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o2Ssér§É©tí s^m2©a afeasSá!^ — A s.wmszá^@s ágiaméiban 
barátságos ^mosrfárát 2@ram3®ts 

mistatoMIs éles támadása a fawédök @9ien
— A Hétfői Napló kiküldőit ludósllój'iiól. —

Bethlen István gróf miniszter
ekük, dr. Nagy Emil igazságiigy- 
ínkiszter, dr. /-'««.$ József népjóléti 
miniszter és a kormánypárt számolj 
képviselő tagjának kíséretében va
sárnap <1. e. %10-kor Szolnokra ér
kezett és a délelőtt folyamán részt 
veitek a szolnokmegyci egységes
párt, alakuló közgyúllésén és dr. 
Kenéz Bélának, a kerület képviselő
jének ez alkalommal tartott beszá
molóján.

A szolnoki színházban meg! ártott 
beszámoló ülésen Almássy Ist- 
'an gróf elnök röviden üdvözöli ó 
Bethlen István grófot és a kisércté- 
l:cn érkező politikusokat, majd Ko 

Béla tartotta meg beszámoló bö
rzédet.

A 11 ogy tetszéssel fogadott beszá
moló után Delhién István gróf mi- 
uisztcrclnök emelkedett szólásra:

A mlnlsztei’iaSnök 
négy beszéde

, ~ A mai nagygyűlésük — mon- 
iioíla — olyan időpontra esik, ami- 
Jí,'r a kormány erőteljes akciót 
í'Jvfat gazdasági téren, sorsdöntő 
í’.kciot felfogásom szerint, amely 
1 síiái sknI po 1 i tika i t é11 vezök bovo Bú
ival intézhető cl. Kétszeres i’ontoa- 
■m.Tgal bír tehát, hogy akkor, mni- 
bor a kormáig ilyen akciót folytat
i kiiipoUtikai tényezők, de az 
egész ország is érezze, hogy eh* 
yen i.7. akcióban a magyar köz- 
elenieny n magyar kormány 

liiiia mögött á’l.

ícz az c#.' cdnU záloga annak, 
.; ni;1ff.var kormány ezt az ak-

"t ^'keros/ u íoly»athasHn le.
J.';’ ellőtt visszatekintek; 

Mik ií T’e öinely a vúlasztá- 
I 01,1 °helí, azt kell mondanom, 

‘ bbcn az időszakban olyan 
*<0)00 e-emények nem Mrduli.uk 

i-zni-l ‘l:‘ ;lze,oít’ időben. Sajnos 
Lll.(‘z í,.la1! ‘ alatt a ma-

"v.r *'!'Z£iA'zdíisugi elvinek, a ma- 
7iíz-'» ’1 szervezetnek és nrga-

Pozíciója nagy f |>-ekkel haladt előre. 
b<i*vv Ze.!*. f'lÍSH,;',-<‘’u. kétségtelen az. 
‘••'ínní-.i1' '?'/ momentumokat 
in’?• nn körülmény érinti. Elég, 

hoírj' kezdve, u
• amely mog nem
tcl.b‘2?^ . óeinti logszen-
•hlom folytatva a fórra-1
1.1'lL'a,?e?uc”>í'l’h amelyek egyes; 
‘^‘inl r nií-f 0.87jHl<okat egymással i 
a kínálni1 011:1 K ‘‘5 .v<‘-czv,‘” azon’
• I"elvlJnt'r’. Raz(lusaR'1 helyzeten.

’» lenne vagyuuk, mindezek *

I

: erős , 
íizen- 
c-z í' 

e. így

oly momciil uniók, amelyek 
érzéseket váltanak ki ;.nm. 
védések folytán, amelyeknek 
nenrzct ki van és ki volt l.év; ... 
jött és ennek volt a következménye, 
hogy bizony mu megint azt látják 
sok helyütt, hogy

.*>• zen i beké vüllek egy n? ássa 1 fog- 
lalkozások, a társadalmi oszló- 

Miért ment Wföidre Bethien?

& k©rmáwzó biíms egywéSeínén^en
& fajvédőkkel

A magyar politikusoknak a fel
adata az, hogy a nyugalomnak ezt 
az atmoszféráját úgy külpolitikai 
vonatkozásban, mint belpolitikai té
ren megszerezzék. 7?n azért merni cm, 
külföldre, Párizsba, Londonba és 
Hóméba, azért mentem (lenibe. hogy 
megszerezzem külpolitikai téren ér
nek a nemzetnek azt a nyugalmai, 
amelyre szüksége van, ha tlőhalad- 
ni és talpraállm litván. (Éljenzés.)

