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A bessz
A tőzsdét támadni, annak meg

szüntetése mellett agitálni, kedvenc 
[oglaI’-.ozása egyes sajtóorgánuniók
nak. Azoknak, melyek felelőtlenül 
hancla-bandáznak egy és ugyan
azon frázisokkal már hosszabb idő 
5tn. Véleményük szerint a tőzsde 
alyan játéktér, ahol a nem kívána
tos elemek részegre nyerik magu
kat, mig eközben a. szerencsétlen, 
megcsonkított ország jobbsorsra cr- 
lenies fiai verejtékes munkával som 
tudják a mindennapi száraz kenye
ret megkeresni. S ezt az. ideológiát 
azután átplántálták az ország azon 

;s. nmlyok a közgazdasági 
tudásukat az ő lapjaikból merítik 
« ha gyüi'si’ken szónokaik hasonló 
kijelentéseket tesznek, frenetikus 
Inn-m bánnal tűntetnek érveik mel
lett.

A lőzí-de közgazdasági fontosság? 
mellett tanúskodni felesleges időpa
zarlásnak tekintenők, ellenben reá 
kril nvutaimipk azokra az 1 •■esr-.'né1' 
nv( re, melyek rövidesen szemeink 
‘jo í peregtek le s ezek az esemé
nyek fi'lnyi(j'-k mindazoknak sze
méi. kík’"‘k éloAátásáf a sokszor 
h':; '-/!"'ot< politikai maszlag el
homályosította.

A nemzetközi politikai helyzet a 
nemet országi események következ
tében. ;g.-»n kiéleződött s Európa 
számol levő piacain erős depressziót 
okozott, Ezt a nyomást a budapesti 
ozsdo is megérezte, ahol a szilárd 

Ir.’nyzefoi pánikszerű lanyhaság 
oltotta fel,

mi történt?! A színházak, a 
szórakozó helyek, a mulatók konga- 

, •:■/. üressée-lől. A kereskedők ta- 
nacsodamd állanak üzleti pultjaik 
mogó.i, a "várakhoz újabb rendelé- 
sr,'' nem érkeztek, n pénztelenség 

, rn-á n pj;,c feleit $ mind ez 
ore.k, pillanatok alatt követ- 

?. . ,e’ n tőzsde hirtelen ellany- 
"misnnak hatása alatt. Tlánv em- 

m-e. exisztenciáia fűződik 
prosperitásához, azt fe- 
énünk. Megáll a mun- 

tMJol'b. hézag, rés képződik 
ján ,,JPlebdázhatalan munká-

öiA *fZ^p bnyha s megáll a pénz 

ko , i ,nr‘ly teremt. al-
p'i.r n , -I ” ö munkátlan-

; n ínzdasagi halál.
Jfi " lőzsqe. s „kik a tömegeket 

ívj’. 1’lfo,;’ii,,1.ink, azok tudato- 
■ ’ ' azokat, akik nnivul

'"indán ■•,TikA kószVó"z,"'k veszik
„Az elet hntal- 
w ’ ogdőnthetetlen igazságait 
kis,’ ", ", eltitkolni a
i,.„ . ltok dott lehetséges, de a 

. w?:íisági errupcló rögtön 
■ '•"'ti tarthatatlanságára.

: lk'. fontos, életbevágó gaz-
tetését «nkZ?énúy’, ,8n?^ “ewraans 
a fok dZ",k k,V‘inliatják. akik 
Kki“ll ellent " többtPrm<?lés

R föStíí^i^elésűgvi mlnteJtar föláreformja nam elégíti 
ki as — & mmssitereínok tárgyalásai

a feJvdtícSkkel
— 'A Hétfői Napló tudósitójától. —•

A politikai szélcsendet é hé
ten a benfentesek szeri ni: moz
galmasabb ékd váltja fel. Aíivql 
már tizenötödikén a nemzetgyűlés 
ülést tart és így a hivatalos politi
kai élet is megkezdődik, egyelőre
csak az előkészületekről van szó. Az i 
egységes párt, amely eddig csuk vi
déki népgyüléseken hallatott magá
ról, csütörtöktől kezdve állandó ér
tekezletet tar!,' «nwlyi)ak egy.'dü.lp 
tárgya a földbirtokreforninovellá 
lesz. A kormányhoz közelálló hely
ről azt az információt nyertük, hogy 
ebben a kérdésben súlyos viták 
elölt állanak, mert az egy.,égés párt 
ugyan teljes bizalommal viseltet»k 
Bethlen István gróf miniszterelnök 
politikája iránt, mégis éppen

a földreformnovella kérdésében 
meglehetősen különböző és szél
sőséges álláspontok talá’i.óznak 

a párt keretén bellii.

Nemcsak a pártban különbözők a 
felfogások ebben a kérdésben, de

a kormányban sem egyezik min
den pontban a miniszterek véle

ménye.

Nagyatádi Szabó István földmíve- 
lésügyi miniszter könnyen abba a 
helyzetbe kerülhet, hogy szembe ta
lálja magával nemcsak a párt egyes 
tagjait, hanem magának a kormány
nak felfogását is. így azután meg- 
eshetik, hogy’ Kállay Tibor pénz
ügyminiszteren kívül, akinek távo
zása már csak rövid idő kérdése,

a földművelésügyi miniszter is 
kiválik a kabinetből.

Míg idehaza teljes szélcsend ura

Zá” vasárnapi
igen bizakodj hangulatban bonyolódott le. Az nrblttózs papirosok be- ' 
esi inflációja szombaton ír.egsziint s a spekuláció ebből a lanyha irány' j 
zat megváltozását reméli. Az egész vonalon pénzkínálattal taiálkoz- ; 
tünk, áru azonban a felkínált árfolyamok mellett nem került piacra, . 
úgyhogy üzletkötés alig fordult elő. A forgalomban levő árfolyamok j 
legnagyob része n pénteki '.árókurzusok felett mozogtak. A iaxáclós I 
árfolyamok közül a következőket említjük fel: Magyar Hitel '53 - I 
154, Ált. Takarók 2(15-207, Angol-Magyar 130-132, Leszámítoló Ilii- 1 
115, Ingatlanbank 353—355. Pesti Hazai 3100 3150, All. Kőszén 2700- 
2750, Georgia 1450 -151)0, .Vn z lbegyesi Cukor 335 315, Rima 153-157, 
Slavonia 92--04, Gutlmnnn 730—740, Őstermelő 2li>—270, Lr-htlg 18 19. 
Concordia 1(10—105, Horvát-Stavon 45-48, Nagybátonvi 215. Obi 530 , 
Fegyver 1450, Ganz-’lanubius (új) 5000. Canz-VIll. 2850. izzó 550. Al- 
Inmvasut 120, Nova 135, üélivasul 137, Spódium 365 ezer korona. i

I kodott a politikában, addig külföl- 
idön teljesen érthetetlenül, furcsa 
hírek terjedlek el a. magyarországi

• helyzetről. így például

három amerikai lap utasította 
középourópai tudósítóit, hogy 
haladéktalanul utazzanak Ma
gyarországba, mert itt bizonyos 

események várhatók.

... ■ ••», ide J ' ■
zett Budapestre, de terinó.x'í’fésen 
semmi nyomát sem látták semmi
féle eseményeknek. A fiiadéi fiai 
Bublie. Leadgcr munkatársa erro, 
értesülésünk szerint. Gömbös Gyu
lához fordult felvilágosításért.

Gömbös azonban megnyugtatta 
az amerikai újságírókat arról, 
hogy Magyarországon teljes 
nyugalom van és szó sem lehet 
arról, hogy itt bármilyen irá

nyú mozgalom készülne.
Ezek után az amerikai újságírók | 

megnyugodva elutaztak Budapest
ről.

Az országos politika mellett az 
utóbbi napokban fellángolt « köz
ségi politika is. E héten, mini érte
sülünk, úgy a különbőzé) demokrata 
pártok, mint a Ilcinrloh-párt inien- 

‘ zivebb munkáit óhajt ki fejlő ni. ami
nek az az oka, hogy a község: vá
lasztások kérdése, még mindig nincs 
elintézve.

A. belügyminiszter ebben az ügy
ben még nem vallott szint,

úgy hogy Bethlen István gróf mi- 
nsztcrelnök hazaérkezésétől c héten 
sokat várnak. A külföldi kölcsön-

1- nel kapcsolatban beavatott hei.y öl ■

azt az információt kaptuk, hogy a 
miniszterelnök hazaérkezése ezen a 
téren is hozzá fog járulni ahoz, 
hogy tisztább képet nyerjünk.

Bethlen István gróf különösen 
ellenzéki politikusokkal fog 
összeköttetést keresni, igy első

sorban a fajvédőkkel,

akiket meg akar győzni arról, hogy, 
a kölcsön' az egyedüli megoldás, 
amely a gazdasági összeomlástól 
megmenthet bennünket. A minisz
terelnök azonban nemcsak egyes 
nőnként kívánja informálni az el
lenzék vezéreit, hanem

pártközi konferencia keretein 
belül is.

Ez a konferencia a nemzetgyűlés 
összeillése alán várható, akár elnat 
polják újból a Házal, akár nem.

fi Ws-Mtiny 
üjPKten

Mé<s bísQfrytalaci az éram- 
szotgáitatás

— A Hétfői Napló tudósitójálót. —

A vasárnap reggeli lapok bőven 
foglalkoztak avval, hogy a Phőbus 
Villamossági Rí., mely Újpest vil
lany világítását monopolizálja, ulti
mátummal fordult a városi tanács
hoz, hogy amennyiben anyagi köve
teléseit 48 órán belül nem teljesíte
nék, úgy megszünteti az áramszol
gáltatást. A 'városnak nem volt! 
módjában ezt teljesiteni — igy tör
tént, hogy szombat este G órakor 
kellemetlen meglepetésként sötétség 
borult a nyolcvanezer lakosú vá
rosra, A váll;'lat ve zár igazgatóját< 
llcrzfcld Dezsőt, egv detektív bekl- 

még az éjjel a rendőrségre, 
hol Csutak zvndőrkapitány kihall
gatta. Ennek következményeként 
Jlerz.reld vezéri-rizgató utasitásáru 
a „Phöbus“ Rt. éjjel ’il órakor új
ra áramot adott a városnak.

Vásárnál) délelőtt uj fejleményt 
let! ennek a kellemetlen Ügynek. A' 
varos lakossága elitéii ugyan a Phő- 
IniH hallatlan eljárását, de fel van 
háborodva, vert a közismert és köz
szeretetnek örvendő Horzfrld vezér
igazgatót. aki csak a vállalat érde
kéit védte - igy meghurcolták.
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Vasárnap délelőtt TTcrzfcld Dezső 
vezérigazgató a uyíir ügyészének és 
vezető mérnökeinek társaságában 
ni iij'bmt ,it. s, , 7 pol-
garm.»-h*rnél kijek-m ;-t lék. linux
< ii.'zü' I ve az <*i ■ z'ikn.'ik. adóit'

adnak áramot, mig a szenük 
tart, de ha ez klh> gy. ug,\ kény, 
telem k ujra Imsziii-' ’Ini az 
’r.-imszolráll'd;'. ,(, műt anyagi 

5'vptség1 nélkül nem képrsek a 
gyárat cibt-n tartani.

Dr Seiii • . Aladár pr :>ne-lor 
b t>< j le I tndom d vette 
■l 'Olilial jel l'tésj dr. . D/OJ /ó Tí- 
" ’d'ir alispánnak. melynek erednie- 
’ixelóp. kedden rendkívüli tanács 
ölési tart a város, hol dönteni fog- 
nal, arról, hogy az újpesti közön se- , 
pH

>'jnhb súlyos megterheléssel le- 
het-e molesztálni.

Megkérdezi ük Hrsz Pál xárosí 
foj'-gxzőí. aki a következőkben nyi 
1 1 ke/oit p Hétfői Napló munkaíár-; 
bánok:

\ tanáé-. el-Ősorlian a Phöbus{ 
!•' kellene fi ül ultimat nmén hűhó-1' 
födött fel. |;-y nem lehet beválni' 
<■'.'> inonmx'l.ninot élvező vállalat-i 
J >k a váró -al. Ks én azt hiszem, I 
ti"' '/ a hang is hozzájárult, hogy , 
o .11 .l ií egyébként is jogtalan kö-

' I a tanács elutasította é1
l< llmlalma/.ást adott dr. Rovás fő- 
üg.vr<nrk a í’e.l.a ö ntés meglélelé- 
rét Különben a Phőhns-ügy régi és 
állumlóan kellemetlen ii'-’yr a vá- 
J'opi.A. #

Ebben a pillanatban feliéi vlló 
g osság van l'jposten s a lakosság1 
idege1 en várja, hogy mikor alszik el 
ismét, a villanykörtéje.

1

Hotiyan rtsüroft tinót 
StiW Gyűlő cifiűny ?

Rftzkerlkáért egy pár cipő 
és 1O.COO koroan

- .I Hétfői Napló Ii'dósitójálól — |

Miinlmi elkopott, régi cigányviccen 
Is Inltevő furfanggal próbált cipő 
höz jutni Rafael Gyula cigány.

Még a múlt héten történt, hogy , 
Rafael Gyula barátjával, Növök Jó- 
r.scf vándorc.igánnyal együtt elha
ló i ózta, hogy cipőt szereznek ma 
Kuknak. Mivel a cipő ára nagy, a . 
higónyilak pedig kevés pénze volt, 
Vavasz trükköt eszeltek ki. Vá
sárlóink két rézkurikagyürüt és | 
fényesre tisztítva beállítottak ve 
Mik firtínbaum Jenő cipész üzletébe. 
Rafael próbálgatni kezdte a cipőket 1 
Mikor megfelelőt talált, megalku
dott az árában és elővéve a réz 
gyűrűket, kijelentette, hogy mi 
Vt | esie megszállott területről ér ( 
kezelt és a vámőrök elvették a pén- 
’zcl a gyűrűkkel szeretne fizetni. 
A‘< g hnszezer korona ráfizetést Is , 
k< ■ t a cipésztől, de hosszas alku ' 
plán megelégedett tízezer koronával ' 
Js. Felhúzta a cipőt és átadta a két 
Jiimis gyűrűt.

< Iriinbau in azonban meggondolta 
1« dolgot és Jelszoliloltn a vigányo 
kai. lm” ', im n.irnek egyiil* < gy él. 
Hz< le dhez, aki majd megbírálja a 
g •. üi ükét.

\ kel viy.ány hajlandó is volt erre 
< Iiú> '.*■ ■-’> 1 n elindult ik az éksze-
T< . felé. Mikor .•:/íén kiev1ek az u( 
«• '.i, a k-«( cigány kél felé szaladt, a 
líl éf.l.i eset cipész pedig választ 
hatott, liog\ melyik ul.in írd ion. 
frs . 1 epi’-é.rn V :l: . off, m r| Unfa / 
illán futott, akinek lábán a lopott 
t ip< volt és akii el is csípett.

Csalás cinieii indult mer «•/ ólja 
T is - a t el’< • . S . -rnn ,,?1 
I ere’ I -i. I . lé- X ■ Iliim ’től’j
Xenv s.’ ki h ro. aki hűlheti foy 
h ' 10.000 ' ■ roi p I Ki
ti ítélte a ravasz cigányt.

Katasztrofális robbanás ' 
egy szerb kőszénbányában

Tielyrád, október 9. I tonáeió reszkettél te meg az egész 
környéket, majd hatalmas lángosz-1

Az Alcxinac melletti Iá zénhá lop csapott ki a bánya üregéből. I 
luxában tegnap bányalégi óbba:;-- A robbanási, mint később meg-: 
következtében súlyos szerei.<•.'»'iBmi- állapították, bányalég exploziója ' 
séu történt, mely tizenöt bánya-] okozta s a hatalmas nyomás az ak-1 
munkást követelt áldozatni. A lmj-llát, melyben tizenöt munkás dől go-', 
nali fel váltásnál, mikor a nappali zott, betemetett. Eddig a mentési' 
munkások le akarlak ereszkedni a munkálatoknak nem sikerült az el-j 
felvonón a bány.iíirogbc, ‘riási de-' temetőt t munkásokat felszínre hozni.

Fayer Sándsr ír. és llo^ifSi Jásio^ 
ny iMozalai o Hözslgö fővárosi

— A Hétfői Xapló

A közelgő fövároHi választások] 
egyre jobban foglalkoztatják Buda . 
pest x álasztójíolgárMíígát. Mindenki 1 
ter'i)''szétesnek tartja, hogy ]Volffck\ 
áldatlan uralma ellen egységes 
fronton kell fölvenni a versenyt,' 
amely egyszeisniindonkora vágat I 
vethet a jelenlegi rezsim káros mii- ' 
ködösének. A keresztény községi ! 
párt közel ötévi uralma alatt, meg
mutatta, hogy egy fejlődő fővárost 
x irágzá'-áhan hogyan kliet megállí
tani. .1 székes főváros <iaz’<lasáf/i 
irányilái-él <1 )lcin szabad belevinni. 
a vari yej'likál, tehát a Wolfv-párf 
kezéből ki kell venni a főváros 
milliós lakossága sorsának a veze 
lését, hogy a helyébe, olyan vezető 
emberek jöjjenek, akik a Polliikéi
tól távol állanak és egyedül Buda
pest egészséges gazdasági tovább
fejlődéséi viselik a. szivükön.

