedig táv
iratilag értesítette a pénzhamisító 
társaság leleplezéséről és a rendel
kezésére álló adatokat közölte, az 
egyes rendőrségekkel, hogy a tár
saság ottani tagjait kinyomozhas
sák. A bécsi, párisi és berlini rend
őrség értesítése szerint már nyomá
ban vannak a hamisító társaság 
több tagjának.

A nyomozást egyébként Budapes
ten is tovább folytatják, mert a 
rendőrség azt hiszi, hogy a négy 
letartóztatott ügynöknek még több 
bűntársa bujkál Budapesten.

I

tolták és az egri királyi ügyészségre kí
sérték.

— A makacs életunt. Tegnap a késő 
esti órákban a Vörösmarty ucca 43. sz. 
házban lugkőoldatot ivott Erdélyi Er- 
zsébot 20 éves liáztaríásboli alkalma
zott. A mentők súlyos állapotban vitték 
a Rókus-kórházba, ahol semmiféle felvi- 
lágositást. adni nem akarj hogy miért 
követto el öngyilkossági kísérletét. Ál
landóan azt hangoztatta, hogy itt akar
ja hagyni az életet. Állapota igen sú
lyos.

— Házasság. Fischer Bözsit a Világ 
tisztviselőnőjét eljegyezte Stern Vilmos, 
a Magyar Potróleumipar Rt. tisztvise
lője.

— Zászlóavatás Óbudán. A székesfő
városi gézmüvek telepén zászlóavatás 
volt vasárnap délelőtt. Az ünnepségen 
megjelentek Fass József népjóléti mi
niszter, Sipöcz Jenő dr. polgármester, 
Buzáth János alpolgármester, Ripka 
Ferenc gázgyári vezérigazgató és sok 
más előkelőség. Vass József népjóléti 
miniszter szárnyaló beszédben fegyel
mezett munkára és összetartásra buzdí
totta az ünneplőket ós felszólította őket, 
hogy hagyjanak fel a külön-külön hon
mentési kísérletekkel. Az ünnepség kez
detével és végével a Budai Dalárda a 
Himnuszt, majd a Szózatot énekelte ol.

— Krakóban inzultálták az osz
trák konzult. A lengyel kormány
hoz Krakóból érkezett telefónjelen
tés szerint Schwlne Alfrédet, az ot
tani osztrák konzult pénteken esto 
egy autóul alkalmával részeg embe
rek megtámadták és kődobásokkal 
megsebesítették. A lengyel belügy
miniszter a varsói osztrák követ 
előtt kifejezte az incidens fölött a 
lengyel kormány sajnálkozását és 
megígérte, hogy a bűnösöket, akik 
közül nz egyiket már le is tartóztat
ták, a legszigorúbban megbüntetik.

— Kifosztotta a nagybátyját. A rend
őrség letartóztatta Stiller Hermann 22 
éves műszerészt, aki nagybátyja ék
szerüzletét feltörte és onnan nyolcvan
millió értékit ékszert lopott el.

— Halálos végű benzlnrobbanás. Ma 
reggel a Keleti pályaudvar közelében 
Holcz József 17 éves péksegéd kezében 
egy üveg benzin felrobbant és súlyosan 
mnggebesitetto. A szerencsétlen embert |

• a mentők beszállították a Rókus kór- 
| házba, ahol sérüléseibe bolohalt.
— Smolka János a Gazdabank tőzsde- 
diszponense. Mint értesülünk, Smol- 

\ka János, a Magyar-Olasz Bank tu
lkára, állásáról leköszönt s az ujon- 
i nan megalakult Gazdabank kötelé- 
| kébe lépett. A kiváló szaktudása s 
s közgazdasági, irodalmi téren is 
előnyösen ismert közgazdász a Gaz
dabank tőzsdediszponensi állását 
fogja betölteni.

— Dlvatklállitás. A hétfőn délután ’/x4 
órakor megnyíló divatkiállitűsön, me
lyet Rothbcrgcr utóda. Faerbor cs. és 
kír. udvari szrtlitó, IV.. Váci ucca 6. az.

I üzlethelyiségében rendez, a legújabb pá
rizsi modellek kerülnek meghívott kö
zönség elölt bemutatásra. A névre szóló 
meghívók 'már szétmentok.

— Villamos elgázolás. Ma reggel Cin- 
koíár a helyiérdekű villamos elgázolta 
Bugyinké Gyula 15 éves tanulót, 
rekok mindkét lábát térden alul 
roncsolták. A mentők szállították 
kus kórházba.

— Elfogott tolvaj. A rendőrség 
| tóóztatta Méhes János 32 éves cukrász- 

I segédet, akit a budapesti kirúlvi büuU- 
I tőtörvényszék “ *.»_■ ■

— Gyilkos tornádó 
Jova állam 
Nobrask 
szél és egy 
tást okoztak. Eddig 13 halottja van 

viharnak s a sebesültek száma is 
jelentékeny.

- Egy ismeretlen fiatalember öngyil
kossági kísérlete. A rákoskeresztúri te
metőben egy sírnál egy 20 év körüli 
ismeretlen llataleinber főbelőtte magát, 
A sir mollott Front mor-plsztolyt ós egy 
női arcképet találtak, amire az öngyil- 
kosjclölt ezt irta rá: „ö is meg fog 
halni!" A mentők a súlyosan sérült, esz. 
•méletlen fiatalembert n Zita-kórliázba 
vitték. A zsebeiben semmiféle írást nem 
találtak, amelyből kilétét meg tudták 
volna állapi Inni.

A ko- 
ös«ze 
a Ró-

lotar-

lopás miatt körözött
Amerikában, 

nyugati részében és 
keleti részén egy forgó- 

viztölcsér óriási puszii-

Ruhaszövetek 
Kabátvelourok 

Perzsautánzatok 
Ruhabársonyok
Kabátplüssök 
Kabátbélések 

Selymek, csipkék 
Szalagok, tüllök 
TriKóseíymeK 

Flanellek 
Barchettek 

Vásznak, sif fonok 
Zefh ekköpperek, 

Függöny
anyagok

Kiéin M
diDatáruháZ9lian,Királ;-B.53

Óriási árakat fizetek 
mlmlenfílo férfi- és tisztíruh'ikért. fehérne
műkért, szőrmnbundfikért, «zőnyegért. Blumea- 
fcld üzlet, Vili, kér., Népszínház ucca2l.«zim 
(lívisra hAzhoz jövök. — Telofön Jújuiof 22-4S
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szép 1.4 volt, akármennyire igaz volt, 
Walder Gyulát ezen a nevezetes na
pon nem kellett másoknak magasz- 

, falni. Beszólt helyette és róla az a 
tény, hogy eljutott pályafutásának 
> . _ ..z s '... i i ' .....legjelentősebb és legnevezetesebb 
állomásáig, a végállomásig.

A németországi események 
nyomasztóan hatnak a tőzsdére

A külföldről özönlő arbitrage-értékak leszorították az 
árfolyamokat — Mit várhatunk az e heti piactól 1

■agadta, úgy hogy' 
is n kínálat, kerekft- 
igen csekély, favori- 

n/. erős depresszióval

A szilárdan induló tőzadchéf az utolsó 
Rzloti napon hirtelen ismét zökkenőhöz 
Jutott Már n megelőző bankközi mngán- 
lorgnlombun érezhető volt a Becsen ke- 
rcer.tiil nagy tételekben özönlő arhi- 
trngo-órfékek lonybiló halá«n, itt azon 
tűin még nem tudott annyira érvénye
sülni, hogy a helyi értékek árfolyamát 
is leszorít balta volna. A pónleki tőzsdén 
azonban a kulisszban oly nagy volt nz 
árukínálat, hogy n piac felvovóképessé- 
<í‘t erősen igény bevette s a piacra do
bott hatalmas papirostömogekot csak 
árengedménnyel lehetett elhelyezni. Ez i 
n InnyhaHag azután pillanatok alatt az | 
rgéaz piacot magával 
n hely törtékek bon 
deli felül s csak 
Miit érték tudott 
megküzdeni.