Azért mentem külföldre, hogy 
meggyőzze m szomszéd a in kát is 
arról, hogy mi békén politikát 
folytatunk és ha ők is ngy 
akarják, mi készek vagyunk 
azokat az ellentéteket, amelyek 
köztünk a múltban feiin-d cdlak 
és egy korrekt szomszédi vi-

— Tisztelt polgártársain''. A ina-i 
gyár kormány és az ' g.vé-''-.‘' párt; 
nehéz küzdelmet folytat két szélső-' 
séges irány között. Az egyik okla-

i Ion a jobboldali szélsőség fajvé
dők, a másik oldalon a baloldali 
szélsőség, a szociáldemokraták és 
radikálisok vannak.

— A Tájvédelem egy nj .dalol d, 
amelynek részei az egységes párt
ból, más részei az ellenzékből keriil-

< vasávníWj
tokintettel arra. Iinsy az arbitrázs-papirosok kiillökll ir.i'ióeió.ia náibb 
érire kapott, iizlctioleniil és kclvetiesiiif bonyolódott )?. Ismét nz áru- 
kínálat került tr.isnlyba. uw, bory ” részvények-: e>.nk alne.sony.ioh 
árfolyamok mellett lehetett elhelyezni. Kőié-, aha fontnlt ele, a Ur.'i; 
elés árfolyamok közül a leivetkez'. :m eml.<h-;.«k lel: M:1K? ar I!j e' 
.OtlrtJI) Kinin 12ÖOT0, Salsó .i'.OJÜM. Koszéi’ l.Ot.tlflíl Leszámítoló Huílt'l, 
tna-nilanhánk SJS.tm M™il>eKyeM Cukor 390.0^., Pesti Hazai .tjüWO. 
Osztrák Hitel UWI) Álbmvaaiii IblHJ. Általános Takarék 
Fervver i G'i.HWi ö4».-mel« Szalámi .h.t’OO. Spotliuni .i.’iJIP.
Brassói '..hieío GBin-Hsunhios '...■H.ílJá. Ganz villamossÚKi I.DIO.tlK. 
Izzó 510.OT9. Of-. 625.983, Hó i 125.W8, Roziit! 38.'l>».

I

lyok. a munkások a raunkaa dó
val, a város a faluval, a mező
gazdaság a kereskedelem mel, 

Pcvcszlcnység a zsidókkal.
a

</ nvig:J!,r politikusoknak a fel- 
addtet az. tsagú bed térbe ' szorítva a 
szenvedélyeket és érzéseket egyedül 
o: ész 'parancsszava lilán ivdv! ja
vak.

szunyt lehetetlenné (ettek, lehe
tőleg kiküszöbölni.

— Nr. ország nagy érdekei forog- 
• nak itt kockán, mert különben ezt 
' az önmegíagadúst sem magamnak, 
'sem másnak nem parancsolnám. Én 
| leliát azt a ké: és* intézem Önök- 
( hoz, azt a kérést intézem, a magyar 
I társadalomhoz, azí a kérési imézem 
a magyar ajtóhoz i.. hogy felfogja 
a helyzetet.

támogassák a magyar kormányt 
az ő súlyos i’oladataíban.

— Az újjáépítést hirdetem és 
nyugalom megíeremu : ét az újjá
építés érdekében, mint a magyar 
politikának feladat;*il. Ezt követem 
nemcsak a külpolitika íerén, ezt a 
belpolitika tevén is cl kell érni.

a

íck elő. Nem akarok abba :> hibába 
esni, amelybe a közélel -zámtalan 
tényezője máris esik, amikor túlír- 
cn'di ennek a mozgalomnak a jelen
tőségéi. Nincsenek sem szúmo.an, 
sem milynk nem jelentős.

— Azzal kezdték a maguk akció
jói. hogy azí a színezel* - keltették, 
minlhu. a kormányzó, ő fő méltósága 
le szar a kuni az egész közön ég fel
állva percekig lelkesen, fiintetett 

I

I

I

a h£éfmótnyzó mcUelt) titokban ezt 
az irányzatot pártolná, vagy lega
lább is vele rokonszenvezne.

— En a leghatámzot!abban tilta- 
i kozom ez ellen a heállíiás ellen éd 
• í cibut uhnazva mv. maga in 
i annak kije len lés.érc. hogy a kor

mány a kormányzó nr őí'őmcl* 
| lóságának teljes bizalmát bírja.
Eg.v pillanatig sem maradna a kor
mány ezen .* helyen, hogyha enneP 

I a bizalomnak birlokóhai’ nem volna, 
; — i)(i lovál'h is folytatták akció
| jókat és egy olyan piszkolódási had 
l járatot indítottak az egységespár' 
, tagjai, sőt a kormány egy tagja 
jelien is. amely példátlan a inagyai 
I politikai óiét történél éhen.