A közeledő fővárosi választások
kal kapcsolatban ma megszólaltat
tuk Haver Sándor és flibiti-Horváth 
János törvényhatósági bizottsági 
tagokai, akiknek érdekes nyilatko
zatait alább adjuk:

Fayen
a Gazd.-iságpolitikai páll vezére a 
Hétfői. Napló munkatársának a kö
ve (közökben nyilatkozott:

-- A városi pclilika iránti ér
deklődés a városházáról íeljcsen 
el terelődött. Senkit sem érdekel 
már most, hogy az agonizáló vá
rosházi egyeduralom, nz utolsó 
rövid idő alatt mivel tetőzi dics
telen működését. A polgárságot

• llekintve attól a csekély töre
déktől. melynek még talán most 
sem volt elég Wolffék romboló po
litikája — az érdekli, hogy mikor 
és milyen formában jön a meg
váltás és mikor kezdődik nz épí
tés munkája. Bizonyos. hogy 
Wolffék uralkodása nu ''teremtette 
a talajt, arra, hogy ;■ választók el 
fordulva uralmuktól, őket meg
buktassák. Es most ; •/. ellenzéken 
múlik, hogy személyes éc m’’s ér
dekeket félretéve egységes takti
kával vonuljanak fel a rnmhol.'is 
fentartóival szeinhon. Nekünk 
elégi ételünkre szolgál, hogy mi 
a Gazdaságpolitikai Pár! v>1 
tünk azon alakulat, amely 1 \ !ő-
sz.íir érezte ál. ho.vy a városi poli
tikában. politikai s-.setiv.délytől 
mentes oly guvprnemon<nli« prog 
ramra van szükség, amelx- cl<ősor 
bán gazdasági 
igxikszik az i’gyct 
Nehéz munka 
Cek után, amelyek 
sági
\ l!
feladat 
ly07.nl 
kivé.p| nélkül. Biztos tehát, hogy 
eb 07, a ’ ’
pártunk immár k 
a f■’-nninn. nv> - 
írl hu \ . -’l- n’ 
•< .11- ’■ ’ ’’ 
littknnnnm akarnak keresni, akik 
a gazdasági kérlóeeklícz

I

tudósilójától. —

kezdenek az építés munkájához. A 
választói jognak, mely alapján a 
választást minél előbb meg kell 
ejteni és az ellenzéki taktikának 
azon célokhoz kell alkalmazkod-' 
nia, amelyek a választók széles1 
rétegeire támaszkodva a városi 
törvényhatósági bizottság nívójú-' 
nak emelése végett az arra hiva
tott intelligencia és gazdasági 
szaktudás számára vezető szere
pet biztosítanak a városházán. '

Er.fiifjút-TZcrwűZfíi János 
a Wolff-párti közgyűlés egyetlen ke
resztény ellenzéke, aki igen sok kollo- 
ípcllen jKjr.ckct szerzett már egykori 
f c <. y ver (á vsain ak i f ja zs á gos í e.I szó lalása i - 
val, ezeket mondotta munkatársunknak:

Igazán nem érdemes a mai x’áros- 
liúzi uralomról sokat beszélni. Az n 
párt, amelynek vezérei a közismert 
cirkusz-ügyben az >920. évi 9. törvény 
0. »é< 7. §§-ba ütköző eklatáns összc- 
jérliototlem-'get követték el és a köz
gyűlési határozat ellenére a teljesen 
ért .'’ktelcn pedn.gófjiai filmgyár vészére 
nagy kölcsönöket folyósít akkov, ami
kor a tisztviselőit, sem bírja elsején 1 
kifizetni, már teljesen érett arra, hogy 
mielőbb bicskával levakarják a vá
rosházáról.

- - A főváros tisztviselőinek legna
gyobb része is undorral és bizalmat
lansággal fordul el ma már Wolffék- 1 
tói. akik a régi, gyakorlott tisztviselő
ket sétáltatják, mig nz újabban kine
vezőt tokot meghagyják Állásaikban.

-- Itt mindenkinek pártállásra és 
pulitikui meggyőződésére való tekintet 
nélkül - - azonnal össze kell fogni, hogy 
minél előbb felszabadi'.sák Budapestet 

ol'fék lehetetlon és lolictetlen ural
ma alól.

loKgy Antal feáró
hirteto msgiialí a

Nyugotl pályaudvaron
— J llét fői Xapló tudósit ójától —

Báró Inkey Antal, az ismeri 
sporisman vasárnap esto a Nyugati 
pályaudvaron hirtelen összeesett és 
meghall, f ' 
s(*nyóéiván volt 
az alagi vonattal 
fővárosba.

Amikor a vonat 
udvaron, lnl«y 
• i-yik szakaszból, 
pár lé 
szocro ___ _ ______ __
utazott Horthy István tábornok és 
«rof fileki László, akik gyorsan a 
spgilsé’rérc siettek és a pályaudvar 
•'gyik külön szobájába vitték. Or
vost hivtak hozza, aki azonban már 
vsak o beállott halált konstatál
hatta.

Ld y Ani-d báró holttestét Kacs 
bo.- uce. 10. s/.im :|;lji j,.V(1 
kásráa szállították. Az ismert sport-

• • ... ”'^nek I férfiú tragikus halála mindenfelé
tw akik mindent félretevő, liouá- nagy részvétet keltett. 4

nmclv el 
vonalközé dmn ' 

r.-ndbehozni. 
•ár. r ';nk azon her- 

város lakos
ának sok millió . J'ába kerültek. 
r:’7dnsági r« org •>| A ;tz p]^ő 

és halljuk- hnnvs'..
nz oll 'Dzékí m Ülikns >\|ól

gomb 1' í menet he'’ imdyef 
' érc 1 i. ->ztnt 
h'giu1 ''gv’ná«d 
'nrgvn1 ’ ’ ’i-úrr 

’ r.’ ’k a p.

Az idős nr az alagi ver- 
.. -xJt fegiiap délután és 

utazott vissza a

megállt a pálya
báró k.száll! az 
alig tett azonban 

■ősi, a szivéhez kapott és ősz
it. A f Heves öreg úrral együtt

|

i

PBOJESToenipjf

■ -

naíis w5t 
és 

n@m is feszi
több 

kacagtató 
világsláger, 

mint

r

című
új stílusa komédia

5 felvonásban

flfőszerepfean

Karold Moyt!
Wagjf sikerrs! játszási

és Haltai

ly07.nl
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Országos
katheühus naggyOlés

A XV. Országos Katolikus Nagy- 
nuvíés külsőségeiben is impozáns 
Kokban folyt le. A vidéki kato- 
jikusokon kiviil. kiknek többség 
már a szombati nap folyamon es 
vasárnap a kora reggeli órákban 
érkezett vonulókkal, a főváros ka
tolikusai is a megszokott nagy tö
megekben vettek részt

A XV. Országos Katolikus Nagy
gyűlés egyházi funkcióinak soroza
tit Vcni Sanctc és üi.népies szent
mise vezette be, melyet a lipótvá
rosi Szent Isíváu-Bazilikában Cscr- 
nOch János dr. biburnok, Magyar- 
orsz-ig herceg-prirná-m véerze11.

A Veid Sanctcval egyidejűén reg
gel 9 órakor a Sacre-C'oeur Jstvún- 
pti kápolnája zászlószentelési szer
tartásnak volt v. színhelye.

A megnyíló l. nyilvános ülés va
sárnap dék-lött féltizenegy órakor 
vette kezdetét a Vigadó nagytermé
ben.

A közönség < A • ■•kedése után 
felhangzott a pnn-;: Himnusz, me
lyet a közönség úFiv;- énekelt. Utána 
a nagygyűlés einöke, Albrecht, fő
herceg mondotta cl megnyitó be
szédét.

Azután elfoglalta az elnöki széket, 
jobbján ur. Cscrnoch János bibor- 
nok hercegprímással, balján pedig 
Shioppa. Lőrinc pápai nnnciussal, 
aki az elnöki megnyitó után rögtön 
szólásra emelkedett; és az emelvé
nyen számúra kijelölt helyről mon
dott.' cl otasznyclvii üdvözlőbe
szédét.

Lelkes éijenzés és taps fogadta 
Shioppa pápai nunchisl, aki be
széde közbon — néhányszor magya
rul mondói la el a magyarság nagy 
jelszavát,.hogy „Nem, nem. soka.“ 
A íiunriu-t hosszasan beszélt a Pár
baj cílen. A nuneius beszédét olasz 
nyelven mondotta el, amelyet a je- 
VmleA-ö hallgatóság Böhlo Koriiél 
donionkesrcndi atya tolmácsolt ma
gyarul. A pápai nuneius után Si- 
púiz Jenő, a főváros polgárincsterc 
beszeli. l)r. Zsembery István, v. fő
ispán indítványára n nagygyűlés 
az egyház fejéhez és Magyarország 
kormányzójához üdvözlő táviratokat 
menesztett.

á szent séges körménél délután 3 
órakor kezdődött és azt Cscrnoch 
•János dr. bibornok hereegprimás 
vezeiun Közel százezer ember vett 
reszt a menetben, amely a Bazili
kától az Országház térre vonult. A 
széni beszédet P. lJöUe Kornél Szent 
Uonionkos-mnd:i atya tartotta, 
’-üoma a domonkosok énekkara 
katonazonekn>• kíséretében litániát 
fnckvii majd a hereegprimás a 
szer.(székről áldást adott.

előnyösen vásárolt

KáffiWisgtejígs
^■tochó5.énú;ra,wg.

Ráfeöcxl fii e7~~ 
^gziárai a kapu atett

PHÖNIX

Őrölni kezd „rA oörös malom" 
^Házi főpróbán a SHTagyar Színházban

A diszletmunkások már kora 
óta szogalmasan azon fáradoznak, 

l amiro Molnár Ferenc megérkezik,
■ a legparányibb hibát so találja A
malom bonyolult gépezetében. 
Fcrc“* •

| i'iisou a színházba és egyenesen a szín- I 
padra siet. 10 órakor Molnár ingujjra' 
vetkőzik és maga is segít a dlszletmua- 
kúsoknak, egyedül adja az utasításo
kat. A munkások minden szemrebbenését 
figyelik és szinte gondolatgyorsasúggal 
végzik el utasításait.

A vörös malom óriási gépezetét már 
ez eíto fölállították, a házi főpróba előtt 

, Molnár ma maga próbál ki minden
■ 'u-.solóf, minden srói’oetiké.t, minden 
i .• •^lektort, hogy a legpontosabban n he

lyt-r. van-e. Fél 11 óra • lőtt r.éiiány perc
cel megszólalt az ügyelő csengője, amely 
az egész színházat valóságos lázas ál
lamiba hozza.

Darvas Lili 9 óra óta két öltüztetőnű 
segélyével a ruhákat próbálja, Tárnán 
Ernő pedig szmokingban lázasan segít 
Molnárnak a színpad szövevényes labi
rintusaiban. A házi főpróba előtt Mol
náron az izgalomnak nyoma sem látszik 
és átszalad a szembcnlévő kiskorcsmába 
egy kis uzsonnára. Pontban fél 11-kor 
Molnár Ferenc, Tarnay rendező és Ván
dor segéd rendező kíséretében újra át
vizsgálják a színpadot Molnár kezében 
hosszú papírlap van, amelyre az összes 
kellékeket ráírták. Molnár maga próbál 
ki mindent. Megkongatja a harangot, ki
próbálja a záporkészüléket és parázs
próbát rendez a reflektorokkal. Tizenegy 
órakor méltóságoxan lassú tempóban 
felgördül a vasfüggöny és néhány pilla
nat múlva a nézőtéren megjelenik Mol
nár Ferenc. A nézőtérre beengedett bol
dogok lázas kíváncsisággal 
nnk helyükön. A koromsötét nézőtérről 
Molnár hangja halatszik:

— Vándor! Vándor! mehetünk. A vá
lasz egy hangos eigen.

A nehéz plüss függöny felszallad. A 
foketo drapéria előtt már ott áll a Ma- 
gi.der, Gellert Lajos, A. rörös malom 
óriási gépezetének föltaláló ja. Az első 
hatalmas monológ, amelyet a szerző brii- 
liáns technikával oldott meg, csupa fő
nevekből áll.

A második jeleneiben az ördögkirály 
és magas udvarának bevonulása leírha
tatlan lelkesedést vált ki a publikumból. 
A. Magister bemutatja az ördögkirálynak 
és magas udvarának bábuit, amelyeket 
hosszú évszázadok óta preparált, a 
rös malom segélyével a maga számára 
és egymásután vonulnak fel az enervált, 
idegnálküli bábuk a Ma Kistér elé. Gellert. 
hangja diktálja az éltető bűvös sugara
kat, amelyeknek hatására újra elkezd 
dobogni erősebben a szív és megindul a 
bonyolult embergépezet. A legnagysze- 
niibb bábu, Mimma, a gépezet szive, 
amelyet a pokol sötét celláiban tartanak 
elzárva.

Darvas Lili bosszú fehér habselyem 
köpenyben életnélküli arccal jelenik meg 
a magas ördögudvar elölt és Gellert 
hangja egy láthatatlan fluidum által 
által parancsol Miinmának. Az arc pa
rancsolja a mosolyt, n könnyet, a ha
zugságot. Gellert minden szava lendület, 
érzés Mimma. életében ás parancsait, 
mint a legjobb médium, vakon toljcsiii.

Az első rész hét jelenete után, amely 
egy jó embernek a keresésével telik cl a 
vörös malom számúra, hogy a Mngi«- ;

í.rzom. Hibátlan vagy. A következő pil
lanatban Beöthy l.ászló vezérigazgató

- -no! i lép a társalgóba, nicgöl-.'li Molnárt cs 
vörös j lelkesen gratulál mindenkinek.

- . .Volndr Alig tiz perc múlva újra megszólal az
enc lói lu-kor érkezik meg egy kon- ügyelő hivó csengője, mindenki siet 

! vissza n helyére. Fclszalad a függöny, 
'n Magist-cr kegyelmet nem ismerő se
gédei pedig nagy feltaláló elé hurcol
ják a Jánosi Jánost, a „jó embert'*, aki . 
a földön példás, jámbor életet élt. A 
vöt'’’ malom és Mimma segélyével a po
lcol mulntlatására meg akarják rontani 
Jánosit. Az ártatlan földi halandó hiúba 
vergődik, kér. könyörög, hogy engedjék 
vissza feleségéhez, élőké zitík őt a vö
rös malom számára. Elébe vezetik ■ 
Minimál, megindítják a vörös malmot! 
és a malom kerekei kattognak, a kazán | 
zug, bőg. hörög, szijjak szaladnak, szék- j 
rók pattognak, megindul nz ördögi mu
zsika, dolgozni kezd a gép.

Csupa nagyszerű színfoltja az életnek, 
amit ezután látunk: mintha Leonardo 
da Vinci palletá járói keltek volna 
életre a színek, olyan tökéletes. Minden 
egyes színfolt egy-cgy nagyszerű moz
zanata az emberi életnek. Az egész 
kép pedig szinte tobzódik a fantázia 
gazdag színei. Molnár az élükön 
kívül látja az életet. Nem elfogult, nin
csenek szempontjai az élettel szemben — 
úgy adja azt, ahogy van — mégis a 
Molnári szemüvegen, vagy jobban 
mondva Molnári monoklin keresztül.

Az első kép; egy ékszerüzlet tündöklő 
kirakata, egyetlen színfolt a nagy kép 
szinskúlájúhau. A hatás tökéletes. Fel
kelti bennünk a vágyódást a gazdagság 
után. A következő képben a bakkasztal 
sorvasztó örömeit kipihenni vágyó Já
nosit a csalfa asszony karjaiba sodorja 
a malom. Do az asszony nem enged 
néki pihenést. A pénz után a hatalom 
és még több pénz. Mindent 
akar, a tohetetlon nagyravágyó 
szón?/, nki önmagát ünnepli u 
győzelmeiben. Miként a parányi por- 

. szem nem tud szabadulni a mágnes 
] hatása alól, úgy követi Jánosi az asz- 
szouyt. Föléget maga mögött mindent, 
megtagadja első asszonyát, akinek az 
árnyával a tisztaság mennyei udvará
ban találkozik újra, mikor oltárhoz ké
szül vezetni Mimmát, a bukóit szercl- 

; mét. A gyermeknek is, aki megszületett, 
el kellett pusztulnia ennyi bűnben a 
gyermeknek, aki nem is az övé, de mé
gis szereli az apák legtisztább szerelmé
vel. l’j kép következik, Montocarlo cin
kosai Jánosi elébe vezetnek egy tiszta 
leányt, hogy csábítsa cl és vegye fele
ségül, hogy rajta kresztül újra pénzhez 
jussanak. Jánosi vakon megtesz min
dent. A nászágyon megveri fiatal fele
ségét, mert nem akarja elengedni ma
gától. A .fiatal rászedett asszony nz 
asszonyok megmagyarázhatatlan ösz
tönével megsejti, hogy i'érjo hazudik, 
hogy nem üzleti ügyben, hanoin Mi
mához készül távozni. Jánosi mégis ki
szakítja magút karjaiból és rohan Mi
mához.