A németországi 
nz elinni tőzsdét erősen deprimálják. A 
tehetősebb emberek a bekövetkezhető 
események elől külföldre menekültek s 
minden külföldi valutára áleserélhefö 
értékpapírjaikat piacra dobták,

Berlinből Igy a nagytömegű ma
gyar részvények Bórabe kerültek, 
ott lenyomták a nagy kínálat kö- 
vetk.czlébrn nz árfolyamokat. Bérs 
azután tovább tolta a magyar 

részvényeket Budapestre.
Fzz n rendkívüli részvény Infláció ter

mészetesen erőn próbára teszi a helyi

I
események ugyanis,

[Hazai 33ank
rendkioüli közgyűlésén 1923-ban

tanács
előrelátásáéi

a 
ÓK

A h njrrn inca dúccal nyugodt óh 
előkelő bankpalotának van 
kozóterme is, óvatos 
építették és rendezték be, jól kistó 
firoztn <1% örök Takarék, amelynek 
egyetlen leánya, n Hazai Bank. Va
lamikor egyszer egy esztendőben 
volt szükség erre a tanácsteremre, 
akkor ifi cwak néhány öreg ur tipr 
gélt, a legöregebb öregúr: néhai 
való jó Dániel Ernő báró körül, 117. 
előterjesztéseket tmlomásul vették, 
n javaslatokat elfogadták és ezzel a 
rendes évi közgyűlés véget ért. A 
nag> felforditlsisok óla. gyakrabban 
takarítanak a tágas és jól berende
zett tanácsteremben, minden eszten
dőnek megvan a maga rendkívüli 
közgyűlése is, mert emelni kell az 
alaptőkét, haladni kell a kórral. 
pénz állandó bfdegeHkedésével 
i»gyrr súlyosabb állapotával.

A rendkívüli közgyűlés, az idei, 
az 1923 iki (talán ni'in is utolsó eb
ben az esztendőben) rendkívüli kö 
rülmények között zajlott le, bár 
rgyetlen disszonáns hang sem 7x1- 
vnrtn meg. Már külsőségeiben is 
más volt: sokan jöttek el, meglő 
poén nagy számban voltak együtt, 
csak most derült ki, mennyi igazáji 
jó barátja van a 
Morf az zllenségt'k 
a jó riporternek az 
elt|6 kötelessége azt 
hogy Feingoldók nem voltak jelen. 

..................... nevező tea 
távolmn- 

minorilás 
láthatók, 

voltak
nagy 

zajlott le, 
hang

Hazai Banknak. 
távolmaradtak, 
adott esetben 
megállapítani.

Akik minit jelentős és 
h it ez a közgyűlés, nzok 
rndtak. a tekintélyek uj 
képviselői nem voltak 
Nótn volt <»sM«oc»*npAs, nem 
tiltakozó dikclók. egyetlen 
öwizeolvudás volt, lelkes megértés, 
őszinte meghatottság, ünnepi han
gulat. Egy nagy család volt együtt: 
a Hazai Bank vezérkara, a finom és 
kimért S’réesi Pál vezérigazgató, 
u/Á|esedo elhelyo7.kodésével a nagy 
hnnkárokm emlői r/.1otő Hőnyi 
Hugó, nz előkelő iogá<z: Rat>oeh

piacot Pénteken a tőzsde ellenúllóké- 
pcssége még aránylag szilárdnak mu
tatkozott. Minden felkínált papiros ve
vőre talált. ha árengedménnyel is. Így 
a kurzus-veszteségek csak 5—10%-ra 
szorítkoztak, ami a nagy eladási kész
séget tekintve, minimálisnak mondható. 
Különösen n nehéz papirosokból került 
sok a piacra. Így a Kőszén, Ganz, Mag
nezit. IJrikányi, Hitelbank, Salgő rész
vényeket l’iéis csak úgy öntötte, d. 
kisebb értékű arbitrázs-paprosokból 
igen hatalmas tételek kerültek 
adásra.

A magánforgalom igy még 
Pécs, illetve a külföldi piacok hatása 
alatt áll.

nem

Mindaddig, míg ez a részvény-inflá
ció meg nem szűnik, a budapesti 
tőzsdén szilárd Irányzat ki 

alakulhat.

Jól értesüllek szerint a magyar papi
rosok risszaözönlése a külföldről már 
szünőben van. A. németországi esemé
nyek is bizakodóidban alakulnak s nz I 
első ijedelem riasztó hatása elmúlott. 
Természetesen a felborult gazdasági 
egyensúly helyreállítása > . 
idői igényel s addig egy egyenesvonaln 
hosszt a pesti piacon sem remélhetünk, 
amíg ezeket az idegesítő momentumokat 
nem küszöbölik ki teljesen a nemzet
közi gazdasági életből.

Jenő dr. óh a mindig' sze re tc^t remél- 
ló ók mindig jókedvű Krcutzcr Je
nő. Éh n bank barát ni, élükön Jus- 
fvs doktorral, sok közgazdasági új
ságíró és — részvényesek is, no 
igen, mert rész.vényesck is voltak 
jelen a Hazai Bank rendkívüli köz
gyűlésén, megelégedett, hozzájáruló, 
fejbólintó részvényesek.

És az elnöklő székben békolu ll 
el«ik el őséggel, békebeli pontossággal 
nyilotta meg a rendkívüli közgyü 
lést egy békebeli mé.ltóságos ur: 
H’ahhr Gyula főrend, a Pesti Ha
zai Elsíi Takarékpénztár óh a Hazai 
Bank uj elnöke, 
pályafutásának 
már bizonyára 
pillanatai, de kifelé legalább 
sohasem Iá1 szőtt, olyan 
nak, mint ezekben a 
Iga/., a kegyelet is elfogódottá tette, 
elődjét, Dániel Ernő bárót párén- 
Iáit a el nemes, márványra érdemes 
szavakkal, de amikor a múltról át
tért a jelenre r a jövő képét rajzolta 
élénk színekkel, akkor ír meghatott 
maradt. Emberi dolog ez., őszinte 
emberi érzés jele :nem maradhat 
hntáb nélkül egy igaz, emberre, hogy 
iM'm is olyan régen, alig harminc
egy néhány esztendő előtt belépett 
egy intézetbe, mint kezdő tisztvi
selő és ma az orsz.ág legnagyobb 
takarékjának és egyik legnagyobb 
bankjának elnöke, a — maga erejé
ből.

A hangulat, emelkedett volt, az 
arcok kipirultak, nem is zavarhatta 
volna meg disszonáns hang még az, 
előterjesztéseket sem, lia ugyan volt 
Ilye u szándéka valakinek. Egyhan
gúlag ment minden, ig.v határozták 
el nz alaptőke fölemelését és a még 
szorosabb kapcsolat megteremtő ét 
a Hazai Bank uülőunyjával, a Pes
ti Első Hazai Takarékpénztárral, i 
Nem tehetünk róln. nz az órzéRünk, 
b«»gv S’:dx- Károly okcgydincss.ígé 
nek üdvözlő e* méltató beszéde is *

Egészen kivételes 
egyes állomásain 
voltak megindult 

még 
mégha tol.t- 
perwkben.

I

elmaradhatott volna, akármilyenomoll Jel. Az uj részvények M 8rá
... . . i< hun iO.Xdí) kornnnerf .. .

A Hazai Bank Részvénytársaságnak 
szombaton megtartott rendkívüli köz
gyűlése egyébként az igazgatóság indít
ványa értelmében elhatározta a bank 
alaptőkéjének 1.600,000.000 koronára való 
fölemelését. K’z, elővételi jogot a rész
vényesek akként gyakorolják, hogy min
den két régi részvény után 1 darab, a 
folyó üzletév eredményében részesedő uj 
részvényt vehetnek át 50.000 koronás 
árfolyamon, amihez folyókámat és ille
ték fejében darabonként 1700 korona já
rul. Az elővételi jog október 1-étől 11-ig 
liczárólag a Hazai Bank órtókpapirpénz- 
táránál délután %5—6 óráig és o. Pesti 
Hzai Első Takar ékpénzt ár Egyesület, fő
pénztáránál a rendes hivatalos órák 
alatt gyakorolható.

Ezt folytatólag ugyancsak szombaton
! a j délután a Pesti Hazai Első Takarék- 

’8 ■ pénztár-Egyesület Walder Gyula főron- 
pl dihőzi tag, elnök-igazgató vezetése alatt 

I rendkívüli köz.gyülést tartott. A napi
mindig j rend előtt az elnök meleg szavakkal mél- 
’ " ' tatta Dániel Ernő báró. v. b. t- t.-nak, 

az egyesület elhunyt elnökének érdemeit, 
melyket a közgyűlés jegyzőkönyv 11.’g 
örökített meg. Ezután a közgyűlés az 
igazgatóság javaslatára elhatározta, 
hogy az eddig 375,000.000 korona alaptö- 

; két 62.500 darab uj részvény kibocsátá- 
| sóval és a részvények névértékének 6000 

koronáról 20.000 koronára való fölcm-elé- 
i serei 2.500,000.000 koronára emeli. A régi 

/1 részvényesek esetleg két részletben tel- 
' jesithető 516.000 korona befizetése elle

nében, melyből 500.000 korona az uj rész
vényre, 16.000 korona pedig illetékre és. . i vriiyre, lo.vim kvhhui JH'UIS jiiuujktv vs

w? íz í20/».vos jcama(rn esik, minden két régi részvény nirvmlouvan-i In .

részvények száma pedig

220 -230.000 korona pénz

alapján egy uj részvény re ez év októ
ber 1-től 8-ig délután 5^4—%6 óráig gya
korolhatják az eZővételi jogot, az egye
sület központi palotójábnn.

Mnjorizálási harc a Magyar Jég
nél. A Magyar Jég részvényeit egy 
vidéki nagy pénzintézet vásárolja. 
Hir S7.erint a részvények nagy ré
szét sikerült már megszereznie, noha 
a vállalat élén Kronbergcr Lipót, 
Horváth Lipót, Madarassy-Bcck 
Miksa állanak. A majorizálási harc
unk még egy érdekes vonzóereje 
van és ez az, hogy a vállalat 1918 
óta nem emelt alaptőkét, úgy hogy 
még ma is csak 5 millió az. alaptő
kéje. a ‘ 
25.000. A szombati magánforgalom
ban mér 
volt a Magyar Jégre.

Huszonöt uj részvény a tőzsde hi
vatalos forgalmában. A tőzsde kis- 
blzottsága szombati ülésén njabh 
nyolc részvény tőzsdei jegyez.tetését 
ajánlotta a tőzsdetanácsnak. Ezzel 
együtt összesen huszonöt uj rész
vény kerül tőzsdei bevezetésre.

Tőkeemelések. A Kereskedelmi 
Bank, Ingatlanbank, Borsod-Mis- 
kolci és a debreceni István Gőzma
lom. Városi Bank. Agricola rövide
sen tőkét emelnek.

x Klmnmurán.v Salgótarjáni Vasmű 
Ró.szvónytáraaaájr. A Rimamurány Sal
gótarjáni Vasmű Rt. igazgatósága az 
október 9-óre egybehívandó rendes évi 

| közgyűlésnek indítványozni fogja, hogy 
az 1922—28-iki üzletévre részvényenként 
301) korona osztalékot adjon, a társulat, 
különböző jóléti alapjaira 60 millió ko
ronát fordítson és közjótékonysági ég 
közművelődési célokra 20 millió koro
nát szavazzon meg. Az elmúlt üzletév 
termelése a legnagyobb békét oljesit- 
nirny kétharmadát érte el s vállalat 
nyersanyagbázisa a rudabányai vasérc
bánya rcazoaodéao révén 1. ------
r.iogerősödött. Az értékviszonyokban be
következett nagy eltolódásra és a tár
saság több évre terjedő nngyobbazabáau 
beruházási programjára való tekintet
tel a közgyiilé on az alaptőkének 280 
millió koronáról 372 millió koronára 
való fölemelése is javaslatba fog ho
zat ni 460.000 darab uj részvény kibocsá
tóim által. Az a szándék, hogy az uj 
r .izvénj ”k egészükben a rendes l*éaz- vniu cnieicsri. joigyrivrc buv.wv.v^ - 
vényekre 3:1 arányban ajánl fussanak róna névértékű uj részvény kerül kibo- 
fcl. csútásra, melyekből négy régi részvény

x A Schllek-Nicliolson Gép-, Vágón- és után öt nj részvényre fog az elővétel 
Hajógyár Rt. közli, hogy részvényeinek ! biztosíttatni darabonként 8000 koronáért, 
névértékét a tartalékalapból 170 ko 
ronúrtM 200 koronóra éa nz ilykép föl : 
emelt >laptok-.iót 217.618 darab uj ré«;z- I 
vény kibocsátásával 87,059.200 koronára1

I

bán 10.850 koronáért teljes egészükben 
a régi részvényeseknek bocsáttatnak 
rendelkezésére. Az elővételi jcg 
szeptember hó 29-től október hó fi-jí 
a Magyar-Olasz Bank Rt.nál (V., $5 
dor-utca 1G) gyakorolható.

x A Mobil Bank uj érdekeltsége a 
Mobil Bank patronétusa alatt az elmúlt 
héten két uj vállalat alakult. Az egy^ 
a Ma gyár-Osztrák Borkereskedelmi és 
Kiviteli Részvénytársaság, amelynek 
célja a Boschan Péter és Fiai osztrák 
cég magyarországi üzleteinek átváteh 
és kiterjesztése. Az igazgatóság elnöke. 
Boschan Ferenc, alelnöke Fónagy Alá 
dár, tagjai: Radisits István, Boschan 
Ármin,, Boschan Károly, Boschan 
György, Drimmer Saló, Rornewima 
Lipót báró, Wirkmann ,}Ó7.»vt dr., Bar
tók Albert dr. és Kánig Vilmos. A tár
saság alaptőkéje egymillióvá korona. A 
másik vállalat a Mobil Fotermelő és Fa
kereskedelmi Részvénytársaság, amely, 
nők tárgyát a fa termelés és fakoreske- 
delem folytatása és általában a fa- 

! ipar és fakereskedelem körébe eső ügy
letek képezik. Az igazgatóság elnöke 
Fónagy Aladár, élelmikéi Bárczy Ist
ván dr. és Jekelfalussy Zoltán, tagjai; 
✓fcxél Károly, Aczcl László dr., Aczél 
Pál dr.. Köves József, Pálmai Lajos. 
A társaság alaptőkéje. 200 millió korona. 

I A Kaszab csavarárngyár a Hitelbank 
érdekeltségébe kapcsolódik. Mint értesü
lünk, azok a tárgyalások, melyek Vll- 
mann Adolf báró és Kaszab Aladár 
gyártulajdonos között már hetek óta 
folynak, befejezést nyertek. Ezek szerint 
a Hitelbank egy nagyobb paket Ka
szab-részvényt vesz át előnyös árfolya
mon s ezentúl egyelőre a bankházi tevé
kenységet átveszi a Ktreskedelmi Hitel
banktól.

x A M alom sok y Asztalosárugyár mát 
közgyűlésén elhatározta, hogy a hazai 
építkezés fellendülése következtében 
szükségessé váll tőkeigényeinek kielé
gítésére alaptőkéjét G0 millió koronára 
fölemeli olyképpen, hogy a részvénye
seknek minden régi részvényre egy 

I részvényt á 4500 K és öt régi részvényre 
eg.v ingyen-részvényt ad. Az cWvétoH 
jog 1923 október 1-től október 6-ig gya- 