Mimma azonban nem tud osztozkodni 
a férfin. Barátjával meg akarja öletni 
Jánosit, aki osztozik vélő Mimma ke
gyeiben. De a kísérlet nem sikerül: 
egyetlen szent só, Jánosi anyja nevé
nek megeinlitése, megbontja az ördögi 
varázst és mintegy láthatatlan orgoná
nak a zúgása, felkelti és betölti Jánosi 
lelkét. Es újra megtalálja önmagát, szi-

szoronga-

» mi ui < i vili n/zuiiiiim, ii 11,;' ii s 1 , . , , . ..
tér bebizonyíthassa az ördögkirálynak ’és öntudatai. Az ördögi gepe-

. ni. > . ... , . ZP.r nonif’ whnnnnin n K-znliríi íntní — na vörös malom brllliáns gépezetét, 1 
szalad a pliíssfiiggöny.

Molnár a társalgóba siet, hogy meg
tegye az észrevételeit. A hangja har
sány.

— Megmondtam önnek. Vándor ur 
szúmtalanfizor, hogy a zenekar, amely 
az ördüghimnuszt játaza, nem úgy mű
ködik, ahogy kell. Nem akar engem 
megérteni, csak n tizedik előadás után? 
Azonnal próbálják le újra az egészet. 
Magam fogom újra végig hallgatni. 
Kérem kisasszony, — folytalja tovább 
— ki fogom hagyni egész jelenetét, lm i 
még egyszer igy fogja játszani. Lehe- j 
teflon kérem ilyen halkan beszélni a ■ 
színpadon. Es tempót kérek, frissen. I 
gyorsan, csinálják ezután. Nagy Fái ur ' 
kérem, önnek a lelkére kötöm, hogy dél- . 
után próhákat tartson a zenekar. Som- ■ 

Haykám, to teljesen megértetted az én 
I intenciómat, neked csak köszönettel tar- |

asszony 
asz- 
férfl

zet pedig felmondja a szolgálatot — a 
jó győzött.

Soha még nem volt ilyen szerepük szí
nészeknek. Egy előadás keretében har
mincféle változatban, harminc alakban 
játszanak. Grandiózus Molnár-ötlet ez is. 
Egy tökéletes regény pereg le a szemünk 
előtt. Egy élő film. (K. V.)

Gyapjúiénál
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A szövetségesek 
győzelme megmentette 

a világszabadságot 
Lloyd George newyorki pohár* 

köszöntője

Párizs, október 7.
(Havas.) \ Petit Parisien-nek jc» 

lentik Ndwyorkból: A banketten, 
melyet a s<“ jtóegyesülelek Lloyd 
George tiszteletére adtak, a volt 
miniszterelnök beszédet mondott, 
melyben örömét fejezte ki azon, 
hogy tz szövetségesek győzelme meg- 
ment ette a világ szabadságát.. Ve
reségük három nemzedékre a mili- 
arista dcspotiznius rabigájába ver
te volna őket. Lloyd George végül 
'Hangsúlyozta annak szükségessé
gét, hogy a szövetségese# egység
frontját újra helyreállítják.

Ttooioeres 
betöröhaisia 
az Angyalföldön 

Veszedelmes betörőt 
el a rendőrség — Aki! haza 

hozott a szerelem
Hétfői Napló tudósitójától —

A főkapitányságot bizalmasan ér
tesítették, hogy Simon Pál notórius 
betörő, akit a hatóságok már évek 
óta keresnek, Budapestre érkezett 
cs az Angyalföldön bujkál.

A detektívek megindították a nyo
mozást és megállapították, hogy 

j Simon a Gömb-utcában lakik a sze- 
' vetőjénél, Mokcsics Anna rovott- 
I múltú nőnél. Tegnap este egy egész 
detektivc.soportot küldtek ki a ve
szedelmes gonosztevő elfogására.

A detektívek az esti sötétben 
szállták meg n házat. Behatoltak a 
lakásba, ahol azonban csak Mok- 
csics Annát tálalták. Simon nem. 
volt otthon. A nőt ártalmatlanná 
tették majd lesbe álltai; n ■knvrtnn! 
és várták a betörőt, aki csakhamar 
meg is érkezett.

A kapu előtt egy detektív eléje 
toppant és rákiáltott:

— Igazolja magát!
Simon hirtelen, legalább 

méteres ugrással oldalt 
azután, mint a nyúl futni 

i A detektívek üldözőin 
| nekülőf, aki a sötét, beépítetlen 
Röppeni yü-ulcán ál vette útját. Jó 
iiz porcig tartott a hajsza, mikor 
a Békct-é-r felöl rendőr 
Egyik detektív sipjdzéf 
meztette a rendőrt, aki 
törő elv iparkodott.

Simon látva, hogy kél 
került, megfordult, reve 
főtt és a detektívek felé célozva el
sütötte. A fegyver szerencsére csü
törtököt. mondott. Második lövésre 
Simonnak már nem volt ideje, mert 
a rendőr ráugrott és a revolvert ki
csavarta a kezéből. Közben a detek
tívek is odaértek és a betörőt meg
kötözve bevitték a főkapitány
ságra.

A rendőrségen részb lesen bei 
mért mindent. Elmondta, hogy a 
kommiin alatt terroista volt, majd 
utána, a román megszállás zavarát 
felhasználva, egyre-másra köve tte 
el a betöréseket. Mikor érezte, hogy 
már meleg a talaj a lába alatt, ősz
szeszed to sátorfáját és Cseh-Szlo- 
vákiáb.i szökött ni, ahol azóta is 
sikerrel folytatta a betörés mester
ségét.

Nemrégiben elfogta a honvágy. 
ICégi szeretőjét akarta látni. Ezért 
jött haza.

A rendőrség Simon Pált letartóz
tatta os hozzálátott biinlajstromá- 
n a k összeá 11 i f á sá h oz.

a be--

közé 
rán-
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Nem fogy Három embert
a drága dohány megölt a must

kin

H1 
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Séta Székesfehérvártól—Budáig
— A Hétfői Napló tudósítójától. —
Szék, hfobérvároll mozgalom indult

nség kör<n, hogy a do- 
■t és a külön féle cígaretta- 

i’H’-okuf megfizet holotlfn áruk miatt 
'♦ v.i .troi.iúk. A bojkottnak eredménye 

van nm>- k mutatóul szolgálhat az a 
•rhhu-.iy. hogy a fehérvári trafikok 

li< i a'.ilf a sokfa.itájú szivarokból 
,t .<ló-nzo Lármát adtak cl. igy van ez 

< .H' dák. ál <■* a dohánynál, vala-
ii’t. a clgarottahűvelycknél is.
Ez. a -rövid fehérvári hir a dohányra 

terelte a figy •uniij.kef < < kiváncsiakká 
tett. héjáinkét, vnjojn a baromi türolinii, 
mindenre kapható jó pesti közönség mi
ként fogadta a dohányáruk folytonos és 
foknza1os drágu1ásóI.

Kutató utunkat a dohául raktárban 
kezdtük n;eg.

A Kinizsi uccában, egy ormótlan ka- 
szárnyaszeru ój.’iilríb- n vaa a Magyar 
Ki.'dyi Dohányjöve-léki raktár.

A . l'afnlmos kiterjedi Ui udvaron a 
futó raktár! lyiaé (jól ólőtt kocáik 

< , teherautók rakodnak. A dohányosok 
Mukká jí rak leli bio nevezni ezt az rd- 
va -t. A raktárukban óriási bálákban ás 
ládákban a különböző fajtájú dohány-, 

ignrotlnfélék fekszenek.
ni furcsának tiinik fel és 

A nagy port felvert cirkusz-ügy rej-1 
leiméibe igyekszik bevilágítani a „Fűg-' 

ellénléfo ennek a rengő-! I?011™ Budapest" cimü várospolitikai lap 
ar ■rikolt óiJiilcínok az ‘-gyik cikke, melyben igen érdekes ada-, 

1 falra szcj'.rzvfi hl-deti, 1 l°kat közöl erről a botrányos ügyről.
.,./•. A cikk szorint Bcketow Afútyás, aki
raklár '"’í'’ félig-rneddig megkapta a cirkusz 
követ- 1 bérletét, tudvalovőleg a Csillóry-Fricd- 
nifóh’n ricb-társnság által a cirkusz jövedelmé- 
•ilással 1 bői felajánlott 4 százalékkal szemben 14 

j s-z.'.7?alékot ajánlott fel a városnak. Ezt 
0 lehetetlen lesz Beketownak tel-

•if‘s‘leni, mivel a fővárosnak jutó 14 szá
ri mé *1 znb?kon kívül még olyan tetemes for- 
mlyról I Rn'ni* *'H vigalmi adó terhe hárulna a 

/. ,. cirkuszra, hogy képtelen lenne ugynovo- 
ir öid8 1 ",,n^5r attrakciókat** szerződtetni, 

mivel ezek nagyobb százalékos részese- 
hogv követelnek a bovótolből. Szóval ki

él téli ^í;í hogy az eddigi bérlő nőgy-
' I ’ |I(, j százalékos ajánlata több, mint Bekctow 
f i . rr. I 'ÍÓÍ5 Ú.S tizennégy százaléka. Bekctow, 
d ' Mi I ,in in°ffnycrná n bérletet, nem is tudná 
Ifi k 1-1 I l,'V'(,sifnni kötolezeltségét, már azért sem,

d sem tudunk biztosat. Éppen 
Jövedéki raktár 1 < künk, mi 
menny-.•.••jret adtuk ki a kis- 

S/erintdidr Is biztosan ceök- 
fegyaszfás.

I’úkóczl úti tőzsdében már szem- 
módon tapasztaltuk ezt. Míg- 

N szóigei tünk, löbb 
alamcnnylen szokatln- 
•■■< i< darab - - szivart 

az olcsóbb fajtából.

y? Filmklubban
Ellesett párbeszédek

- Az idén igen nagy mozildz uralko
dik annak ellenére, hgoy a mozik lénye
gesen emelték helyáraikat.

— Magam tudom a legjobban. Annyi 
a Jó film, hogy mindegyiket látni akarja 
a közönség. Például a legújabb Chaplin- 
filmet is. amelyet a Kamara játszik táb
lás házak mellett. Apropos, Kamara. 
Tsuk Imréről, a népszerű igazgatóról jut 
eszembe, hogy egész héten rosstkedvé
ben volt attól való félelmében, hogy a 
táblás házak az esős idők beálltával 
alább hagynak. Fogadást kötöttem Tsuk- 
kai, hogy a tál lá ennek ellenére is meg 
fog maradni. Tsuk nem hitte cl é< egy 

1 doboz memphist ajánlott fel fogadásunk 
Jeléül.

- f!s megnyerte?
— Hogyne. Azóta a „Minden jegy el 

< brit" hirdető tábla büszkén hirdeti I 
kölyök nagy sikerét.

— Milyen szkeccs készül mostanában? 
""•n- kis uccában Iotöi _ „ javából, szerzője: Szl-

t"bb n panasz. , László, a jón erű Író, a Levendula
gy már itt semmi - kesereg ; l7/n,(!,/rjg szerzője. 1 sakcccs érdekessé- 
- \z ón vevőim mind liszt-! növeli Blaháné fellépte. A nagyasz- 

akik ha jót nem. inkább som- | .-.-zony felléptét művészkörökben izgatot- 
• m szívnak. Nnplronden levő dolog, I 1nn várják.

hu 'v bejön egy-opy ismerős ur — sok- | 
•. ■ •■• h>■<•/;.".rangú Allamhivatalnok és, 
i i'’yfvkfjx <• kór ngy darab szivart vagy • 
< lát. Nem i- vásárolhat többet a
vil trafikA-nk melleit.

Érdeke nzonbnu metélte a budai
1 afik<-• - hogy van egy vevőin. Ura- ,
s.c 1 inn«. A Mazdája Pestről jött át Ide, 
Itt veti 1 . at magának ó* ánnntat ez 
uci-n lu'xó oldalán’.. Az Inas ”.1 ..lennup 
vrs' nálam 11*. rövidsr.ivart 6* tizenöt 
'nemeiM. U ■ cr aztán nmgludtani. 
hn"v n me'mph l mogánnk vr«»f. ai o’-

.; 1.-i"i pedig a gardájának, aki 
u/urof milliomos.

. III II (l Ul > «» « II ■ •« « “ ,

- így vai ez m ír napok óta mond
jn n kiviig iló ki •asszony. Mindenki
ole.-ú és k. eset vesz. Vannak állandó
Vfii'i’H-;.. n’x ik a szokoff monnyisógnek
< 1 főjél va.íy n o gyedé t v ásá rol jak
mof Főlcr a dragúbbfajtn dohányclk-
k k Rinylik mon- nz aj árdrágulást. Pc-
dig n mi vevőink föli a környékből!
ker- ke.lókb 1 kor ilnU: ki, nkik pedig
talán n.<'•••. a 1c ki ■ínyohben bírnák ki a

\ ra sz varok és cigaretták
mégis dadát Inául lovev ek a pultban. A
jó pniiuiri »z.l vár, a trnhukó és a ciga-
j el tűk közi 1 a niomphis megszűntek

kis uccában levői 
pimasz.

tű!’

— Ki/.- monnrA- külföldre?
Fejős Pál. az ismert rendező Ame

rikába; Bofegh Rébi, a Városi Színház 
fiatal művésznője. a bécsi Vita filmgyár
hoz vendégszereplésre,

~ Mit tud még?
— fttead ezredes Prágában filmkeres

kedő lett és máris nyotcvanmillió láb 
fibnkvarhimmal rendelkezik. A külföld
ről jut eszembe, boán a Göre-szkeces sze
replői ittak Amerikából. Jól érzik ma
gukat. Nagy az rrkölc. i <:s anyagi siker.

— Mondjon valamit a filmklubról.
— Szombaton tartóba évadnyitó mű- 

részcél-‘Ivét zajos sikerrel. A klub nug-

Borzalmas kalát a bovplncÉben
— A Hétfői Napló tudósítójától. — 

pincébe, aki azután szinten Iont, 
radt.

A szomszédok csakhamar észre
vették a szerencsétlenséget és meg
felelő óvintézkedések mellett beha
toltak a pincébe, hol az egész csa
ládot a földön fekve talál iák. Ki
vittek őket az udvarra, ahol megál
lapították, hogy mind a hárman 
meghalltak a szőlőlé erjedéséből 
fejlődő gázoktól. A rosszul épített 
és szellőztetett pincében ugyanis 
megszorult a gáz a földalatti jára
tokban és ez okozta a Karai család 
halálát.

Szentmúrtonkátóról halálos kime
netelű, különös szerenc.*étlenséjjról 
értesítik lapunkat.

Karai András parasztgazda fia 
ebéd után lement a gazda házában 
lévő borpincébe mustért, de hosszú 
ideig nem jött vissza. A pincébe 
több száz hektoliter ujbor volt rak
tározva, és a hozzátartozói azt hit
iéi.-, hogy egy hordó talán a finra 
esett. Karai András lement fia után 
;• ncébo, de ez sem jött fel. Né

pére múlva a gazda nyugta
lan úodó felesége szintén lement a

i

nincsI

^Film és OTozi

ma

R cirkuszpályázat 
rajtelmeiből

E^y oárospoüHkai lap laleplezései
mert, mint kiderült, egyáltalában
hozzávaló tőkéje. Kitűnik ez abból, hogy 
egy Münne nevű német cirkuszigazgató- 
val társult egy Boriin külvárosában 
levő összetákolt sátorcirkusz bérletére, 
do hatheti működés után megbuktak. 
Bcketow ekkor mint német állampolgár 
mozit nyitott, melyet aztán szintén el
adott, legutóbb pedig a német Főik- 
mami-cirkusz fixfizetésü rendezőjo volt. 
Szóval Beketownak állítólag nem sok ki
látása van arra, hogy a cirkuszt finan
szírozni tudná.

A fenti lap szerint Bcketow már előro 
biztosította magát ez esetre is, és valami 
egyezségfélét kői ölt a budapesti Olynt- 
pidval, a Csilléry—Haller—Baranszky— 
Friedrich-csoporttál, amely Ilyenformán 
mégis a kezébo kapja a cirkusz bérletét.