, korolható a Magyar Leszámítoló- ás 
Pénzváltóbanknál délután 5 és 7 óra 

| között.
x A Kondoré közli, hc-gy október 

8-án rendkívüli közgyűlést tart, ame
lyen az igazgatóság indítványozni fogja 
az alaptőkének a részvények névérté
kűnek felemelése és uj részvények ki
bocsátása által 80 millió koronára Való 
fölemelését. A kibocsátandó összes uj 
részvényeket a régi részvényeseknek 
fogják felajánlani.

x A Standard Bank és Takarékpénztár 
Részvénytársaság folyó hó 25-én meg
tartott. közgyűlésében 100 millió alap
tőkéjének 250 millióra való fölemelését 
határozta el. Az elővételi jog 1:1 arány
ban gyakorolható 1200 K nettó árfolya
mon okióbor 5-ig délután 5—7-ig az in
tézet pénztárhelyiségében (V., Bank
utca 7.).

x A Nemzetközi Kiviteli és Behoz®* 
ta.ll Rt. igazgatósága közli, hogy A 
társaság október hó 8-án tartandó rend
kívüli közgyűlésért indítványozni fogja 
az alaptőkének az eddigi 80 millió ko
ronáról 200.000 darab egyenként 2000 K 
névértékű, 1923—24. évre osztalékjogo
sult részvény kibocsátása, valamint a 
régi részvények névértékének 2000 ko
ronára való fclbélyogzéso utján 1200 
millió koronára leendő fölemelését. Az 
uj részvényeket teljes egészükben a régi 
részvényeseknek ajánlják fel oly módon, 
hogy’ két régi részvény alapján egy uj 
részvény lesz darabonként. 
kibocsátási áron átvehető.
jog 1923 október hó 9-től _ _ 
hó 19-ig Budapesten n Magyar Általá
nos Hitelbanknál gyakorolandó.

x Az Első Pesti Spódlum- és Enyv- 
gyár Részvénytársnság a f. év október 
hó 9-éro összehívott rendkívüli közgyü-

7/WO korona 
Kr, elővételi 
1923 október

vaj vasérc- une^uiwn. uhum,...* " 7.
lényegesen ! ^sén jelenlegi 1<M millió korona rész-

vénytőkéjét 320 millió koronára fogta 
felemelni és az összes kibocsálásía k<v 
rülö uj érszvónyeket 1:1 arányban a 
régi részvényeseknek fogja átvételre fel* 
ajánlani.

A Magyar-Cseh Iparbank Rt. Igazga
tósága közli, hogy az október hó Il ik" 
rendkívüli közgyűlésnek javasolni fogj® 
az nlptőké jenek hétszázmillió koronára 
való emelését. Egyelőro 300,000.000 ko-

Kis Komédia TdeímaSS ? l!h-22-
Rótt 4* Sioinhorrit foR4pt4vol > ' «»*
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SZÍNHÁZ? HÉT
— Ne is hozza eszembe barátom. 

A jeles filmszínész. Dán Norbert 
megjelent az Uniónál és szerződte-' 
tésl tárgyalásokat folytatott. Egye
lőre még nem vitték dűlőre az ügyet, 
de nem lehetetlen, hogy Dánt nem
sokára meglátjuk majd az operett j 
derűs színpadán.

— Mi van még?
— Azt írták a lapok, hogy Pa

lástiig Irén felbérelte a Rendis- 
sance Színházat éjjeli előadások cél
jaira. Hát ez a hír bizony nem fedi 
a valóságot. Palástiig több mint bi
zonyos, hogy lejátssza Mécsben a 
Sallyt, azután nővérével együtt 
Amerikába utazik, férjéhez. Mister 
Bartsehhoz.

— Mi van a Vörös malom-mait
— Nemsokára meglesz a bemuta

tója. A főpróbára már ne kérjen 
I jegyet, mert egy sincs. Mind elkelt 
j jó áron. Volt, aki egy-cgy darabért 
kei százezer koronát adott. A Vörös 

.. imalom ufón egyébként Bús Fekete
tam a jegyet, mert vízumom László Rét Mihályi-Iánu'- cimv da-
leulazásom mór v~’‘ A~ —"* í"-

_ u In zom Amerikába.
a szegény Haráing

Ma SmoKIng Rmarlkrtba utailk

fin rezrrem, l’.,g>j <<» mii izala- 
do,tam már maga után, míg végre .ti. 
a .M.jawlraron. Orlenl bxgretsz in- 
Mriso (léit megtaláltam. Csak mm 
ulácik latint

— tfajdnrm eltalálta. Valáoan 
,.tarom. Kép:.' !je csak, tegnap leve
let kaptam Amerikából, az egi/.K 
tiflimökliíl, hagn csak maradjak ott, 
ahol ragyok. F,~l a meghívást en 
j.s min! általában miivósAiirsaim.

SZABADOS BÉLA 
és Sas Ede magyar 
rőttje lesz a Városi 
közelebbi újdonsága.

GALLAI NÁNDOR
a Felvidékre megy 
pelni.

KARDOSS GltJZA,
a debreceni Csokonai-Színház 
igazgatója hetek óta fekszik 
súlyos betegen s most oly vál
ságosra fordult az állapota, 

ogy dr. Ilnltl professzornak 
i napokban meg kellett ope
rálnia.

tárgyú ope- 
Szinhát leg

vendógszero-

*s

Először Pesten ...
Irta: TŐKÉS ANNA

A vasfüggöny,mintegy hatói
mat kőfal választja cl a mi vá
runkat a nézőtértől. Az ügyelő i 
órája mór nyolcai mutat, itt. . 
feni elfojtott izgalom, alulról, a 
nézők közül egy hangfoszlány 
sem jut fel idáig. De egyszerre 
földrengés, megy a vas felfelé, : 
harson y f iiggö n y szá t ny il ik
én olt állok egyedül a „Csoda- 
szarvas" színpadán, kicsiny, ka- 
lickába zárt madarammal.

Hogy féltem-e? Mit tagadjam, 
bizony nagyon. Olyasfélét erez
tem, mint amikor 
tóin színpadra, 
a kulisszák mögül integetni 
(lett, hogy csak bátran, a 
zönség is. mintha az első 
cekután némán mellém állt 
na . . .

A második felvonásban 
úgy éreztem msgnrn. mint lu sza
ka dal lannl csak Pesten játszot
tam volna. De annyi bizonyos, 
hogy először színpadra lépni, 
vagy Budapesten először fellép
ni —- egyforma nagy-nagy izga
lommal jár.

* A Vígszínház e heti műsorában öt- 
; szőr szerepel az Inanov, a színház leg- 
' ujnbb szenzációja. Egy este (kedden) az 
| Első csöngetést, egy este, (pénteken) a
John Gábriel fíorkmavt adják.. Vasár- 

: nap délután n (Cserebere kerül színre.
* A Belvárosi Színház két legnagyobb 

sikerű darabja, Zilahy Lajos „Jégcsnp" 
című rendkívüli mulatságos bohózata és 
Wedeklnd „Tavasz ébredése" cimü nagy
hatású gyermek tragédiája teljesen be
tölti a színház jövő boti műsorát. A 
„Jégcsap" hétfőn, szerdán, pénteken 
és vasárnap este, a „Tavasz ébredése" 
kedden, csütörtökön és szombaton kerül 
színre az ismert kitűnő szereposztásban. 
Jövő vasárnap délután a nagyhatású 
„Névteleneket" játsszák Somlayval. Z. 
Molnárral, Bársonnyal. Titkos Hónával 
és T. Halmy Margittal a cimszerepek- 
hen.

* A Gondel vendégjátéka a Reuals- 
sancb-Szinházban. Kedden, október 2-án 
kezdi meg éjjeli előadások koretébor 
vendégjátékát a Dic Gondel. A híres 
berlini kabaré-színház nagy sikereinek 
is legjavát hozza el Budapestre, ahol 
ebben a stílusban még csak az orosz 
Kék madár produkcióit láttírtz. A Dia 
Gondel-t Németország és mindenütt, 
ahol eddig furnérozott, e színpadi Irány 
csúcspontjának jelzik. Komolyság és 
tréfa tarka egymásutánban és mindig 
a legartisztikusabb keretben váltakozik 
a Gondel műsorán. A budapesti program 
12 számból áll. Az egyes számok között 
BékefT'y László konferál. Előadások kez
dete háromnegyed 11 órakor. Jegyek a 
pénzt úrnál.

* A Városi Színház pénztárát való
sággal metjostromoljdk az Orpheus a 
pokolban előadásainak jegyoiért A 
klasszikus operett Ldbws Jucival, Bó- 
zsahegyi Kálmánnal, a színház két ki
váló vendégével. Nagy Izabellával, Gá
bor Józseffel. Btiklaival. Sárosival, a ki
tűnő együttessél, ezer aktuális tréfával, 
ragyogó muzsikájával, fényes kiállitá- 
sával, estéről-ostéro táblás házat vonz a 
Városi Színházba, moly kedden, szer
dán, csütörtökön, szombaton és vasárnap 
este adja Oflenbaeh remekét.

* A három grácia hete lesz a Fővá
rosi Operettszinház c hete is. Vasárnap
hoz egy hótro kétszer is játsszák a pá
ratlan sikerű revüoporettot, nemcsak 
oste, hanem délután is, először, rendes 
esti helyárakkal. Biller Irén, Hnl.may, 
Ujvdry, Vcndrcy, Kompóthy, Hajdú 
Eta. aki Harmatit Hildával váltakozik, 
Mészáros Poletto és KomVis énekelik 
Lehár gyönyörű muzsikáját, ós járják nz 
újdonság nagyszerű láncéit.

* „Navarrai Margit", Fodor László 
nagysikerű és mulatságos vfgjátéka, 
melynek minden eddigi előadása telt 
ház mellett n legjobb hangulatban 
folyt lo a Magyar Színházban, a jövő 
héten ötször szerepet a színház műso
rán: hétfőn, szerdán, csütörtökön, szoni- 
bnlon és vasárnap este. Kedden Mól 
már Foronenek a 100-ik előadásához 
közeledő gyönyörű drámai költeményét, 
az „Égi és földi szerelmet*4 adják Dar
vas Lilivel a női főszerepben. Ugyan
csak Darvoa Lili lép fel Hang Müller 
„Tüzek44 elmfi drámájának női fő
szerepében is, melyet, a színház pénte
ken ismétel. Vasárnap délután Vajda 
Ernő „A válópores hölgy*4 című nagy
sikerű vigjátékát játsszak 3 órakor 
mérsékelt helyárakkal.

* A legnagyobb operettel kerek egyike
Faragó—Nádor „Elssler Könny" című 
nj operettjének a sikere a Király- 
színházban, ahol minden nan az utolsó 
bolyig eladott nézAttér tapsolja és nj- 
ráztntja n kitűnő és mulatságos darab 
mindegyik számát. A nagysikerű dara
bot természetesen a jövő hét minden 
estéjén megismétlik, mindannyiszor 
ugyanazokkal, akik a színháznak az 
utóbbi évek egyik legnagyobb sikerét 
megszorozták: Honthy Hannával. Kö
kény Ilonával. Rátkalval. Latabárral, 
D'Arrigőval, Párayval, Sárossyval. Rns- 
kóval és Lelkes Margittal. Vasárnap 
délután Kálmán Imre világsikert ara
tott „A bajadér44 cimü operettjét ad- , 
Mk » ora^pr k«u»u*W1 I.

I

komolyan vettem, azonnal rohantam i 
a derék Hálós Kálmánhoz, ah Ide-1 
nenforgalmilra, ott rögtön megkap-1

, . . . i „cm. Mtiiiibjjt-itill.'f UlflUt UH-
I rabja kerül színre a Magyarban.

— Én azután?
— Hál mi vagyok én? Próféta, 

hogy mindent tudjak. De azérf cl- 
; mondom, hogy azután Drégely Gá- 
| bor van a soron, ép úgy, mint a 
; testvér Kirőly-szinházban, ahol már 
i a szerepeit is kiosztották a Marton— 
l Drégeiy-open111nck.

•—S a fíenaissance?
— Bárdos Szép Ernő „Lila akác*‘-át 

hozza Ilosvay.Rózsival és Törzs Je
nővel.

Szerződésekről tud?
Igen. Az Apolló-Színpad Fritz 

j rendezőjének, 
ugyancsak Bő

je ssy vei is, aki a szinmüvé- 
‘ . Sa-

f.; Iámon Herczegh Jenőt, Vigh Mik- 
falai\l^'^s l!cn?iöt szerződi ctlcg aki 
Sáv- Kri^l'égen végezte a szinészegycsület 

| iskoláját, és sok jót beszélnek róla.
-- Hát. még kiről beszélnek jóit
— Vaóly Ilonáról, aki, azt mond

ják, remek lesz a llózsalányban, a 
Blaha Lnjza-szinház uj operettjé
ben. Gallai tanítja táncolni.

— .<? kiről beszélnek rosszat?
— Egyik színpadi szerzőnkről, aki 

a minap elvitte uj drámáját- Beö- 
t.hyhez. A vezér, szokása ellenére, 
cgyüllében elolvasta a drámát és 
nagy elragadtatással kiáltott fel:

— Bravó! Remek! Pompás! 
A szerzőnek megcsillan!

és remegve kérdezte:
— Elő méltóztatik adni?
— Én nem adhatom elő, 

barátom, hanem vigye cl 
naissanceba Bárdoshoz és 
azt, hogy én küldtem.

— De most már sietek, mert indul 
a vonalom. Isten magával.

— Mondja meg az összes Intim 
Istvánoknak, meg a „kimaradt"-ak
nák. hogy pá, pó, kezílkef csókolom, 
rohanok ide csak Amerikába.

— Aztán írjon egyetlenem!
— Hogyne! Pápá! Millió puszi.

I 
a magyarok kö- 
körülbelül többen 
idehaza.
elmenni, bticsúirds

„ Hogy ezt az 
nem érhette meg.

Körülnézek 
iöll. hiszen már 
vannak ott, mint

- És igy akar 
nélkül?

— Szó sincs róla. Búcsúzáénak 
meg elmondok magának, kedvesem, 
mindent, aztán fel is ut, le is ut, 
felszállók az expresszre, majd a 
Lcwiathanra és áthajózom a tenge
ren. De addig... addig... figyeljen] 
csak...

— Csupa fill vagyok, mint Király. j
— Figyeljen csak. Bakó László j

I _ igen. Az At>u'ih.
i Ödönt leszerződ let le
’ Szerződést kötött

— i igyecjen cs>ak. 
elment hirtelen szabadságra és azért ] t x .

vrm zárta W» tvb"!sfaes tagra.
ÍS l'(/r Iámon Hcrrr.oftli. .Tev.oL Viali
épület 

Hevesi

a Nemzeti Színház 
kainttfi de különben 
volna, mert akkor az 
között maradi volna 
dór kacagása.

— V?j) oerr/űR?
— Min? Még kérdezi? Azon, hogy 

öt jelöltéit az intimpisták az Unió 
igazgatójának. Hát van annyi pénze 
a világnak, amennyiért Hevesi el
menne. a Nemzeti Színháztól. Nincs. 
Megnyugtatom, nincs, ö már csak 
ott marad.

— De a Blaha Lujza Színházban csak 
lesz uj direktori

— Nem, olt sem. Szirmai meg
gondolta a dolgot és elhatározta, 
hogy továbbra is szihházdi rektor 
marad, Föltette magában, hagy 6 
már csak inkább a kulisszák között 
játszik, mint a kuliszokban.

— Bravó! Már féltettem Szír magi uj 
foglalkozásútól. Mondja Mister, ott volt 
« Bcnalssance Színház bemutatóján?