A mai napig idáig jutott el a híres 
cirkusz-ügy.

Kedden a pénzügyi bizottság fogja 
tárgyalni és remélhetőleg alaposabban 
fogja mérlegelni a főváros érdekeit.

aki.
sze-

boL

választott- gazdája: Szekula Dénes, 
a Három pofon és Három árva-beli 
repléseivel fog feltűnni.

— Volt a Corvin megnyitóján?
— Hogyne. Sohasem voltak olyan

dogok a Corvin igazgatói, mint ezen a 
napon. Magyar filmekről jut eszembe, 
hogy Guthi Soma megfilmesített Kor
mánybiztos cimü bohózata külföldön is 
szinrekerül.

— Mondjon még valamit!
— Az ismert filmdiva és a népszerű 

gyáros már alig várják az esküvő nap
ját. A szép szőke filmdiva nevét . . . 
nem árulom el, nem nehéz rejtvény, ta
lálják ki.

Egy kis beszámoló . . .
Nyilatkoztok a Kö yök című filmről - PArls grófnöjű 
BudRpeston — Meghódított mindenkit n Nagymama 
fíaojkája Egy sslnést, aki játszik Is és nagyazerlien

Egy kis beszámol.)félét nyújtunk ezút
tal a nyájas olvasónak arról, hogy n 
S’/or-filmet, a Kölyök elműt, hogyan fo
gadták a szlnészvllúghan, továbbá, hogy 
Pár is grófnője inkognitóban Pestre érke
zett és hogy n Nagymama fiacskája 
meghódította Budapestet. Az sem érdek
telen. hogy ki az a színész, aki művésze
tén kívül, nagyszerűen tud boxolni és 
verekedni. Vegyük őket sorrendben.

I Megkérdeztük a színi világ jeles tag
jait, hogyan fogadták Chaplin új film
jét!

Houthy Hanna: Állandó látogatója 
vagyok a moziknak 

ós rnjongójn a komikusoknak, nkik szív
ből megkocogtatnak. Ezek közé tartozik 
Chaplin is, kinek filmjeit állandó figye
lemmel kísérem. Annak ellenére, hogy 
já’szom esténként, megnéztem Chaplin 
legújabb filmjét. Soha nem fogom elfe
lejteni ezt a kacagtató, filmbnrieszkct, 
amelyet lehet, hogy mégegysrer meg
nézek, annyira tetszett.

Somogyi Nusl: El tud engem képzelni 
az élet mozi nélkül’ 

Mindenütt jolen vagyok. Csak nem o0n 
dolja, hogy éppen a Kölyök premiérjén 
nem voltam ott. Sőt. Nagyszerűen nni- 
lattan. A legjobb film, amit edd-- 
láttam.

IJotegh Bcby: Rajongója vagyok a ír >- 
ziuak és ha Chaplin-C|. 

inét hirdetik a mozik elmegyek és ha el 
' is kelt minden jegy, ázsióvóal veszek 
I magamnak helyet, csakhogy élvezem o 
I kitűnő színész jóízű humorút ég nagy. 
I szerű játékát. A Star „Chaplin" filmj’ t 
;3-szor láttam. Most megyek 4-edszer 
; Chaplint és Jitekie Coogant — ha itt vo'" 
, nának személyesen — agyoncsókolnám. 
Csupa szív, jóság mind a kettő.,.

Rátkay Márton: Ne is kérdezzenek. 
Oda vagyok.

Chaplint látom. Higyjék el. jólesik az 
agyonsanyargatott színésznek — mint 
nekem — Chaplint látnia, legalább fel- 
ocsúdhat, felkacaghat. Nem szoktam 
vetni burlcszkeknól, ennél azonban 
lett, muszáj volt. A Star Chaplin 
nopóliuma még a szomorúakat is 
vidítja.

Ilalmay Tibor: Én csak nevetni, 
cagni és mulatni 

És ezt tettem a kölyöknél

BO 
ke'- 
mo- 
fel-

ka-
----------- sz> 

retek. És ezt tettem a kölyöknél is, 
amely film megérdemli a legjobb kriti
kát, ami eddig csak volt.

* Mia May, Emil Jannings, Erika Glfa*. 
ner, Emil Gaidarow ncvoitől lesz han
gos Budapest, október 12-ikétől kezdve. 
Ugyanis ekkor érkezik Budapestro „Pá
rizs grófnője", hogy meghódítsa a mozi
rajongókat. Ez az inkognitóban levő 
grófnő nem más; mint Mia May, ás tár
sasága: a robusztus Emil Jannings, a 
bájos Erika Glassner és a rokonszenves 
Emil Gaidarow, akik a „Párizs grófnője" 
cimü grandiózus kalandorfilm főszerep
lői. A Royal Apolló, Omnia és Corzó mo
zik előkelő közönsége bizonyára öröm
mel fogadja mejd a Rádius Fim Rt. pro- 
duktumát.

A humor légióinak élén vonult bo 
IIaraid Lloyd a Royal Apolló, Otnnia és 
Helikon színházakba. Hannibál jövetelét 
rettegés előzte meg, Harrold Lloydét, 
öröm és hahota. A népszerű „ö“ nem a 
bástyákat jött elfoglalni, hanem a re
keszizmokat megmozgatni és eme hé«- 
tetto bravúrral járt. A Projeotograph 
Bt. fllmo ritka nagy sikert aratott min i 
a három színházban, ahol már kora dél
után kiteszik a „minden jegy elkeli** 
hirdető táblát.

Hayakava a filmjátszás legnagyobb
jai közé tartozik. Nevezotességo ennek: 
hogy japán művészeten kívül nagy
szerűen boxol és verekszik. Bozo- 
lási művészetét már bemutatta Now- 
Yorkban, Londonban, Németországban 
nagy sikerrel. Most nálunk fogja bemu
tatni abbeli művészetét. Mi már láttuk be
mutató keretében a Star monopol filmjén 
Hayakavat verekedni, hogy a közön 
ség mit szól hozzá, mi is kiváncsiak va
gyunk. Sbssua Hayakava a Jin a sz.ero 

{ lem rabszolgája cimü Star filmen láb 
| ható a Kamarában október 12-ctől 
|kezdve

I

Guthy György
o Óriási vihar tombolt a Helikonban 

a kacagástól Harold Lloyd mint a Xn.gy* 
mama fiacskája beinntató clőntlá^ain. 
Nylltszinf tapsok, ostrom a pénztárak 
körül. (Előadások 4, 8/i6, ’/:8 és ’ iíJ-kor.)

0 A kölyök — az Urániában — ni'-? 
néhány napig marad műsoron 5, 
*/<9 és 10.10 órakor.

o Még a ruhatárban is nevette-, 
akik végignéztek JTarold Lloyd mini n 
Nagymama fiacskája cimü vei ' 
vllágslógert a Roynl-Apolló tegnapi ci’’* 
adásain. (Kezdődik hétköznap 
' 10. vasárnap 4. 6. 8, 10-kor.)

• Mozgókép-Olfhon. Az új unt.vJ1' '
rikai műsor: „Merénylet P- 
presszón**, regény 5 folv. „Ez a fi" l'm -' 
retesz** vígjáték 5 felv. „Karold I ' 
mint rendőr’* Angol híradó zsúfolt ho
zok előtt folyik lo rendkívüli sikerrel. 
Jegyelővétel ajáulaíos. (4, G. 8. 10.)

o Óriási vihar tombolt a Hdi 
a kacagástól Karold Lloyd oiíutl!’' 
mama fiacskája bemutató elöml'^;' 
Nyíl(sztní tapsok, ostrom a 
körül. (Előadások 4, M. *áS és ’ •

o Uránia - A kölyök - < 1 ' ' ' 'J 
Jnckie Coogan világhíres film o •
néhány napig marad műsoron 
és 10.10 órakor.

* A Kamarában m.i négy ’1' y
A kölyök fél 4, 5, háromnegyed •’- 
és 10 órakor. ,u,hí.

o Chaplin 4. .Tnrklc ro0rnn 
m nimjc n Wlr<T< WT nóhAnr 
látható nz *"1. -
órakor.

ti?
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hírek
Nagy jégeső és vihar Kaposvá

ri A. néliU'ki nagy országos eso- 
X Kaposvárott dühöngő orkánná 
Snlt A vihar súlyos karokat oko- 

i / városnak. Az esőzés oly nagy 
' h hogy az egyes üccákon, ame- 
Lk lejtősek voltak, hatvan centi- 
,„Ter magas víztömeg rohant vo- 

Szempillantás alatt eltűntek 
' "'uccukról a járókelők. A csatol-- 

i megteltek vízzel és ennek ko- 
ik'ztebeu egész uccasorok állot- 

vízben. A Zárda, a Honvéd és 
'y'Esterházy ucca táján lovakat., 
. -. Ke-ekct- sodort a víz, olyan ma- 

és rohanó volt. A Somslch, 
Tisza, a Korona és a Fő ucca- 

K az összes pincék és a mélyéb
en fekvő lakások maradtak az 
iszapos vízben s néhány ház ennek 
V'v'í kéziében megingott. Ember
étben szerencsére nem esett kár. 
,\z orkánt hatalmas jégeső követte. 
Bionagyságu, sót tojasnagysagu 
^darabok hullottak és a kisebb 
'Írókon kívül a város határában, 
a'még nem szűreiéit szőlőkben min- 
i’ ■ í letarolt. Sok-sok milliós kára 
van ezáltal a somogyi gazdáknak.
_ Manáeb-iinnep a Magyar Tudomá

nyos Akadémián. A Magyar Tudomá
nyos Akadémia ma dólolőtt tartotta ün-
• pi ülését halhatatlan emlékezetű tagja,

Imre születésének 300 éves év
fordulója alkalmából az Akadémia dísz
termében. 11 óra után nyitotta meg az 
i,lést ikrzcvlmji Albert elnök. Az iilé- 

képviselve volt a nógrúdmegyei Ma- 
Aich Társaság. Az elnök megnyitó be
idében hosszasan méltatta Madách ér- 
émcit és hatását a magyar kuliurára. 
Azután Ncgycssy László lépett a felol
vasó-asztalhoz és ünnepi előadást tar
tott Madách miivéről.

— Keresik Ilubi üstéin Erna betö
rőjét. Kublnstein Erna hűvösvölgyi 
villájában a rendőrség vasárnap 
újabb helyszíni szemlét tartott. 
Most inár határozottan megállapí
tották, hogy a lakást hivatásos be
főni fosztotta ki, aki az álkulcs ke
zelésében járatos. A detektívek ezen 
a nyomon haladnak. Angyal László 
detektívtőfelügyelő vezetésével egész 
sereg detektív, razziázta azokat a 
környékeket, ahol betörők és orgaz
dák szoktak megfordulni. Ezektől a 
razziáktól várják a nyomozás sike
rét. A rendőrség egyébként megal
apította, hogy a nyaralóból eltűnt 
értékpapírok cs valuták közül fővá-
■ nsi pénzintézetnél eddig nem igye
keztek egyet sem beváltani.

— A Komorjai választási líecc. A 
Moson vármegyei választókerület 
megüresedett mandátumáért 
harcnak eddig két jelöltje 
fnilhvirt Mátyás és Kádár Lehel. 
rriihwirtet, aki pártonkivüli prog
rammal lépett fel és a kormány tá- 
,10í?nt.ja annak dacára., hogy a so- 
i'-ksnrí kerület egykori képviselője 
iroscn legitimista politikát üz. Ká- 
'■(,r Lehel pedig fajvédő program
mal próbálkozik befutni és segitsé- 
wre Zsírba y János és Ulain Ferenc 
fáztok le a Komorjai kerületbe.

— A Pénzlárnyifíts művészete. A hn- 
'••ipts.í hünlotőiörvónyszéjc gazdasági 
'-.''• xtulyiihan lévő pénzszekrénynek ez

Lón elveszett a kulcsa. A gaz- 
11- i hivatal vezetője Weinor Samu

■ ^■"'"■nvko’-oskn.dőhöz fordult, aki 
,bu'.dölt ki és u knlcsnélküll

’ ; 15 porc alatt sikerült, fel-
■ • ' "cmor ezért a munkáért. 6000 ko- 

; ''"vetőit. Az árat tulmagasnak ta-
7;‘['’V'P'116 visszaélés óimén fel-

• _ t tettek a Pénzszekrény  kereskedő

folyó 
van:

A kloroformos rablók 
harmadik tagját is letartóztatták 

Kandót a szanatóriumból vasárnap 
a főkapitányságra vitték

— A Hétfői Napló tudósítójától. —
Ismeretes, hogy a rendőrségnek I 

tudomására jutott, hogy a Faragó, 
Molnár-féle kloroformos rablóban-' 
da harmadik tagja is Budapesten 
rejtőzködik. Parlagi Lili táncosnő 
és még két nő feljelentést adtak be 
hund Lajos foglalkozásnál leült 
egyén ellen, aki házasság ígéretével' 
közel tizenötmilliót csalt ki tőlük, 
természetesen külön-külön, és az
után többé nem jelentkezett.

A rendőrség megállapította, hogy 
Kund szoros barátságban volt Fa
ragóval és Párizsban vele együtt 
követte el a híres kloroformos rab
lást. Kuiul a rendőrség elől a 
Schwartzcr-szanatóriumba rejtőzött 
el, ahol mint beteget vették fel. Ele
inte a. szélhámos fiatalembert kül
földön keresték és csak pár napja, 
tudták meg, hogy Budapesten tar
tózkodik.

Megállapították, hogy lelki isme
tét

tíznél több csalás, sikkasztás, 
házasságszédelgés terheli

ollen. Az ügyöt szombaton tárgyalták a 
büntetőtörvényszéken. Weincr kijelen
tette, hogy a pénzszekrénynek kulcs nél
kül való felnyitását nem lehet órabér 
szerint kalkulálni, mivel elihoz Budapes
ten mindössze négyen-öten értenek, ez 
nem lakatosmunka, hanem művészet, 
amely különös szaktudást és kézügyes
séget igényel. A bíróság elrendelte az 
OK AB. szakértőjének meghallgatását, 
továbbá ellenőrző szakértőként Vajda Er
nőnek, a Wertheim-pénzszekrénygyár 
budapesti igazgatójának kihallgatását.

— Tisza István-Társoskör. A Nemzeti 
Tágaskor elhatározta, hogy felveszi a 
Tisza István-Társaskör nevet, azzal a 
rendeltetéssel, hogy a társaskör minden 
politikától mentesen az ország müveit 
elemeinek társas érintkezés céljából ta
lálkozó helye legyen.

— Fojtógázzal ölték meg a lázadó ra
bokat. Ugyancsak amerikai stílusú mó
don törték le Eddyvillo városában né
hány rab lázadását. Ugyanis három zen
dűlő rab elbarrikádozta magát a fogház 
étkezdéjében és mivel másként nem 
tudták őket megfékezni, fojtó gázokat 
bocsájtottak be az elzárt helyiségbe. A 
három zendiilőt a gyilkos gáz megölte.

— Tízmilliós köröndi op ás. Franki
László gazdász tegnap este. 4 órakor ér
kezett Béosből. A bőröndjét, amelyben: 
tízmillió értékű ruhanemű volt átadta 
Varga Pál 187-cs számú hordárnak, 
hogy vigye a kocsijára. A hordár köz
ben más utastól is vállalt megbízást és 
Franki bőröndjét pedig őrizetlenül el
hagyta az előcsarnokban. Mire a hor
dár visszatért. Franki bőröndjét ellop
ták. A nyomozást megindították az is
meretlen tettesek eften. A hordárt pe
dig egyelőre őrizetbe vetlek.

— Nagy katasztrófa egy zsinagógá
ban. Rettenetes katasztrófa színhelye 
volt egy klowi zsinagóga. A templom 
világítása hirtelen kialudt és a sölct- 
ségbon beállott pánikban' olyan fejve- 
RZett tolakodás támadt., hogy a b<<nt- 
levők köztit hetvenen meghaltak és 
százan megsebesültek.

— Helyreigazítás. A következő sorok 
közlésére kértek fel bennünket: A 
Hétfői Napló 1928. szeptember 24-ikl szú-1 
mában, ,,Botrány az Jutom Bárban” cík’* 
állításai nem felelnek meg a valóságnalő 
a cikkben használt k tételek egyáltalán 
nem szerepeltek. Bár incidens történt,!

és hogy Kund minden egyes eset
ben, amikor valamelyik szélhámos
sága napfényre derűit, szava tőr him
ba menekült, ahol mint elmebeteget 
kezelték. így csinált legutóbb isiim
kor megtudta, hogy Faragóók a bu
dapesti rendőrség kezére kerültek, 
félve attól, hogy azok ellene fognak 
vallani,

egy régi tisztiorvosi bizonyít
vány alapján fölvétette magát a 
Schwarfzer-szanatóriumba, ahol 
mindeddig elmebetegként kezel

ték.