— Ott kaptam jegyet a jubiláns 
Beregitől,

— Miéit jubilánst
Most mujf esztendeje, kép- 

"dj<' csak, hogy dr. Beregi Sándor, 
a Bcnaissance főtitkára fellépett a 
N'inzcli Színházban a Koméliás 
hölgyben. Persze nem mint főtitkár, 
hanem mint színész és bizony na
gyon szép meleg sikere volt. Szóval 
fl jubiláns Beregi adott egy jegyet 
[. >neonézhcttcm a „Csoda- 
-‘.orvasu.ft amelyben egy fiatal szí-

sem.

a szeme

tisztclt 
a He
mondja

RÖVID HÍREK

'' l>e a köcönsíg-\
árk: Tőké., Anna. A kisasszony n<í- 
Won jól játszik <!s olyan zengő a 

mint a karácsonyfa csen- 
ti' t'iuir. ralósággal jól esett hall- 
gmni Törzsnek is pompás a sze- 

r.A.’... nuir nem ke^l <li-1In/íl1’. :' r,,enben itt van ez n vei.
eldJ,n>: akil e9u ita BÓTH KLÁRI
menni . l°rtanr,k Öltözőben. Most! 
.:i.n"u,nt,a ragyogó művészetit. A' 
főm,.mi Mnva«>ra mondom, egyik ''lOtlltUyom mit, 
UtaSTrf fín1?0- Kn. ^ör riác” P'ódf- 

"♦ Mr vm, '1! " l’m'rir'ln ''gyibm

LÁNYI VIKTOR,
a kiváló zeneszerző és zene
esztétikus 
(Salamon) 
tője.

LILIT
felújítja a 
Kiiry Klárával és Szirmay Imré-

lett a Tcrézköruti 
Színpad zenei veze-

A
I

Blaha Lujza Szinház

fzcrcpxt a Nagy-bariton-bem, 
ha Bóth Klári addig nem pyó- 
ffyul jneg betegségéből, Pul- 

vo«zi ÓLszky Tesszn 
SZENES BÉLA 

uj darabját 
gadta előadásra!

a Vig színház elfő-

először lóp- 
Dc aztán Törzs 

kéz
it Ö-

már

• Parvls Taurinó, a milánói Reál a ke 
váló művésze, pántokén a Toscábaz 
Scarpiát, jövő hél főn Faw.tf-ban Mophi» 
tót énekli a Városi Színházban. Vasár, 
nap délután a Bürüs vadász van mű
soron.

• Negyedik Jubileumához közeledik 
Rajna-Czobor „Szópasszony kocsisa" eV 
mii nagysikerű dnrnbjn a Blaha Lujza* 
színházban, ahol a jövő héten is min
den este a bemutató kitűnő szeroplőiveU

; Somogyi Kunival, Vaály Honával, öt-
■ vös Gittával, Lsázlóval, Szirmaival, T» 

mással a főszerepekben a mulatságot 
operettet játsszák. Jövő vasárnap dél
után a nagynépszoriiségfi „Fi-fl" elő
adását ismétlik meg 3 órakor mérsékeli 
helyárakkal.

• Valcer születése Faragó—Nádos
■ „Elmder Fanny*4 cimü nagysikerű ope- 
i rétijében minden este a szenzáció erejé- 
. vei hat. A Király Színház nézőtere na- 
. ponta az utolsó helyig megtöltik ünnepli 
- kedvű közönséggel.

• Az Andrássy-utl Színház legújabb! 
és ősidőig legnagyobb sikerű műsora

, jövő héten csíitörfökoir 2,1-fidször ke- 
. ríil színre, természetes, hogy addig is 
t és azon lul is minden este, 
. vasárnap délután HVt órakor mérsékelt 
• helyárakkal megismétlik a kitűnő da

rabokat, tréfákat és magánszámokat.
• Vasárnap délutáni előadások. A 

Király Színházban vasárnap délután 
Lehár Foreno dal játékát, A sárga ka
bátot adják, a Magyar Színházban

i Beöthy László „Kőváramé" cimü nagy- 
, sikerű bohózatának lesz az első délutáni 

előadása, a Belvárosi Színházban Sze
nes Béla kitűnő vigjátékát, „A gazdag 
lányt" adják T. Forrni Rózsi fellépté
vel, a Blaha Lujza Színházban a nép. 
szerű „Fi-Fi“ előadását ismétlik 3 órft- 
kor mérsékelt helyárakkal. Az Andrássy 
úti Színházban ugyanakkor 3'4 órai kez
detiéi a legújabb műsor rendkívüli si
kert aratott darabjait: Fal törő kos, A? 
örökség, A nagypapa, mulatságos tré
fáit éi kitűnő mngúnszámnit játsszák.

• (□ miisor a Royal-Orfeumbnn. A> 
nj, októberi műsor bemutatójára, amely 
ma, hétfőn este lesz, elkapkodták a je- 
gyekot, Értesüljünk szerint. olyan, 
nagystílű az uj varictéprogramm. aminő 
■B aótbbi fiz évben nem volt Buda
pesten.

• A Festi Kabaré premierje. A Pesti 
Kabaré. Újvár! Ferenc iga/gatásábattt 
pénteken este mutatta be első műsorát, 
amelynek középpontjában Liptai Imre és 
Góth Sándor ismert vlgjátéka: Hamar 
egy asszonyt!.. . állt. A két főszerepben 
Góth ókat űnn<‘’>elt,-k. A többi darabot 
Harmat Tmrr ór Kőt’dr// Gyula Írták. 
Harasztit Mid két szerepben le csillog
tatta pompás játéktudásét, A közönség 
őt is sok tapssal jutalmazta. Kővárp 
Gyula. Virág Jenő. Radá Sándor. L«- 
kurs Sári. Kondor Ibolya ás Faragó Sért 
vitték még elsősorban sikerre az egyog 
számokat. A premier közönsége jól sróv 
r akozott.

valamint

0RKÖ4
w VirntUee1

TELEFÓN: »-5ó

Naponts fél S órakor, 
csntörtdkiii'. va6ár> és 
űnncf ".ap d. u. fél 4-fcof 

Hírhozó- 
versenyeit
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SPORT
JZz fllTK megverte az FTC-í

Szenvedélyes /itök után 2:1-re győzlek 
a Testgyakorlik

Az FTC eddig pontvoBzteBég nélkül 
haladt n bajnokság élén, de ma meg
vívott legnehezebb küzdelmében a sze
rencse elhagy la é* meg k*-llott hajolnia 
évtizedes ellenfele elöli. A két csapat a 
kapiihok kivételével teljes legénységgel 
vette fel a küzdelmet. Az FTC minden 
lelkesedését a kezdő percek támadásába 
vetette és a vezetést nyomban magához 
ragadta. Az <’1hő félidő háromnegyed 
részében lelkes játéka n Testgyakorlókat 
valósággal kapujukhoz szögezte, aminek 
már n 19. perelicn Jól megérdemeli ered
ménye lett.

Tóth (FTC) a Test gyakorlók védel
mét kicselezve a labdát a kék-felié- 
rck kapujn elé viszi, Fábián kiro
han, elvetéssel védeni nknr, do a 
láda Fison kofferhez pattan, aki az. 

Üresen álló kapnba továbbítja.

A gól még jobban felvillanyozza az 
PTÍJ csapatát és támadást-támadásra 
vezet. A kitünően mii ködő MTK fedezőt- 
sor minden csotbon megakadályozta az 
akciók gól Iáé rését s half szere nőn kívül 
a balekok helyett is dolgozott. Az FTC 
kövotlen védelme ma elsőrangúan mű
ködött. Hungler II. minden esetben biz
tosan rombolta szót Braun és Molnár 
akcióit. Orlh n ccntnrhnlf helyén is bo 
blzonyifottn kiváló klasszisát. A válo
gatott csapatban ezentúl csak ő jöhet 
•cámitúfcba, mert mai teljesítménye után 
n vajúdó centerhnlf kérdés végre megol
dódott. A mezőny legjobb embere Szabó 
(FTC) volt. Mindkét félidő gyilkos ira
mát bírta, csapatát állandóan támadásba 
dobta és a védelemben is annyira ki
vette szerepét, hogy ellenfelei is meg
tapsolták.

A kapusoknak sok dolguk nem akadt. I 
Fábián kitűnő helyezkedése sok vészé- , 
lyes helyzetet tisztázott, míg TVeis,’ ne- I 
hány gyönyört! védést mutatott. A 2S. 
porchon Molnárnak közelről jövő hatni- ■ 
más lövését, villámgyors vetéssel komor- !

Törekvés—Vasas 3:2 (1:1)
Az T. félidőben a Törekvés térfelében 

folyik a játék, do a Pasas csatársora 
nélkülözi a megszokott szép stílusát s 
kapkodó játékával nőm tudja megköze
líteni n kaput. A Törekvés kövesebbet, 
dó annál vcszélyoanbbon támad s már 
n 8-ik percben eléri a vezető gólt. Úrik 
két ombert kló-előzve megszökik, lö
vését n karma kiüli, de 16 méterről bo- 
vágja. A Pasas első gólját n 81-lk pőré
ben Takács lövi Katzcr beadásából. Két 
nerccel rá újból n Vasas hálójában van 
labda, de a biró ofscld miatt nőm adja 
meg. A II. félidőt a Törekvés Boroznlos 
támudásnl nyílják meg, melyeknek ered
ménye llarlos szép fojea-gólja (12, pere). 
Ezután n Vasas kap lábra, do két ered
ménytelen komort tud elérni. A 
Törekvés csatáriéra most hirtelen lefut, 
Nyerges kapujánál lévő kavarodásból 
Havink gurltjn be n labdát, A Faso* 
második gólját osnk az utolsó percben 
tudja megszorozni Jetiinek Tövén.

V\c KAC 2:0 (1:0)
A mérkőzés KAC támadásokkal indul, 

do 10 percnyi Játék után a VÁC veszi 
át n>. irányítási. Hosszns támadások 
után bébi a 45. percben megszerzi a 
VÁC < laő góljai. A második félidőben 
is a KAC a kezdeményező, de mégis a 
VÁC ér el lx;bi révén újabb gólt. Ez 
ntén Saguly (KAC) 10 percre kiáll, 
majd Fischrr (VÁC) keze rándult inog. 
KAC fölény mellett fejorődik bo a Játék.

BTC-III. kér. TVE 1:0 (1:0)
A budai csapat támadásai vezetik bo 

a Játékot, de norvdth (111. kor.) hatal
mas lövését Palcsck (BTC) szépen fogja. «»»»<>><
A félidő végén éri el a BTC Pác: révén 25.000 néző élőt _____ __________„
n gólt, nmlt a 111. kii. n BTI nr.ignl Snnrla ellfn. A MWffbon a hiSo.1
lelki'. Jftlíl.n miii.l a mii vllk fólldöben . oaiiniit .motetl 2:0 Ta, ile a Si.arfn a 1 nlkn" 
•em tud kiegyenlíteni. I második tellddben klojyonlltott. ttlOO' 1900 Kiadja:

A „nóttől Napló" lapklartóvólla'”1-

[FEHÉR M. MIKSA lv,V.,,ai.: to.w.^iV^Ragian-Máliitas! olcsó árak!]
Szilárd-utca B,

héttGi jvxpló

kót-

vál-
1g-

re mentette, amit egymásután még 
szer megismételt.

Az FTC fölénye rámenős játékká 
tozott, ami az MTK csatársorának 
sántulásúra vezetett. Opatál, Jennyi
egymásután viszik ki a pályáról, de az 
eddigi mérkőzéseken szolidan játszó 
Orlh is megváltozott ma és a fanltolá- 
« okból ő is kivetto a részét. Ivdncsics 
biró, hogy a botránynak elejét vegye, a 
félidő végétől kezdve a legkisebb sza
bálytalanságot is megtorolta, ennek meg 
is lett az eredménye. A jobbára MTK 
kapu előtt lezajlott félidő után a Test- 
gyakorlók is frontba jöttek és gyors lé
rohanásaik veszélyesekké kezdtek válni. 
Az eddig támadó FTC most a védelembe 
tömörül, de nem tudja megakadályozni, 
hogy n .17. percbon Winklor II. meg ne 
szorezzo a kiegyenlítő gólt.

l

Molnár a kapu előtt tiszta helyzet
ből lő. a labda kapufát ér, vissza
pattan. V.’elsz elveti magát és Wink- 
ler a felélő perdülő labdát Welsz 

fölött a hálóba juttatja.

A kiegyenlítő gól után észrevehetővó 
válik nz MTK felnyomulása. Az FTC 
második góljában már nem bízik a kö- 
zönst g, *őt a szóp irányban játszó MTK 
elkövetkező gólját várjn.

A 33. percben a ferencvárosiak ka
pujának baloldalán tumultus támad. 
A labda kornerre gurul, de n bíró 
szabadrúgást Ítél. Brrun beadását 

Wlnkler II. a hálóba fejeli.

hátralevő negyedóra izgalmas, ré- 
nem látott erőteljes játékban moriil

A 
gon 
ki, Braun, Opata, Molnár és Jcnny szép 
akciókkal ostromolja IVcisz kapuját, do 
továbi eredményt elérni nem tudnak. 
Kelemen, Pataki, Tóth és Fuhrmann 
ezután teljes tudásukkal játszanak 
egyenlítésért, amit azonban ruár 
tudunk elérni.

a ki
nőni

VTE -Zugló 5:0 (2:0)
Az egész mérkőzés az UTE hatalmas 

fölén vének a jegyében folyt le. Az elsső 
gólt Kősa átadásából Csontos lövi a má
sodikat egy 11-eshZíl Fogl II. éri el.

A második fíljdóhon már a 3. percben 
Zugló hálójában a labda, mivel Jeszmás 
labdáját Hindi nem tudta védeni. Ez
után n Zugló teljesen ösazoroppau és a 
83. percben Csontos 15 méteres kapásból 
eredő labdája és a vége felé Paulusz 
lövése ötre szaporítja a gólokat.

II. oszt, bajnokság;
MAC—ETC 1:1.
Föv. TK-MAFC 2:2.
rrC—Postás 2:0. 
BEAO—BAK 4:1. 
NBC -Testvériség 7:1.
KAOE UuSOS 2.0. vruiui, z. Aiuuyn jo/ oziuuu u. xx., o. bu-

Az angol bajnokság tegnapi eredményei:4 költ (6) Szokolai. F. m.: Ehrodj Magyar, 
Wolwlch Arzenál—Aston Villa 1:0.
Preaton North End—Blackbum Ro- 

wers 5:1.
West Brotnwlch A lbion—Bolton Wan- 

derors 4;0.
Tottenhain llotspur- Cardiff City 3:1.
Nowcastle United—Uuddersfleld 

1:0.
Everton—Liverpool .
Bnrnley—M idleaborongh 1:0. 
Cheheo—Shoffield United 1:0.
Manchester City—Sunderland 5:0.

Anglia—Irország 1:2.
A Belfastban tegnap lefolyt mérkőzést 

— tudósítónk jelentóso szerint — Anglia 
nyerte Írország ellen 6.2 arányban.

Vlennn Spárta 2:2 (2:0)
Bécsi tudósítónk Jelentése azeriut 

... w v.wti küzdött a Vienna a

Xtfétika
A MAC atlétikai versenye.

A MAC versenye, amint az előre
látható volt, teljes fiaskóval végző
dött. Ali? 2—300 ember lézengett a 
pályán. Ki nos volt, hogy a 4-szer 
100 méteres stafétában a MAC egye
dül indult, de négy csapattal. A 400 
m. síkfutásban Fixl (MAC) indult 
egyedül. A verseny egyetlen jobb 
eredményét Somfay (MAC) érte el 
7 m. 8 cm. távol ugrásával.