Vasárnap reggel azonban a Munká
csy detektívcsoport két embere meg
jelent a szanatóriumban, Rundot 
felöltöztették és autón előállították 
a főkapitányságra. Még tegnap dél
előtt részletesen kihallgatták és őri
zetbe vették. Végleges sorsa fölött 
azonban csak ma délelőtt fognak 
dönteni, amikor a rendőrorvos meg 
fogja vizsgálni Kund elmebeli álla
potát.

de az is kint a ruhatárban, és egészen 
más jellegű volt s más ügyből kifolyó
lag keletkezett”. Erről az esetről felvett 
rendőri jelentés, mely a VII. kér. kapi
tányságon 21.270/23. I. sz. alatt van ik
tatva tanúskodik.

— Kemal csapatai bevonultak Kons- 
tantinápolyba. Konstantinápolyból 
jelentik, hogy Kemal basa naciona
lista csapatai bevonultak a városba. 
A lakosság lelkes ünnepséggel fo
gadta a csapatokat. A házak fel 
voltak lobogózva, este pedig kivi
lágították a várost és a fényárban 
úszó városban a nevezetes nap meg
ünneplésére népünnepélyeket ren
deztek.

— Kétszázötven kártyás Enyingre tort. 
Ismeretes, hogy julius 28-án a budapesti 
detektívek behatoltak a siófoki kaszinó 
épületébe és razziát tartottak Lefoglal
ták a bankot, amelyben több millió ko
rona volt és a jelenlevő játékosokat iga
zoltat (ák. A játékosok ellen tiltott sze
rencsejáték miatt kihágást eljárást indí
tottak. A tárgyalás ma és holnap lesz 
Enyingen. A terheltek legnagyobb része 
budapesti lakos és innen kell leutazniok 
a tárgyalásra

— Millerand megkegyelmezett a sza
botáló németeknek. Düsseldorfban a 
passzív rezisztenciát tanúsító német 
állampolgárok közül hetet halálra ítélt 
n francia haditörvényszék. Az ítélet 
Millerand köztársasági elnök elé került, 
aki megkegyelmezett a halálraítéltek
nek és büntetésüket kényszermunkára 
változtatta át.

— Aki tíz korona temetési költséget 
kapott. Pécsi tudósítónk jelent1, hogy 
Fekete József pécsbányatelepi bányász
nak meghalt, a kislánya. Mivel a teme
tési költségek nagy összegűek voltak, 
kérvényt írt a bányavállalathoz, hogy 
sürgősen valami segélyt utaljanak ki. A 
vállalatnál azt mondották, hogy a mnn- 
kásbiztosítáai rendeletben megállapított 
díjtételek szerint kaphat egy bizonyos 
összeget. Ilyenformán a munkás az évek 
előtt megállapított 10 koronát, kanta 
meg, amit az elkeseredett ember bekül
dött az egyik baranyai lap szerkesztő- 
ségóbo jótékonyáéira azzal, hogy ebből 
az összegből egy darab papirosra sem 
telik, amivel botakarná holt gyermekét.

— A ferencvárosi búcsú. Fd«dr- 
nap volt a ferencvárosi bucsU, 
amely a régi frazstadti kedélyből 
csak keveset tudott: megmenteni. A 
Bakács-tér környékén voltak felál
lítva a vásári árusok bódéi, ame
lyek körül kora reggeltől késő es
tig sereglctt a nép. Árultak ott kü
lönböző játékárukat. porcellán- 
babákat, sípot, kerepelőt, luftballont, 
trombitát. Az irodalmat viszont a 
kisgazdanaptár és az ezeréves jö
vendőmondó képviselte, de a vásár
ból nem hiányzottak a cipő- és a rő 

I fösárusok komoly portékái sem. A 
i szeles, száraz időben a ferencvárosi 
búcsú vidám hangulatban zajlott le 
s a kerület rendőrileg nyilván tar
tott „vagonjai" is az egyszer jól vi 
selték magukat. Tolvajt és hasonló 
egyént, nem fülellek le a rendőrök, 
ami valószínűié g a franzstadti va- 
gánok ügyességét dicséri. Késő estei 
volt, amikor a vásári árusok beta
karták portékájukat és azután a 
környékbeli kocsmák zsúfolásig 
megleltek, a búcsú publikumával. 
lrig zeneszó mellett járták a bluet 
és a jánát, mert ez a két divatos 
tánc nem hiányozhatott a ferencvá
rosi búcsúból sem 1923 október he
tedikén a bessz sötét mapjaiban.

— Tfiz egy robogó vonaton. 
; Tegnapelőtt éjjel Székesfehérvár 
l határában a robogó vonat kémé- 
' nyéből kicsapódott szikrától az 
' egyik fordulónál meggyűlt az egyik 
; ablakfüggöny. A tüzet nem vette 
: senki sem észre és így történhetett, 
j hogy átterjedt a kocsi faburkola- 
| lába is. ami sűrű, fojtó füsttel kez- 
j (lett égni. Amikor a hatalmas füst- 
I gombolyagot, észrevették, a vonaton 
i az utasok között óriási pánik tá- 
; madt. Az a kocsi, amelyik égett, 
I csakhamar kiürült s ekkor valaki 
í meghúzta a vészféket.

Mikor a vonat a nyílt pályán 
megállóit, a tolakodás, u tumultus 
akkora volt, hogy több utast össze
tapostak. Csak később derült ki* 
hogy a tűz nem is olyan veszélyes 
s az utasok segítségével a kalauz és 
a gépész nemsokára cl is oltotta. A 
még itf-ott füstölgő kocsival együtt 
aztán megindult, a vonat Fehérvár, 
felé.

— A Józsefvárosi 'Társaskör vasárnap 
délelőtt tartotta közgyűlését Hűvös Iván' 
olnökloto alatt. A társaskör teljesen wj 
tisztikart választott és határozatikig kis 
ínondota, hogy nem azonosítja magát a 

j domokrata párt programra jóval, hanem 
liberális irányban kíván működést ki
fejteni a kerület polgársága érdekében. 
A kör elnökének dr. Kohlmann Dezsőt 
választották meg.

— Elfogták a Köztemető úti ha
lálautó sofőrjét. A lapok megírták^ 
hogy egy ismeretlen autó halálra 
gázolta Jákó József hordárt, aki. 
csomagokkal megrakott kocsival 
haladt az utón és aztán tovább szá
guldott. Ma a Damjanich uccában: 
posztoló rendőr észrevette, hogy 
autójavító műhelyben egy B. p. 
20—409. számú autó áll javítás alatt, 
A főkapitányságra előállították az. 
autó sofőrjét, (lebner Józsefet, aki 
beismerte, hogy ő gázolta el csü
törtökön .fakó hordárt. A sofőr az
zal védekezett, hogy azt hitte, hogy 
az ut mellett álló szemét ládába üt
közőit. Az autóban At/y/.’/József én 
Kohn Mór kereskedők ültek, akiket 
tanúként fognak kihallgatni az 
ügyben. A sofőrt a rendőrség vét
kes gondatlanságbo’. eredő ember
ölés szándéka miatt letartóztatták.

Értesítjük a t. vevőközönséget, hogy a kockás is 
csíkos occasió eladásunkból visszamaradt

több száz maradékot a napi 
ár alatt flzenöl-husz száza
lékkal olcsóbban árusítjuk!
Ezen árusítás keretében eladásra kerülnek az angol 
és francia kreációk legu|abb termékei aljakra, ru
hákra és kosztümökre. Ajánljuk ezen alkalmi áru
sítás mielőbbi kihasználását, mert a fenti árkedvez
ményt csak igen rövid ideig van módunkban nyújtani
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A külföldi papfrtaflácló még nem sxtint mag - Mit 
várhatunk az e háti tőzsdétől T

Azok n körülményi k, melyek a mull 
heti értékpiacot ellanyhítotlák, még 
■emmif sem vesztettek erejükből, sót, 
ha még Jöhet-ég<>h, még orőw’iK-. i f<- 
nyögi tik az < Ju li tőzsdei üzletit.

Nómctor-zógban a h<-!yzi-J nem ja
vult, Inkább roBszabbodutt. Á budapesti 
pián ezenkívül rrősin szenved a béf.Ki 
fíothschildok és nz ócidíaruhakeii skedő- 
s.egi'd»iő! multi friliiúrdosMi vedlett llo- 
tel közti harctól, melynek vég-ő kime
netelő egyelőre még bizonytalan, de 
ennyi hatása már ín van, hogy

a Hősei kezében lévő nagytömegű 
’J magyar ériéi,papirosok visszaözön- 

icnek a pesti piacra,
mely kénytelen nzl bármi áron is fel
vonni, hnesnk katasztrofális árzuhaná
soknak nőm akarja kitenni n piacot.

Botéi parvonu fenhéjázásúban u bécsi 
Rothschildok fellegvárát, a legelőkelőbb 
osztrák pénzlnféndot, az Österreichischc 
Creditanslaltol őst i omolja majori válási 
célzdltal. A Rothseliild-csoport a jnúr 
nagy készlettel rendelkező Biwelnrtk pe
dig önti ezoket a részvényeket, aki 
kénytelen azokat fej venni, viszont inás 
pozícióin emiatt könnyíteni. Hotel igy 
dtosoi bav nagymennyiségű magyar rész
vényeit zúdítja a bécsi és pesti piacra. 
Mindkét lieljen ezáltal erős nyomást 
gyakorolva a magyar értékek árfolya
mára.

Harmadik, speciálisan a mng.var tőzs
dére lanyblhi a még elintézetlen kérdés

a péuzllgyinlnlAxterl válság, mely a 
, magyar spekulációt a legteljesebb 

re/erváltsíigra késztet 1.
'A konlrcniinnek ugyanis gondja 
arra, hog\ ezzel kapcsolatosan a 
képfo.’enebh ál híreket terjessze,

A fent említett húrom lnnyhitó
rülnieny tehát még nem szűnt meg a 
így tennésretosen logikus küerlltr.te- 
lét szerint ezek megszűnéséig, ilhlöleg 
rlhilététéig szilárduló Mttdél nem vár 
hatunk. Csakhogy éppen a tőzsde az,

| ahol a logikának igen kevés szerep 
jutott, mert éppen a logikátlanság tom- 

i bol a legerősebben. Ezért a további 
' jósláeiok is meddő kísérletezéseknek bi
zonyulnának.

A tűznie technikájúnak kitűnő isme
rősei úgy tudják, hogy

a hétfői tőzsdén a fellohbanó speku
láció, támogatva az olcsó kosztpén
zekben rejlő fantáziától, vásárlásai
val legalább a helyi értékekben tar
tott, tahin szilárduló Irányzatot fog 
produkálhatni, ellenben a pénteki 
ellátás! napon a hangulat, ha addig
ra a fenti körülmények meg nem 
szűnnének. Ismét visszazökken nz cl- 

múlt hét lanyha irányzatába.

A szombati és vasárnapi magánforga
lom nz arbitrnge papirosok bécji inflá
ciójúi;;.k szünetelésétől animálva meg
élénkült s a spekulál ió újból vásárolni 
kezdte a valóban mólyen leértékelt rész- 
vényeket. A kontroléin is, n bécsi bízta-.' 
lástól immár nem támogatva, óvatosan 
fetlcz/ii kezdeti, ami a pánikszerű lány- 
haságol hirtelen megfordította. Az árfo
lyamok azonban még igy jg lgPíl kis 
százalékban nyerték vissza nagy veszto- 
sógtíikel, mert a tőkeerős kezek toraié- ................. .. ----------- - -
sze.tcsnn nőin hajlandók olcsón átengedni ■ adnak ki, melyek már 1923-ra is osztalék
érdekel Iségti kel. i jogosultak ós teljes számban a régi rész-

Ez a hirtelen fellángolás azonban egy-, vényeseknek jutnak, úgy hogy mindon 
előre móg nem tekinthető a hansse koz- régi részvény után fi új részvény adatik 
delének, mert még mindig fenyeget két darabonként 62.000 koronáért. Az elővé- 
elintézetlon kérdés: a némdarszági bel‘\ 
politikai válság és a magyar 'pénzügyi 
kormányzat, rcxelőjónek változása. I

Ma ezek a Innyhiió momentumok is e’ 
heten már - ami nem igen valószínű — 
elintézést, nyernének, úgy egy lassan ha
ladó ■'■'ihirdvltis lehetőségéi nem tarta
nál; kizártnak.

ífüv nem marad egyéb hátra, mint tar
tózkodni minden olyan spekulatív vál
lalkozástól, moly a rendelkezésre álló ' 
tőkét meghaladná, mórt, csak i-/y véde
kezhetünk hatásosan nagyobb károsodás ' 
és veszteség ellen.

volt 
leg-

•»«»♦
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l'lluiann György báró bnc.mija a géhez tartozó 
Hornion Banktól. Tudvalevő, I:. 1 • •
minidiii' György báró, a Hitelbank | 
elnökének Fin megvált a Hermes 
.Banknál viselt ügyvezető igazgatói! 
állásától. Ez. alkalmat a bank tiszt- 
,viselői megragadták, hogy spontán 
axerolel ük megnyil vánításriképpen 
nagyszabású bn es úes t éI yt re mIezze- 
nek a fialni igazgatónak. A szívé
lyes búcsú a Kovái -szálloda fehér* 
termeben zajlott le. a lícrnies ösj&- 
szes tisztviselőinek részvételével. A 
vacsorával és tánccal egybekötött 
lakomán igen sok fel köszöntő iga
zolta azt a nagy szeretető!, melyet a 
fiatal báró rövid Interregnuma 
alatt a tisztviselők körében szerzett. 
A búcsú estélyt lánc fejezte he. 
melyen U Ihatni n György báró, a 
Hermes tisztikarának minden 
egye* nőtngjúval táncra kerekedett, 
hogy végül egy kecses plronettel n 
Hitelbankba i»erdiiljön, hof erjy- 
olára a bankosztály vctclöje lesz.

.Ma vezetik bo a tőzsdére a Vili- 
kán-részvényeket. A tőzsdetanács 
legutóbbi üh'.ón kilenc részvény 
tőzsdei kotirozúsát rendelte el. Ezek 
közül a Vulkán Tus- ás th’pffydr 
részvényeit n e vezet! he a Műnk t’x 
Da rltlstfhi' bankóé... A részvények
re még a múlt hotelében 2ét).0(JO ko
ronás erős pénr-iiánlat volt. Mint 
értesülünk, a Hitelbank érdekoltsó-

vállalat részvényei- 
hngy - nek bevezető árfolyamút 150.000 ko- 
*’ ’ I rónában állapították meg.

I A Központi Leszámítoló Bank sa
ját székhazat vásárolt. A még rövid 

I’ idő előtti törpebankhól. Hantos JCle- 
, mén- dr. ny. államtitkár szakavatott 
vezetése, hatalmas és nagytekinté
lyű középbankot kreált a központi 
Leszámítoló Bankból. Mint értesü
lünk, a bank vezetősége majd egy 
milliárd koronáért megvásárolta az 
Arpúd-.ntea 6. számú háztömböt, me
lyet az intézet székhazává alakit át,

.v Dr. ’ Salusinszky Gyula a I.lnyd 
i Huuk elnökhelyettes vezérigazgatója. 