Usiás
Bankett a vizipóló Jtajnokcfiapat 

tiszteletére.
A III. kér. TVE úszószakosztálya 

szombaton este bankettet rendezett 
vízi póló bajnokcsapata tiszteletére. 
Az ünnepélyes összejövetelen dr. 
Varangy István ssjép szavakban kö
szönte meg a vízipólócsapal mult- 
évi szép teljesítményét és hálásan 
emlékezett meg Komjády Béláról, 
akinek fáradhatatlan érdeme a csa
pat kiváló szereplése. Az uszószö- 
vetség dijait Béleli Hruckner Alajos 

beszéd kíséretében adta át a 
tagjainál

A mai nemzetközi kerékpárom verseny 
verseny — dacára a legjobb külföldi 
versenyzőknek — csak 2—3000 főnyi kö
zönséget vonzott ki a Millenáris pályára.

A versenyen először jelent meg József 
főherceg és csalódja, akiket dr. Kirch- 
knopf Ferenc és a verseny rendezősége 
fogadták.

Részletes eredmények:
Nemzetközi föverseny, 1000 méter: 

Stábé, 2. Schragc, 3. Gottfrtcd. (Mind 
húrom német versenyző.)

Főverseny remény futam, 1000 méter: 
Ilörích (TTC), 2. Welu-drl (MTK), 
Burghardt (VII. kér.).

Pontverseny, 3000 méter: 1. Mazák 
(MTK) 18 pont. 2. Trachhilecz (VCKK), 
3. Welwárl (MTK).
Meghivrísi verseny: I. futam: 1. Peters 
(Holland). 2. Uhereczky, 3. Grimm.

II. futam: 1. Peters, 2. Uhereczky, 3. 
Grimm.

Nemzetközi térelőverseny: 1. Goltfried | 
(10 m. előny), 2. Schrage, 3. Stahc.

Nemzetközi motorvezet és c.s verseny: I. 
futam: 1. Bániczky, 2. Vcrmccr (llol- 
lend), 3. fírummvrt (Német).

II. futam: 1. Bániczky, 2. Barlos, 3. 
Bruwvmert.

1.
a

Az a tagi ösxi meeting 
első napja

T. AHOvat/öldl díj. 2IWI m. Amint n 
mezőny látható lesz, a Sigray-lstálló 
színei látszanak az élen. Fordulónál 
Clnssicus áll az élre , s visszautasítva 
Onkol Lndwig erélyes támadását, nyak
hosszal nyer, mig harmadiknak l’/« 
hosszal Joema szalad be. 1. Classicus 
(p) Pretzner. 2. Onkol Ludwig (8) Hof- 
bauer, 3. Josma (6) Gulyás. F. in.: Ti
mid és Cromwcll. Tol.: 1000:1800, hely: 
1000:1300, 1400.

II. Handicap. 1000 m. 1. Embona (6) 
Gutái, 2. Áfonya (8) Szabó L. II., 3. Mi-

Town

■ Corona, Permisslon, Lorratee, Túrán és 
I Dalmand. Tót.: 1000:12.2000, hely: 1000: 

2500, 2000, 2800.
III. Gróf Károlyi Gyula emlékverseny. 

1100 m. Sikerült start után Menete-Monda 
vezoti a jól eljött mezőnyt. A távnál 
már Agrasl vezet s két és fél hosszal 
könnyen nyer Mende-Monda ellen. 1. 
Agrasl (2r) Schcjbnl. 2. Monde-Monda (5) 
Szokolai, 8. Farodle (4) Pretzner. F. m.: 
Szándék. Tót.: 1000:1300.

IV. Kétévesek handicapja. 1100 m. 
Start töbszöri kísértetve sikerül. A belső 
mezőny jön el jól. A távnál Kedvesem 
tör elő s Amctist erős küzdelem után 
sem tud nyerni s ’/< hosszal verve ma
rad. Harmadik nyakhoazal Picikém. 1. 
Kedvesem (8) ^znbó L. II., o Amet’sf 
(14) Stenczol, 3. Picikém (4) Gutái. F. 
m.: Noli me tangóra, Bihar. Talán. Ba- 
yadére, Párkány EsküszopŐ, Polymola, 
C’mdlihct, Vőfély, Rozsnyó, Csábi-, Bó-

„T.ot*: 1000:l't000. hely: 1000:8900,

Budapest, 1923 szeptember *4.

V. Kétéves nyeretlenek versenye 
m. Start u mezőny közepének kedvo 
«■’ Ercsl-1 mftnr-H h az Apponvl.l.uiu 
színei vannak i ÍTenlban. Táv nfúa <f 
kiró crólxeim. V.r utó s *
a vercmiyt Inga es I arjsienuo előtt 
1. Tokom (2'/s) Sebej bal, 2. Tóga (8) 
dik, 3. Parisienne (20) Paintor. F m. 
(lomha, Elopement, Tagore, ’ Cs*ai^ 
Fórban, Ostoros, Kalevala, L'Abiao 
Ama. Tót.: 1000:2700Ama. Tót.: 1000:2700, boly; 100P-17M 
2100. 2200. w’

VI. li'elhr-bandicap. 1600 m. Startnál 
Vaskalapos és Mclusine ugrik ej ledob! 
bán. közvetlen mögöttük Lóránt, a"fJ 
(lulónál Lóránt megy az élre s könnyen 
nyer Molusine és Pretty Mary (Tótt 
1. Lóránt (l'/s) Pretzner, 2. Mclusine (fii 
Szokolai, 3. Pretty Mary (3) Altmanm 
F. m.: Rosseb, Babuczi, Bollandist fim 
duci, Vaskalapos.

I Lakására jövök STÍls
I 1 feít)ör/ien?:3S cijő;, slb. FrieeUier,

| Rökk Su!árd-ti«ca 22. III. 19. telefon József 62-18

fIsti w
I ff a z r a t ó: M
Ujváry Ferenc
Royal szálló épülőt

Jabaré
VII. kor., Ep 
zsébot-kfirnt49

Tel. József 119-28

és RtMen esCa 
swwhő mOsori
Gótfiné Kertész Ella és

CáJh SáneSor
a Vígszínház művészeinek vendégjátéka Hamar 
ecjy asszonyt cimü Lipthal—Oótti vígjátékban

A nagyszerű 
sáarsp

2 felv. Irta: Köváry Oy.

A kétfejű 
feleség

Irta: Harmatit Imre

Villamos-
JiáZíJSSáCJ 

Irta: Harmath Imre
Sapóhéboru

Énekes móka

Fellepnek: Betcgh Bcby. Faragó Sári, Fehér 
Gizi, Fercnczy Károly, Haraszty Mícf, Heté- 
nyt Heldelberg, Horth Iieí la, Ko ndor Ibolya, 
Köwáry Gyula, Krajnik Mária, Lukács San, 
Radó Sándor, Varnay Vilmos, Virágh Jenő 

I-tSí-.sjAs Ikesdnte 9 drafcf/j’
Jegyek válthatók: Délután 5. órától a pérztár- 
na1, egész nap a Színházi Életnél ór Báninál

AranyaKatSOOS-tWtHM! 
biilliánst. ezüstöt, régiségeket mindenkinél drá
gábban vesz a KÖZPONTI ÉKSZERBÉVALTÓ 
lózsef körút 17. szánj Telefómzánt: József 61

Meglepő ávattat fizeted 
viselt /ép/ipu S ákévt 
Werti;u-ncr. Gr. Zichy Jen > u. !>. Telefon ÍSj-21■i U.

Hirdetjdü cs fizetjük a .ehe: i legmagasabb árakat, 

aranyért hrdliánsórl 
ezüstért 80—löt) koronáig. Un nisrogai-ért DÓI
OronM ’ «<:•:< LÉR 1 TESTv'rl < í Eötvui’t’C» ■

UNOHVáRY
LÁSZLÓ

t FÉLE
FAISKOLA, SZŐLŐ ÉS 3OR0AZ-
DASAOi RÉSZVÉNY fÁRSASAS

• CZSEGI.ÉD
sxamt 

oklóberSőf-áprilisig 
mindennemű gyümölcsfáit 
díszfát, díszcserjét, rózsát, 

évaiővirágnÖJÓAyekd, 
gyökeres és s ima 

szőlővesszőt 
stb.