Alább hivatalos kommünikét közlünk, 
amely szerint a Lloyd Bank Rt. igazga- 

j lósága tir. Salnsins.ky Gyula Intézi 
joglanácsoNt a bank rlnUkhctycttex-vo- 

i .:t’i igazgatójává, dr. Mándy István iigy- 
. vezető igazgatót vezérigazgatót helyet- 
■ ("fisé kinevezte, dr. Dréhr Imre •iigyve- 
1zetű igazgató nemzetgyűlési képviselőt 
I pedig az igazgatóság tagjává leendő 
I megválasztásra fogja n legközelebbi koz- 
gyildvsnek javaslatba hozni. Ezek nz elő- 

I lépések általános megelégedést keltenek, 
mert érdemes fédílnk karrierjét jelzik, 
összhangban a Lloyd Bank karrierjével, 
amely rövid idő alatt legjelentékenyebb 
pénzintézeteink sorúba emelkedett. A hi
vatalos jelentés igy szól: A Lloyd Bank 
igazgatósága báró .. ényi Józs.f el
nöklete uhut turiotl ülésén dr. Salu- 
sintzky Gyulát helyettes elnökké válasz
totta meg; egyúttal őt az Intézet v< zér- 
igar.gntójává, dr. Vá.idy István ügyve
zető igazgatót pedig vezérigazgatóim-1 
lyettofsv nevezte ki. Ugyanekkor nz 
igazgatóság elhatározta, hogy a icgkázc- 
lobbi közgyűlésen indítványozni fogja' 
nngyszcntmlktósl dr Dréhr Imre ügy-1

r.<i

|3rlásl árakit fizetek
j niinl.Uíb ír t.-.- u'u*k#rt, Hk-'.n--
I mákért, rirliuM^V.ir.fiZ.HíV, e*r» Rlr.ni^n-I lel 1 fttiri, Vitt. u<rr . Key n*iU uccu 21. szám 
| k ' >■' . - i ■ i . itat ZZ-b 
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vezető igazgatónak az intézőt felvirágoz
tatása körüli erdőméinek elismeréséül az 
igazgatóság tagjává leendő megválasz
tását.

l'j nyomdapapír a tőzsdén. A legkö- 
■ lobbi napokban bevezetik a Atlantién ér- 
j dekkörébo tartozó Fővárosi nyomda 
részvényeit u tőzsdére. Ez a nyomda 

I egyike n legjobban és leggazdagabban 
felszerelt vállalatoknak clym fénye- iiz- 

! letmenetre hivatkozik és igy valószínű, 
hogy legelső íiyamdapapirok közé fog 

| hamarosan emelkedni. A papirt máris 
élénken keresik.

x Anglo-Auatrlan Bank Limited múl' 
hí) 28-án tartotta Sir H. A. Lawrenco 
tábornok elnöklete alatt első közgyűlését 
Londonban, amely az 1922. üzletévro vo
natkozó jelentést és mérleget elfogadta. 
Az elnök beszámolójában ismertette azon 
utódállamok közgazdasági helyzetét, u 
melyekben a bank telepei által képvi
selve van. Hangsúlyozta, hogy a bank 
feladata, ezen államok egymáshoz való 
gazdasági kapcsolatának, illetőleg a brit 
birodalom és az utódállamok közötti 
gazdasági kapcsolatnak megerősítése, 
minthogy Középeurópa gazdasági életé
nek újjáépítése körül a bankra rendkí
vül fontos szerep '.ár. A közgyűlés egy
úttal elhatározta, hogy az 1922. üzletév 
70.776„1.1,,2 iont sterling tiszta nyereség
ből minden törzsrészvényre fi pcnce osz
talék fejében összesen 25.000 font ster
ling fizettessék, a fen maradó 47.776,.11 „2 
font sterling tartalékalapra, illetőleg uj 
számlára vtessék út. Budapesten az osz
talék az Anglo-Austrian Bank Limited 
főpénztáránál (IV., Fürdő-utca G.) folyó 
hó 8 tói kerül kifizetésre.

x A Ganz-Danublus Gép-, Vágón- és 
Hajógyár Rt. október 1-1 közgyűlése 
megállapította az 1922. évi mérleget és 
nz alaptőkének 378d millió K-ra emelé
sét határozta el. Evésből a régi 27.900 
részvény névértékét 20.000 K-ra emelik 
ós 1G2.000 darab ugyanilyen új részvényt

Ví

teli jog gyakorlása és a befizetés októ- 
ber It-ig bezárólag eszközlondő Buda
pesten a Hitelbanknál, vagy a Leszámí
toló Banknál, ahol a múlt, évi osztab'k- 

! szelvényt ugyanakkor 8000 K-val vált
ják he.

x A Ganz-félc Villamossági Részvény
társamig közli, hogy az eddigi 18 millió 
korona alaptőkéjét ."6.000 drb egyenként 

i 20.000 korona névértékű. 1923 január 1-től 
I osztalékra jogcault új részvény kibocsá
tása és 90 090 darab 2000 korona névér- 

' tékü ú.i részvénynek egyenként 2000 ko- 
! róna névértékro felbélj egzéso által 2520 
millió koronára emeli föl. 5 régi n sz- 

| vényre 280.000 korona lefizetése ellenében 
, 2 új részvényre ezóló utalvány adatik 
kl. A befizetés és az elővételi jog gya
korlása október 3-tól 11-ig a Magyar 
Általános Hitelbanknál történhetik.

x Az Egyesült Budapesti Fővárosi Ta
karékpénztár közli, hogy igazgatósága 
október hó 11-ikére rendkívüli közgyű
lést hívott, ogy'ne, melynek az intézet 
alaptőkéjének óim millió koronára való 
felemelését, fogja javasolni.

x A Dr. Justh-iéle Izzólámpa rs Vil
lamossági Gyár igazgatósága rendkívüli 
közgyűlést hívott össze, melyen indítvá
nyozni fogja az a’aptőkénck fölemelését 
olykép, hogy minden régi részvény egy 
új részvény átvételére jogosít 3000 ko
rona árfolyamon.

x A Back Hennát Fiat Szegedi Gőzma
lom és Vízvezeték Rt. (Szeged) folyó évi 

í szeptember hó 29-én megtartott közgyű
lésén alaptőkéjének 200 millió Kra ra

bi felemelését határozta N. Minden két 
* régi részvény után egy új részvény ve
hető át 15.000 K befizetése ellenében. Az 

! elővételi jog október 11-ig gyakorolható 
n vállalat föpónztóránál Szegeden, vagy 
la Kransz és Bettelhnim Rt. irodájában 
Budapest, V.. Nádor 
óra közölt.

i x A Magyar Vnio 
hogy alaptőkéjét h 
közgyűlés 500 millió korouára emelte 
fel, inidUal az in.őzet alaptőkéje és tar
talékai körülbelül másfélmillidrd koro
nára emelkedtek. A bank Újpesten fiókot 
is nyitott.

x A Nógrú'LlIcvesi Kősxéubáuyák Rí. 
alnptőkejét 180 millió koronára emelte 

I fel. Minden régi 5 részvényre 2 új vész- 
| vény vehető at darabonként 2000 koro- 
| núert. n társaság V.. Széchenyi ucca 1. 
sz. alatti pénztáránál szeptember 27-től 

I október 4-ig.

Budapest, M23 otWf ,

Ehrllca
értesíti igen tisztelt vevőit, hogv üzen,.

alá helyezte át, ahol Meidingert CaíT 
riféreseket, folytonégöket és niindér 

fele tűzhelyeket tart raktáron 

Gyártmányai 
kizárólag csak ott 

kaphatók!
Elvállal minden ezen szakmába váró 
javításokat igen jutányos napi árakéi 
relefonszám : József 96—08. Városi 
iroda: VII. kér., Rákóczi-ut 18. szán

Kincs
mert ccgünknól kaphat minden 
nagyságban és mennyiségben

boroshordót
Bőhm Kálmán 

hordőgyár részv.-társ. 
Budapest VI, Szabolcs u. 19 

Tclcfóuszim: 148-12 és 120 Cl

Táviratcím:

Hordósbőhm

IV. VÁRMEGYE U. 7 
PÉNZTÁR! ÓRÁK S-5 

(a Vármegye ucca a Semmelweis 
uccának első mellékuccéja)

S £ J minden hirde-

sí® gs 
Caross iratai

5ZflUz:ici ■Bű'iör1$9.0O»i(-f61| 
ohrtillök. konyhák azon i'1,1* 
Vörösmarty u. 17. bútorgyAri lerakat I

FíhárbúfargK, Itonylta, Rlászaba. 
i'Alöszoba, cafikis eh"rendűek, sea'onok. in:i'r/ 
'ok alkalmi arakon Frc'lvr Hsztalosmcjtirn.., 
Vili, 'Erdölyi v-jea l. sz;\?j. Telefon: Júzmf

28.000 fan*. púi* fa 
eredeti Rcithoílor ftr nfíi eéivefp’;. 
nagyságban 2-i.OCO koron.-'. Különleges f^tn 
guieZsstf &j.M) koiona. Tornacipők iv^n 
színben. ScriCjtavr-ciSanGtf I, üöbrentei-tef 

•1—1;. szám. Telefon 5-51

flrnnsnKGtJaec-íiSOtJ-íí
briliánst, ezüstöt, régiségeket mindenkinél drA- 
lobban vesz a KÖZPONTI ÉKSZERBEVALTU 
József körút 17. szám Telcfónízám: József H

Mielőtt bármilyen

mgsiíarA" vanni 
vagy

szándékozna, saját érdekében "• 
mutaasza abolváro - 
ingatíarcCor^íHmí Irodajai

VÁÍ.Í.US.&TŰT
V, Jó««)3ér13. (Fürüú uto* 
felkaresni. Telefón 18®^,

látta Schnur Henrid

r

u. fi. délutáu 4—G

Bank Rt 
szeptember

Ne vegyen szőrmebundát, raglánt, férfiruhát íSSl" mwSí^'u



1W- °któl)Cr * HETröl NAPLÓ a

simivai hét

Vii>!iirluk, 
t;<jltÍMÍi'fl

w

Mr. Smoklng
Hétfői Napló múlt számúiban 
hoa.y itthoni barátainak un- 

Amerikába utazott, útja köz-

előadásán. Csütörtökön Sándor Erzsi ka-’ 
marnénckesnővel és dr. Parvis Taurino- 
val Rigolctto megy, pénteken a Toscát , 
ismétlik, Scarpia szerepeljen Pár eis-szal. . 
Vasárnap délután a trubadúr korül 
színre.

• A Vígszínház e hetének öt estéjén | 
kerül szinr? a színház s• v'/.-ciós fí- 
k-. re, az /. or. Riódén az Első csö:i-\ 
Hetest, pénteken a John . 
mart adják. Vasárnap délután a 7.si- 

szcrenel a műsoron.
Szenzációi, darab szenzációs előadó-' 
a „Csodaszarvas'* sikerének titka. V j 

| Renaissnnce-‘*'zinház jövő heti műsoré! a i 
ynck-da.rab doininá'ja, 

-- - - ....... — Törzs Jenővel a címszerepben —!
felkiáltással továbbadta /e; hétfőn, szerián, szombaton és v;u 

este kerül színre. A Renaissauee-Szinház !
A trónörökös, lie.l- j 

•ölökön van műsoron. A 
vondégszeroplő berlini Die Gondel-elö- 
adúsok sororaíosau cs;?ö !' kig farínnak | 
éjjel “»11 órai kezdettel, mig uto:só elő-1 
adásuk pénteken este i’éi 8 órakor lesz. , 
Jövő vasúrnaj) délután a nagyon mu
latságos Önagyságu két férje kerül

Itt a drótnélküli távirat, vagy az aka
démikusok kedvéért sürgöny, abbanma- 
radt, mert az amerikai markonista be- • 
lekapcsolt a vonalba. Mister Smoking 
azonban jól ismerte a jeleket s a követ
kezők bontakoztak ki szemei elölt;

„Burian, Wien, Staatsoper. 
zödés Newyorkban lekötve. Novem
ber elsejére várjuk. Ügynökség.

;;

Szer-1 ráng
I • '
I sa:

A hajó markonistúja átkapcsolta a ’*o-) nevozC|P,, cr,)-1U1U.|. 
ólat cs „Nagysád, az ég s'erclmérrL ' niP|v _ Törzs Jciiíó

fizik színpadra, Tamás, mint Vaály 
Hona partnere velő együtt, a legmoder
nebb párizsi táncokat fogja bemutatni. 
Dónes pedig Somogyi Nnsival fog egé
szen eredeti és Budapesten uiig mm 
látóit táncokat. lejteni. A bemutató 

külsőségeiben is a legnn- 
iót ígéri, rendkívüli, uz

h.n éppen kcnyelmescH ült a. Lctdathan 
fánnóimik egyik bőrfoteljében, amikor 
„ Mnrconi-tisztjc egy hosszú rádió gram
mal leple meg őt. A drótnélküli üzenet 
t.r.^szAesen Budapestről jött és a kö- 
utkezőket vitte hírül:

Beöthy vezér kettős szüretet tart 
y.ili/cl Lontón, ahová Baba lányával 
pénteken utazott cl. egyet pedig itt 
Pesten, a Magyar Színházban, ahol 
lm este tartják főpróbáját. Molnár 
r!’örös malom" cimü játékának. í gy 
lörl'k, a jövő héten már mindenki 
malompapirt ve^z majd a tőzsdén. 
Beöthy azért nem nézi téli...

nalat cs 
Beszelünk!1* 
a magyarországi tele grammot.

A Fővárosi Színház még 
nem készült el a
Most Kemény ffy Annát szerződ
tető, aki a Vígszínház pozsonyi ven
dégszereplésekor a „Cserebere"-ben 
játszott és nagyon szép sikert ara
tott. A kék szemű Kemény ff y 
lése elé nagy bizakodással 
az „öregek". ” ‘' 
bélen utazik cl Amerikába 
határozta, 
haza. De ez még nem biztos, 
félesztendő múlva biztosan jön majd, 
a sürgöny, hogy várják, mert érke
zik. Anyakönyvi pletykákról csak 
annyit, hogy a primadonna, oki 
nemrégiben vált el, a szállongó) me-rótlval, Jln 
sék szerint újból válik s aztán férj
hez megy — első úréihoz.

Salamon Béla a ml nap ellátoga
tott a Pesti. Kabaréba. Ujváry di
rektor nagy örömmel fogadta, mert 
egyik tagja éppen lemondta az elő
adást, hát gondolták, majd f< llép. Forrni Póz. 

I helyette Salamon. Salamon fel is:1 y’.''
lénett, na au sikert nrnt.nti. 8Z“k

mindig | régebbi nagy sikere:
..zervezkedessá. d™ ós csiiíiirí.........

szerep
néznek | színre.

Palásthy Irén a jövő 
........................ és (l- 

hogy két évig nem jön 
egy

______ __ __ tétlenül a 
sikert, mert már az uj darabot is 
kitűzte. Bús Fekete László a „Négy 
Miliőtyi-lány" cimü vigjátéka követ
kezik, de bűn volna, ha nem monda
nám cl, hogy a színház keresztségé- 
ben „Özvegy Mihályiné" címmel ke
nd színre a darab. De még Bús Fe
kete sem tudott teljes megnyugvást- 
ke-.m a vezérnek, akinek ládájában 
tan már a következő újdonság 'ls,\\ IIUII rí/i 
Pmd Goráid i francia író darabja, a\lcvclke. „I\ ll é,é^KdLi 'nwásun 
Bdtárosi pediti rémdrámát A-np- és'mrnMvc l"iddőm"az
Parker angol írónak hozzak szinrel, 
színmű rét, ami kél ezerszer ment • 
Londonban, j

.j Renaissancc a hajótuteni olda
lon Szép Ernő ,Tóth Manci“-ját pró- ) 
bálja, a nagymezőutcai frontrészen\( 
peáig a Gondol-kabaré próbál. Ja, ( 
igaz, a jó pestiek már faragják is a / 
vicceket a Gondclre. Tegnap például ‘ 
'’liy szenvedélyes viccelő ezt mondta 
•!iy türelmes hallgatónak:
~ Hallottad, hogy Kovacsevics 

Milos már nem vendéglős a fícnais- 
lanceban?
- Ne.cm? Hát ki?
- Ki más, mint „Gundel"?
Shnonyi Majának nem lesz sze

gye Szép Ernő darabjában, elmegy 
Mt a megszállott területre vendég- 
^rrcpclni. Bárdos viszont már is 
áldozott Berlinbe. Úgy mondják, > 
WfUJ egy tucat darabbal jön visz- 
^o. kell. is fjm nckt darabokról' 
voeaoskodnia, mert házi lantossebes-', 
/lene, Szenes Béla átugrott a Vig- 
■odiázba, ahol még nem volt. No 

''"■J meglátjuk, lesze olyan sikere 
'> dartd/jának, mint amilyen a 

(’,(,''[otnás"-nak volt, amelyhez ha- 
/,"r' jól.ai kívánunk a derék Sas 
•^i m k es Szabados Bélának, akik- 

,‘d(,}iftzonycdi8dir" cimü ope- 
' n Városi Színház hozza
l- i n",",’1 ^Wl-ával, Knlbay II- 
...i ; .,n"ovn'- Sxfllaival, Horthy- 

\,?> rfl í?s> ^^irmayval a főbb 
■ ó; ’ij'b,cn- //l,ín ”'>!>!/ ti/sáff ran 

, <!!■ A^or „.vn,,rtrro,. JM,._

......r!"^von ió darabját át- 
.-A" Ilrlnrn.i Srtnhdiba, ahol

'■"'bláÓ ^"’^ban n,ár 
óén , ' " ? yl"a>/arban játszottál:, 

ll hátra”'1 m"r rSnk "

Tl,n,'^l’l>- mart mt’flj 
 a ,r° f‘"-tlö«llnz:ü vabitn t-an. I

lépett, nagy sikert aratott, szcrep-\ 
lése után a direktor természetesen' 
megkérdezte, hogy mivel tartozik.] 
Salamon az uj, valorizált tisztelet-! 
díj szerint kérte fizetését, öt zsöllye 
árát. Ujváry át is nyújtotta a borí
tékot, Salamon zsebre vág la és csak 
otthon bontotta fel. Biz abban nem 
volt egy árva lityiéig sem, csak egy

. „Fellépésedet hálásan kö- 
—............................ ...... -......... -.z öt-
zsöllye árát. A zsöllyék a napilapok 
kritikusainak állahdó szabadjcgyci. 
Ujváry"

Ekkor nagy vihar keletkezett s a mar- 
kon ista jelentette, hogy most nem taná
csos telegrafálni. mert könnyen lecsap 
a mennykő. A Leviathan pedig sebesen 
siklott tora, érdemes utasával, Mr. Smo- 
kinggal Ncw-York irányába.

* „Navarrai Margit4* n Belvárosi Szín
házban* Fodor László iiagj'fií l órii v'y- 
jáb'-kn, moly idáig a Magyar Színház
nak volt egyik V'gkedvcbi-bb niűsorda- 
rabja, a jövő h'ten a Belvárosi. Szín
házban folytatja karrierjét, ahol pénle
ken. adják először a kitűnő vígja,.. 
Tóth Büskével. Biller Margittal,,Sándor 
Gizivel, J’aludi Sárival, Hoykóval, Ba- 

' ásszal, Pártossal és Rétheyvol 
a főszerei nkben. A hét többi napján ,A 
jégcsapot**, Zilahy Lajos pompás bohó
zatát és V.’edeVnd nr ., 'iíríí tragédia’ 
ját, a „Tavasz ébredését** adják. „A 
jégcsapot" hétfőn, szerdán, és szombaton, 
a ./l’avasz ébredését" kedden, csütörtö
kön és vasú,,nap. Vasárnap délután T. 

isi felléptével Szenes Béla ki- 
i'rjálékát,, ,A gazdag lányt" játsz- 

3 órakor móv.-'kelt helyárakkal.
I • „A rózsnláuy" bemutatója. Louis 
| Vernev.ill és Iván Caryl önerejét 7 - 
I gon István kacagtatóan mulatságos for-

' * OÜ’enbarh ragyogó mnzsikája, n hí
; rés szövegki i” ■ k/fogyhatatlan tréfái, 
elmés < -.i’irol.Áié’S.-;>, az ünnepelt vendég- 
művésze!:, Lál.i’.ss .Tuci és líó/.sal'-’gyi 
Kálmán, a <•!; ■ ■/•roplő (lébor József, 

'Sziklai, S i, Ní-'.-.- I :i' • 'la, Aboayi 
' Marienn? és Kős/rgi Teréz színes, vidám 
. alakilé'oü h. i o leiorh-l'ák a Vá- 
I rcsi Szinhá" jó lékre !éi:. Kedden, szer 
dán, szombaton, v;> ...' :ap é.s> kö\ríkező

; hétfőn osfo adják az Orpheusf, valóság- 
| gal elkapkodják jegyeit az összes elő- 
I adásokra.
I * A berlini „Gondel** szenzációs veu- 

dí*ff.‘áté.:.i'.ú c héten is íolyíaíja a. 
JJtuais'iniec-Színházbjui és pedig c ::'-’!r 
tökig éj.:'»li előadásokon. Pénteken fél 8 
órai kezdőitől lépnek fel, hogy azok is 
gyönyörködhosenek ebben a nagyszerű 
pi’odnkeióban, akiknek éjjel nem ált 
módjukban azt megtekinteni. Az előadá
sokat Békeffy szellemes konferúnsza ki
séri.

* (125—131-edszpr) adják o héfon a Fő
városi. Opercttszinházban Lehár párat-

•t, a Három- grá
ciát. Vasárnap délután a Marinka, a 
táncosnő kerül színre.

* A .Magyar Fáin ma. szerdán és pén
teken reggel öt órá’g tartja nyitva pom
pás holyi«ége!t, ahol minden e-fo fényes 
műsor mellett Tényes szórakozást, tálát 
a közönség. A kö-k-T e’f.«ó?nck örvendő

i mulató naponta délután hangversenye
ket rendez.
r

péní ■-j lan sikerű roviiopnrett; 
átékot ríü/. Vas.'

,l |

diíásában jövő szombaton, 13-án muíat- ; 
.iák be a Bla.ha Lujza-szinházban. Az uj- 
donság, mely a megszokott, operettsnh- 
bmlól mc.-sze eltérően modorú, íá-’i/si 
miliőben jutsz,ódó ötloíekbon és muhi! ú- ) 
gns helyzelekhen gazdag vigjútik, tej'e 
szebbnél-szebb zeneszámokkal és táncok- i 
kai. a szinir.íz legjobbjait fogh-Jkozfotja: I 
Somogyi Nusii, Vaály Ilonái, Boross , 
Gézái, Abonyil, Tamást és Dénes Ősz- I 
kárt.

• „A vörös malom" sorozatos előadd-1 
sokban. Egészen példa nélkül való az az 
érdeklődés, amellyel a közönség Molnár] 
Ferf.c uj darabjának, „A vörös malom" 
eimii színjátéknak bemutatóját és to
vábbi előadásait várja. A színház pénz
tára. mely n. jegyeket csütörtöké í kezdte 
árusítani, egész nap valóságos 
alatt áll. A bemutatóra természetesen 

) Összes jegyeket szétkapkodlák', a darab) 
I további előadásaira is tömegesen viszik i 

a jegyeket. „A vörös malom" a jövő I 
I hét minden estéjén, valamint jövő va
sárnap délután rendes esti h-'lyárakkal 
is műsoron van, mindannyiszor Darvas 
Lilivel, Pécsi Blankával, Snmliyval, 
Gellértlel és Tarnuyvnl a főszerepekben. 
Hétfőn, n főpróba et-léjén a .színház nem 
ta--t előadást.

r ” Az „Elssder Fanny" 25 Ik előadása. 
■ J’aragó-Nádor nagysikerű uj operettjo, 

« ... . .. ............  .1 este meg-
a Király Színházban, .jövő 

vasárnap, 14-én már első jubileumához 
ér. A 25 előadást, a pompás darab

! dóun táblás házak mellett a 
DARVAS LILI MEGHÍH/T A „Vö- : legnagyobb tetszésétől kísérve 
RÖS-------------- -------------------- ’ ’

RÖVID HÍREK
ostrom | 

az

A

UpÁ VII. kor,, Kr-
r .1 *.A\ .......i.r.f ........... in

VTI. kor., Er
iéből-körút -19

igazgató:
Ujváry Ferenc /..•
Royal szálló épület. Tol. József 119-28 
.'■T WWMivTBgWTyvsginr

Éla és mámlsK essí-a a

GóSísssá KarSéss E18a és
SóSh SancZar ........ 

a Vigs^inház niúv.'szi ktek vciuh .-játéka Hamar 
c:;y ay.srznyt e nni üip:hp.l-M.Mth vi"ii.vl-bán

2 felv. Irta: Kő var’, • Gy.

íi Eíétíajü 
íeíeség 

Irta: Harmati’ Imre

villamos- 
háxíiiiséíj 

Irta: Harmati’ ímre

Sas’ótsS&ors
Énekes ni éka

I

VÁROST SZÍNHÁZ.
legközelebb bemutatja LoriAng 
háromfelvonásos operáját, amely- > 
nek Cár és ács a elme. Női fősze
repét Kőszegi Teréz játssza, a férfi ! 
főszerepet pedig Sárost Andor. A 
színház tagjai szorgalmasan ké-1 
szülnek az uj opera bemutatójára.)

TAMÁS ANNY ................................. ....
drámai hősnő és Bt/rfai Imre lón-. „„.ij-ít a jövő hMen'l* minden 
eoskomikus, kik eddig Sebestyén ismételnek 
Géza budai társulatánál miiköd-!v; 
tek, most az újonnan átalakított 
Újpesti Színházhoz szerződlek.

Feliépnek: Beteg!’ Bc!>y, Faragó Sári, Fehír 
Gizi, Fe enczy Karoly, Haraszty M<ci, Heté- 
nyi Hciúelberg, iiori.i Hűha, Kondor liioiya, 
i’ővary Gyula, Krajaik Mária, LuJtárs Sári, 
Radó Nándor, Varnay Vilmos, Virág!’ Jenő 

£tc»*»dás IrertteCo 9 órakor3 JcRy?’c válthatók: i)ílután 5. órától a pínztár- 
| nai, egé:V. nap a Színi;Vzi Életnél és Bárdnál

Roftenbilleru.37 <^5^K :’,S Roltenbillcru.37 
felet.: |. 2- <>'. trlr $. \ -fez a J i t^cl. ; j. 2—63 
íléíf-5löl-szerdáig : Sxcsxé’yes asmonynft. Csü- 
törtöktöl-vaa-'.rnapiR: Jzdwntó győzelem — 

<5 hdLxatotll/t — E.txfcrke

ORIENT ,’íS1!ö15Si
Ih'lt jtul-s/.t-rd.fi' : .1)oci'trn ):ulóxok I. --- Sxör* 
nyateg — Csütörtöktól-v."■> un->j.

asszorsyol;

MALOM“ PRÓBÁJÁN. I minden o«to a bemutató 
, Köké

D'Arigo i 
ilután ug;

..A bajodért" adják 3 órakor ni 
hclyúrakknl.

* ,.A

EST-m©zsi6
Hétlótol-szerdáÍ!': -'r-rr. kalózok XI. — Csü-
tórtöl.tÖi-vasarnapiR 7iir/crge/f,'; Jiitt*ment

A vörös malom próbái közben együttese, Houthy- Hanna, 
Darvas Lili meghűlt,úgy lio;ry i ,?;H;n’* l/dab .r, D*Ar 
Pollacsek tanár tanácsára a ] ' / ÜJÜ
vasárnapi napot agyban töl
tötte és i«*y kénytelen volt le-' - ,.A rÓ2Snljlny.. főszereplő’. A Bhha 
mondani az Égi és földi szr- ; Lujza-Színház jövő szombat'. 13-iki be. 
relém előadását. Érdeklődi illik | mutatóján Louis Verneuill és Jván C: 
a művésznő állapota iránt és j ryll mulatságos és vidám opr- Mf r b -n 
a következő fel világosi fást I Somogyi Nusi nagysznháRu egyéni- gé- 
kaptiik: A művésznő ma már ; hoz kiválóan alkalmas szerepet k.-ipTt, 
• •• ** | egy párizsi kokottot játszik, a leg'ivn-

tosabh táncukat mutatja le. Vnú’. Ilona 
egy fiatal vidám tisztesség' ^ páriz-i rv-'.- 

| wzonyka ónok és táncos s erőnél kanta. 
I Boíoss Géza, mint a Blaém Lujz/i Szín
ház vendége. e;.ry öreg régiségkereskedő 

Abonyi,

|K u Kamőáia V-
. SluCí ííte.; it'1;:,ícvol e ViiréC- 

stikli Sóin K— t.ezihte H énkor

iirdL'tjlu u luvtj.i

i k ü '

VJ-ojll',-'

.'■'apói ‘ i k ; 8 órakor, 
rsiiliir.■ vasár- é3
iin.iepn.'.pd. u. fii 4-kor 
Eiriioiíá-

TELEFON : 65-5.3 í^vsirnyeh
jobban van, a láza teljesen 
elmúlt, rfcry hogy valószínűleg 
nem kell elhala«fctnni n mai 
főpróbát.

SZENTIVÁNY1 KÁLMÁNT, .......................
a közkedvelt komikust, az Apolló- mulatságom figurájában lép fel.
kabaré szerződtette. ! kl. pbhp" « terepében mutatkozik be. | jUCiJltí

__ — mint éneke--•ínész. egy p.n';^i kikm hI
• I>r. Pnrvl, Tnnrlno hótflín r Mr-' «t»va!1.-rt .Alszik, k rirunh kon 

risztót ndjn n Vóronl Szinliózbnn Fnn.t I’nnlals'.KO, flmiriifl Tomis fs li

?ra13yérí, farj11iúnyárt
:z.úsiert -!■.) kor • •it.i " a r.o.ia .ere l-X»J 
. if. .... r-'.f. 3.s ■

“ venni haaz-

ih. 7 riv:'n*?r.
•n !■ •■■■ • ’ «8

FEHÉR M MllfC A férfiruh a áruháza Budapest. 11, rUldilH ív kerület, Károly-körut 16. .szám

í* •■ úrikat t

p uhrtt, fr-.-rr . Í^CÍ jXf 
llMM< Snltrd-1 "• '* . l«

vlszh



ntTíól NAPLÓ

, VXSHRWm 
spomSPORT

7B. favorit csapatok csak 
kis gőlaránnyal győztek

A nini mérkőzések meglepetést 
nem hozlak. A bajnokság első he
lyezettjei megtartották pozíció,ju- 
knf. Az FTC szén küzdelem után .1 
góllal terhelte meg ellenfele kapu 
.iát, mig nz. MTK nehezen tudta 
gól a rúny.u

<*gy 
győzelmét megtartani.

JBudapcst, ra, október

MTK

Atlétika
A NfN'Sá', mai atlétikai versenyét a 

szeles idő károsan befolyásolta és csuk 
Munkát László (MTK) 110 m. gátfutása 
(16.6 rnp.) és a MAC 15X100 m. stafétá
jának eredménye (14 p. 02.4 mp.) méltó 
az említésre. Fontosabb eredmények:

ZZ. oiwf. magasugrás: 1. Kemenes 
(BEAC) 166 cm. 2. Vidóezy (MAC) 166.

ZZ. oszt. 100 m. síkfutás: 1. Pallaghy 
(MAFC) 116 mp. 2. Ráday (BEAC)

1000 m. síkfutás: 1 Bejczy (M AC)
41.6 ’.mp. 2. Csekey (Müve CsFC) 
43.5 mp.

Sulydobás: 1. Eördögh (BEAC) 
ni. 2.’ Csejíhey dr. (BEAC) 12.30 ni.

110 ni. gátfutás handicap: 1. Máskát 
(MTK) 16.G mp. 2. Uj falusi (FTC) 17.2 
mp.

100 m. gátfutás: 1. Somfay (MAC.) 58.2 
mp.

11.7.
2 p.
2 1>.

13.10

Törekvés 2:1 (0:0).

veszélyesnek In-TÖrekA játék n
dúló támadásával kezdődik, de az első 
percekben elért komorét nem tudja ki
használni. A 12. percben fFíi»A7rr B'e- 
berrcl összeütközik, aminek Winklcr pár 
jKTcnyi kiállása az. eredménye. Ezután 
az MTK felnyomul és a 40-ik percig fö
lényes. szép játékban gyönyörködteti a 
10 12 ezer főnyi közönséget. Orth kitü
nően irányította csapatát, lapdái min
dég helyezettek voltak és Molnár, vala
mint Opatával folytatott játéka Lantos 
kapusnak sok munkát adott.

Braun ma is villámgyors lerolianásnl- 
val vitte előre az MTK jobbszárnyait, do 
a kapu előtti beadásait n Törekvés vé
delme az első 
mcghiiisitol la.
sok Ismét fölénybe 
nem tudnak szerezni.

Helycsere után az MTK az egész mér- 
ózés'm fölénnyel játszik. A 3-ik perc

ben Orfli inrándulást szenved és Nadlcr 
helyem vonul, azonhun a küzdelem he
vében már komolyan nem vesz részt.

le

, Durva játéktól ina sem voltak men-
J lesek a pályák. A Vasasok egyik
Imll'jáí, Ke.lheimet, a mentők szálli- 1 

í tolták cl. Blrl mai szereplésénél 
ismét bebizonyította, hogy a ma- | 
gyár kaput nyugodtan rá leheti

I bízni. TJumzetköfziíB^tőve^seny
<9-/ w | vasárnapi svábhegyi autóverseny

mozgalmas képet kölcsönzött ma a fő
város ucáinak. A kora reggeli órától 
kezdve autók hosszú sora húzódott a 
Svábhegy felé, a fogaskerekű vasút in-

szerű munkát végez. T)o a csatársor tel
jesen álló játékot produkál, Füleseknek 
«sak cgy-ogy messziről jött lövést kell 
fognia. A BTC nem is próbálkozik ered
mény elérői 'ősére, az egész csapat a véd.■-j (lóhíizí‘r,í'1 pcd5^ szópszámmal tolongtak 
lembe tömörül r. ez némileg magyarázza ' az ,,,nberek.

....... ......................................’ I A célnál
| nagy érdek
köztük

félidő minden esetében 
A félidő végén a vasuta 

kerülnek, do gólt

A 26-ik percben Braun lerohan Mol
nárnak átadja a lapdát, amely Sik
lósihoz kerül, aki azt nagy erővel 
a kapus niellett a bálába juttatja.

A 7'07,7. >■('? inind- n erejével ki akar 
cgy< nliteni. Néhány lerolmnásn Kropct- 
e.-ckn>k ad munk.it. de n legbiztosabb 

lyzetef Partos (Ihibázza. Az MTK fö
lén.. <•' a MnsiiL-isok rámenős játékkal 
akarják ellensúlyozni.

is az FTC eredménytelen játékát

I'TE-IJJ. kér., TVE 2:1 (0:0).
A III. kér. nem várt jó játékkal 

varja meg az l’TE védelmét, sűrű 
madásai több veszélyes helyzzítot 
repítenek Varga kapuja e’."C. A 2........ ,
percben Horváth éles kapufát löt-f, majd 
a visszapattanó labda Szabó zsák
mánya lesz, de leszerelik, Fog! II. jól 
megállotta a lmlyét és az első félidő el
döntet len eredménye az ő érdeme. í

A második félidő elején a leadások 
vehemens támadás alá fogták UTE ka
puját, amiből a 10-ik perc Horváth ró- ; 
vén az első gólt hozza meg. Az. UTE 
nyomban a vívók kapuja elé nyomul és 
szélső c-atárni több veszélyes támadást 
vezetnek. A 25-í/c percben Fogl II. s:n- \ 
badrúgása a IT. kerületiek kapuja elé j 
kerül és a kavarodásból Jeszmás ki-1 
egyenlít. Az UTE ezután tánuidást-táma- j 
dúsra vezet. A 31-ik percben Neuhaus 
védi Paulusz korverét, ellenben Cson
tos lapdáját már nem fogja. Az UTE n 
megszerzett győztes gól után már csak i 
v édolem re 1 örekszik.

za- 
tá- 
tc- 

előtl. A 26-ik i

I ezerre menő tömeg nézte 
érdeklődéssel a verseny lefolyását, 

■ nJózsef főherceg is kíséretével, 
.■tndrássy Sándor gróf, a Királyi Ma- 

1 gyár Automobilklub elnöképek vezetése 
| mellett a versenyintézőség fehér karsza
lagos tagjai intézték a verseny ügyeit, 

: mig a kék-sárga és piros-sárga jelvényes 
műszaki és pályabirák igyekeztek simán 
lebonyolithatóvá tenni a versenyt. A cél
nál katonazenekar hangversenyzett és 
katonaság rendőrséggel karöltve tartotta 

; fenn a rendet, mely a közönség sport
szerű viselkedésének természetes követ
kezményeként meg is volt.

1 Baleset az egész verseny alatt 
egy volt. Gróf Kheven-Miiller F. 
Romeo-gépo felborul L

Az autóverseny nyertese 
Steyr-kocsf ja. a inotorkcrékpárvcr- 

senyé Diertl lett Zcntth géppel.
A verseny befejezéséről „Vege a rer- 

::enynek‘i felirásu zászlóval vógigliuzó 
autó — sajnos — nem hirdetett magyar 
győzelmet.

n 3S-lk nercben Opatn egyedül le
viszi n lapdát, kicselezi a védelmet 

és közvetlen közeiből golt lő.

Ezután ismét pár percnyi Törekvés fö
lény mutatkozik, amiből Prégcr a 40-ik 
percben megszerzi a Törekvés egyetlen 
gólját. A kiegyenlítőn azonban elmarad, 
bár n vasutasok mindvégig ambicionál
ják az eldöntetlen eredményt.

FT( BTC 3:0 (3:0).

Ilii klfcjezőjo 
Ferenc városiak 
csuknom teljes 

i'-’.v látszik, a (

Az eredmény nem 
erőviszonyoknak, a 
rgesz mérkőzés alatt 
lényben voltak, de ír 
lársor nem ambicionálta a jobb goul- 
nráuyu győzelmet s nem feküdt eléggé 
a játékba.

A UTC kezd s rövul támadás után át
adja < !Icab'lrnek a játék irányítását. Az 
I l( hulfsora tróntbu veti csatársorát. 
Pataki, majd Héger vezetnek támadási, 
egy kv! veszélytelen lövést is leadnak, de 
a ii'iUKi tilt vedelem helyt áll. Általában 
mezőnyjáték f< lyik, a UTC is csak szór- 
\.iii\os lefutásokkal próbálkozik. Ered
mény csuk n Pi-ik periben van, amikor 
a BT< • elleni koméi ból Kelemen a ve
iét.• goalt rúgja. Ezután több jó helyzet 
adódik, d«» a csatárok mindent agyon- 
koiiddii::Inuk. Must l.i-t nhoffer. ki od- 
<lir i'oi.i sok vizet zavart, belejön a já- 
1 khn. kél hatalmas 25 méteres lövése 
• ak < < . i t e .• ekkol kerüli cl ugyan a 
kaput, i|o a :td-ik percben megszökve 
geilt ló \ további táinmlások során a 
4'<A- perében lllum Mészárost szökteti. 
I. hm a korm tvonalról beadott labdája 
n ' . i. pett kapus mellett a hálóba csá
va ’i'.. K '/"etióp utána n R7T nck van 
jmalh. ly/eto. de Pú; : hibáz.

A II. félidőt nz FTC gyenge irammal 
I /'i. I.tlemcn. majd Hégtr mellé b>- 

uajd Szabó hibájából a IITC \e,szé- 
de Hmt/ler tisztáz. \ FTC jn- 

korner, /’o/uAi 1 \é.<o emberbe, 
kapu fölé megy. \?. FTC inóst 
fölénybe kerül *» nz < gesz fólidő 
csnkncin knnnjához szegzl ellenfc- 

• elsősorbnn a hnlfsor érdeme, mely 
< V lemben, mint támndáshnri nngy-

ly< /let 
vám 
maid 
na :r> 
alatt 
lét. e

Fahiszépc ellen. 1. Filigrán (2 Pretzn^ 
2. Szeles (1 Szabó L. II.). 3
(16 Nagy G.). F. ni Sár-ám ' 'm"P’ 
My Pét Adut Párkan/. Aip:^, 
nyo, laltzman, ( itera, Aigolo \ t 
Evio Marsehall, Baldur, Szívtelen"1''’ 
Űrieket. Tót: 1000:3200: hely kiíiímJ’ 
2000:7500. 5

III. .Magyar Sf. Legcr. 2800 m. jr. 
lehetős nagy izgalom előzte nie^ •/' 
gyár Sf. Leger lefutását a közepes 
mu közönségnél. Előzetesen a llílgy ,n 
Párizs favoritja Simson volt és euin .' 
zieióját n verseny előtt is me-í n-i ,, 
A bírói páholy előtt is ilyen'klait 
kus versenynél szokásos parádénál üt 
telivér vonult fel. Ascauio nyerőnk 
volt jelentvo és Porgoles.. mint rSj 
ló lett kiknldve. A verseny lefolyása a 
következő: Amint látható lesz a mezőny 
Parádés vezet Ascanio élőit, majd \s 
eanio veszi át a vezetést. A forduló .io 
Stimsnn folnvnuinl A.. r.. ...Simson is felnyomul és ő fordul be 
elsőnek és pár hossz Monyt

jön Ascanio és

és
szoroz. a 
úgylátsziktáv után _ ______

mintha nyerne is, do Janók szívósan ős- 
torozza Simsont s megnyeri egy ko«z.

KAC—UTSE 1:1 (1:0). j j(q sikerült rendezésben folyt le a kc-
A küzdelem általában a KAC térfelén ; rékpáros szövetség szezonzáró versenye, 

bonyolódott le. Az. UTSE fölénnyel ját-1 hűvös, szeles idő nemcsak a közön
szőtt, de hogy jobb eredményt nem tu- tartotta vissza, de az credményc-
dott elérni, annak Piri az oka, a KAC is károsan befolyásolta. A verseny 
kiváló kapusa. Az UTSE perceken ke- Jegérdékesebb része Péters amatőr világ
resztül bonibaszerü támadás alá fogta a' b°.in°k mérkőzése volt az ittartózkodó 
KAC kapuját, a válogatott kapus azon-1 nómct Professzión át us versenyzőkkel. Pc-

A niotorvezetűses verseny első futa
mában Bánlezky megismételte múlt
heti bravurját és fényes stílusban 

nyert Bartos előtt.
Nemzetközi fő verseny, 2500 m. 1. 

Schruge (Német). 2. St-ábe (Német). 3. 
Gotlfricd (Jsémet). 4. Peters (Holland).

II. oszt, fii verseny: 1. Sághy (Vil. 
K. K) 2. Bcnyó (Vasas). 3. Sohwarz (J. 
K. K.).

Holland-nemct-magyar meghivóisi ver
seny, 1000 ni. 1. Stabc (Német). 2. Golt- 
fried (Német). 3. Peters (Holland). 4. 
Grimm (Magyar.)

Nemzetközi molorvczetéses verseny 220 
km. 1. futam: 1. Bániczky (vez. Nagy 
K.). 2. Partos (vez. Bartos). 3. Tóth (vez. 
Szavanov).

TI. falam: 1. Bartos (vez. Bartos). 2. 
Brummort (vez. Szaszanov). 3. Vcrmcer 
(vez. Jankovlcli).

20 km.-es nemzetközi párosverseny: 
f:oltfried—SiG>l,c. 2. Schragc—Grimm, 
Szécséiiyi-^Szildgy'

KAC kapuját, a válogatott kapus azon
ban minden akciót leszerelt. Az első gólt • 
mégis a Kispestiek rúgták. Morvái ki
belezte az UTSE védelmét, szabadon 1 
rohant a kapu felé, Bajusz a lapda elé , 
veti magát, do védése nem sikerül ős i 
Morvaj/ megszerzi az első gólt. .

Félidő után nz UTSE még nagyobb 
lendülettel megy belő a játékba. A 
egyenlítés a 37-ik poroljon Wilhcini 
vén sikerül is. A küzdelem további 
lyama mezőnyjátékká alakult.

ki
ró- 
fo-

I

Vasas—Zugló 2::2 (2:1)
A Vasasok csatárának szép kombinációi 

gyakran veszélyeztették Zugló kapuját, 
ami már a 3-ik percben eredménnyel is 
járt. Szenhniklóss]/ lerohanása az első 
gólt eredményezi. Tiz perccel később 
Sefcsik komor lövésből a kiegyenlítő 
gólt éri el. A fölénybe kerülő Vasas 
csapatot Zugló védelme a kapu előtt 15 
porcénál feltartja. A 32 -ik percben Zteo- 
lenszky hibájából a Vasasok második 
góljukat is megszerzik. A 22-ik percben 
Takács ll-cst ló. de a 7<ugló kapusa ki- 
védi. Sefcsik a második félidő 42-ik per
cében gólt rúg, miáltal csapatát 
hoz jutlalju.

pont

1.
3.

VAU -33 FC 0::0.
Mimikét csapat rendszertelen 

kodó játékot produkált, általában 
a mezőnyben 
ritkábban közelit(>tték meg. 11 a volt is 
egy-egy gólhelyzet, a csatárok egyik 
részről sem tudták azt kihasxnáini. 
Egyik csapat sem mondható jobbnak, 
habár a 31 FC csapatában a csatárok 
egyénileg jobbak voltak ellenfeleiknél. 
Különösen Pipa egyéni Játéka vitt vál
tozatosságot a sivár, inmltnas 
zésbe.

csap
osak 

mozogtuk és a kapukat

Simson nyerte 
o magyar St. Lésért

II. osvlályú eredmények: 
NSC-MAFC 0:1. 
l’ÓHtás —Testvériséx 2:1.

ETC-EMTK 0:e.

szal a versenyt. 3. F. Béla Bácsi, kosz- 
szakkal hátul Pergolese és Parádés, 
moly íjjóbbi feltűnő rosszul futott. 1. 
Simson (p. Janek). 2. Ascanio (l'i Esc},j 
3. F. Béla Bácsi (3 Schejhal). F. m. 
Pergolese, Parádés. Tót: 1000:1400; hely 
1000:1000:1200.

7F. Kétévesek őszi nagy handicapja, 
1200 m. Start negyedórái kísérlet után 
sikerül. Frivol ugrik el legjobban. A táv 
után Ciha és Esküszegő válnak ki a 
csomóból és az utóbbi könnyen nyer 
Ciha ellen. Harmadik Mende-Monda. 
Barfa állva maradt n startnál. 1. Eskü
szegő (6 Biemácky). 2. Ciha (8 Takécs), 
3. MendoMonda (6 Szokolai). F. n. Po
rnóim, Szándék. Frivol, Plánéta, Ked
vesem, Barfa. Korax. Tót: 1000:11.200, 

1000:3400:5200:2500.
Kétévesek versenye 1200 m. Tokoro 

el legjobban, azonban a táv 
Szék oly vér jön és nyerő 11 ok lát- 

do kívülről nagy spo-ddel jön 
Rossolino és könnyen nyer. A nagy fa
vorit Tokoro a legutolsó. 1. Rossrlino 
(2’/s Takács). 2. Székelyvér (4 Prctzer). 
3. Győztes (3 Hofbaer). F. in. Tokoro.

17. Ilandieap 1200 m. Corona és Em- 
bona ugrik el legjobban. Táv után kívül
ről Fácán jön és küzdelem után nyak- 
lioszal győz Coroua ellen. 1. Fácán (La
pos). 2. Corona (Pretzrier). 3. Bergfficdo 
(Szabó L. 1T.) F. m. Embona, Melií 
Túrán, Bábuéi.

Budnpesti ügetőversenyek.
7. Futam 2100 m. 1. Kominune (Kab 

linka). 2. Rota (Brown). 3. Panesi (Cas- 
solini). F. ra. Schask, Keszkenő, llonfa- 
lan és Erzerum. Tót: 1066:1100. II. 1000: 
13.800. hely: 1000:1200:2000:1200.

II. Nyeretlen kétévesek versen >ic.
m. 1. Muzsika (Zwilliuger). 2. Kilimán 
(gr. Sennyey), 3. Wilburn Wnlts (Sütő). 
Miki másodiknak szaladt lie. do ’lb' 
kvalifikálva lett. F. ni. G. R. S., Hirego* 
Roland, Giaur II., Végzet. Kosa Bc* 
velstoke és Irma. Tót: 1000:79.400; II. 
1060:6800; hely: 1000:2800:1700:2000:800.

III. Cró>f Dessewffy Miklós cmleivcf- 
seny 2:100 m. 1. Viktória Watts (Mailár). 
2. Figlin dTndiana (Soagcr). 3. Éva 
lánya (Cassolini). F. m. Várta. T.elo'1^' 
nyes. Bajnok. Láncos. Tót: 1000:11’00. 
II. 1000:4400; hely: 1000:1300:1100.

IV. Futam. 2000 m. 1 Rendetlen (Ka * 
linka). 2. Falnrossza (Czeloth). 3. Lp',‘'- 
kedő (Kovács TI.). F. m. Gazsi. Búzavi
rág, Autón Konrad. Ejnye be jó. \ib& 
Alléié. Ferkó, Omhidé. Tót 1000:2200; IL 
1000:5300; hely.- 1000:1400:3200:2200.

V. Havdieap. 2100 m. 1. Kebelia (Wacl’- 
ter). 2. Lady PV ~ (Sennyey gn’- 
Pecskás (Carsolni). F- m. Adoma és H0* 
bért. Tót: 100:2100; II. 1000:3500; hely. 
1000:1100:1300.

F7. Keltcsfogatú verseny. Hölgyek A'J- 
tása. 3200 m. 1. Bessio T.eybiirn—F-i?3 
(Danitsits Rózsikn). 2. Pilius— Vís’/baj’í 

Unlvk-tmlc-lMul 
m. Virabella-Kota;

Hontalan—Ti boy-

(Ptioher Hús). 3. 
(Reeves Mary) T'. 
Our í’earl—Picikém;

7. Eladóik hundicapja 2000 m. Amint 
mezőny látható Reintintin vezet Pour 

l amuur és Szelvény előtt. A forduló 
után tömörülő mezőnyből n táv után 
felnyomni Szelvény és Pour 1‘ainour é< 
e két ló közölt heves finis van, amely 
Pour 1‘amonr javára dől el és fél hosz- 
szal nyer Szelvény ellen; félhosszal har
madik R-'itint, 1. Pour l'amour (2K 
Miiller). 2. Szelvény (laú Vondra). 3. 
Reintintin (1% Szabó L. II.). Tót.: 1000- 
8000.

77. Kétévesek hundicapja. 000 ni.. A 
rocord mezőny startja csak többszöri 
kísérlet után ni kerül. Filigrán ugrik el 

ygjobban s két hosszal nyer Szeles és

it

I

mérkő-

Nyomatott M „UJSAGOZEM" könyvkiadó óa nyomda r.-t körtorsógónoln, Rókk Sxllárd-atca d.

Kiadja:
A „Hétfőt Napló** lankiadóválN^

Fchérnomflckot. lepedőket, ágylm- 
kát. törölközőket, szőrmehundúkaL n 
ruhákat, dísztárgy akut, régiségeket, f 
céllánszcrvizekef, eziifrtöl. régi <’ie ■ 
tudja hol lehet legmagasabb árban • -r 
kesiteni, hol fizetnek ezekért oly maga* 
rabb árakat, hogy helybeli __keresk^ 
arrn teljesen képtelenl Győződjön 
róla és forduljon kizárólag a 
Forgalmi Részvény társaságion ’ ’’
Kölcsey ucca 2.. Omnia mozgó mei _ 
Józhi f-kömt Rákóczy-téri villanó*® '
állónál..

üzemvezető: Guncsch GrW
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