A magyar kormán^ ezt a kér 
Időst a bírósághoz adía. lmgy a hí 
íróság ítélkezzék a I.érdéi feleit. 
.'Senki nem kíván,in jobban, mini én. 
j Imgj. hn voltak visszaélések, hogy 
ezek a visszaélések a pártatlan bi 

| róság állal felderít lesznek. De ln> 
j csőimtől kérek ebből kiindulva be- 
' csíiletns férünk..1 n sávban akarnj 
meg'bontcrn)idni, nézetem szerint

tisztcsségielcn politikai fogás.

mely egyes emberek tmlallanságá- 
val akar visszaélni azm-. hogy be- 
ci.íiltes emberek b; csiil 'tét elvegyo

bankokrácláról
l:o^y ebből nz alka 
• s mondjak cffypúi 
hogy n korín.-iny ns 
rícin slcphordozóiVX 

johdjúlr. a k* resztéin 
. anrl: .*’ a választása 
ío -mány <•-. rbrnhagyta, 
i-s politikai pályámon 

BethEen a
— F.iiffí-lj u n«;.. 

lomból magmáról 
szó*. Azt uit.'n'l.júk. 
ng.• ;<cve.*.jlf t.-.-.nk* 
szegődöd. .Az! nr 
noUizPli politikái, 
kon Idvdi lett, a

— Hus/.nukrb'

soha egyetlenegy nagy bankunk som 
Igazgaió.la, sem fe’üsyelőbizottsári 
Ingja nem voltam. Huszotdcétvcs po
litikái pályámon seriniillv'e hndn- 

mr;y > i'dlal kozákban részem 
volt, sem hzíihIIRjíIa«bnn nőm 

voltam benne.

pesti 
nnin

í h;. nine.j'nok iramúim azzal 
in f-hál Jogom 

In L Minden

keni
a hankokrúcifivnl. N'.k 
van erről a k'-rdésrö! 1;
viaszailést,

minden olyan fíírrk'óst, méla a ma- 
íCjnr gazdasérl óiétól kizárólag a 
nagybankok uralma alá akarná haj
tani. elítéltem a muitbaii. elítélem 
mc'd. <’■ *. ellene fonok küzdeni mindig 

óh minden körülmények között.

(Ho.^zafitartó éljenzés <•■ f

Mrduli.uk
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— Azonban linJr’ ir/rx viíllalknzásolt.l 
tii2tc.ii"'!Jiii ptlpzlnti :clclc ellen rendőri' 

■rsskliziikkcl eljárni, rafifi azokat fön/.-rc- 
tenni, olyan inh-'!. t-t. ani'-lj<krn nem' 
a kortnányílik, ii-ni Luim-k a pártánk.' 
hanem az nrs-'ifh >■' van rziiksége, mert 
özek nélkül iiicgailcnn gazdnsági• rkn- | 
ringiM obben nz ornzúgban, azok elleni 
ilyen forrnúbíin eljárni, bocsánatot ké- | 
rek. vagyok oly.ui férfi, hogy erre kap- . 
haló no legyek.

— Az a vád íh elhangzott, hogy el- 
hegyi.t< i< .■'óny n mz. fi irínv\| 
híitelcne’i h ifiink ahoz n politikai pro
gramhoz. nmei) .'f hirdetünk. Kér.ioin 
miért! Azírf. mert nem vagyunk baj- | 
laiidók egiiitt ü’.íilt' ai a farkasokkal! , : 
A. rt, mert nem vr<fyiin\ hajlandók or
dítani, hogy kin • kejj feszíteni a' 
zsidókat! i.z rohiaa ni volt a polifíOid;, ■ 
Robtjáéin íh értettünk < oy t i .zel 
litikúval,

V7t sohasem hirdettük, solias'in 
főttük helyesnek és ezentúl rcm 
Jtik tici.icynek tartani. (Hil.r
— Ok ’»/, (.;ri'sz grizda-ígi hclyz.í 

ón feJfogíiHoni r,'< rinf 1 
ítélik meg. A hí berek b: 
1ók lnida a tulzott npckSó 
ór mindaz, amit látunk, nem 
nem !• <ívei kozniónye a korona 
nnk és Rziniplomúja n korona 
nnk. A korona rom!.'sónak i 
vannak. Ezek e .k olyan 
amelyek mindig és mindenütt

<•( ll PO-

tar- 
íog- 
lé a.)

ej jenen tévéjén
:z úrdrútri-

> a borzén
1 oka, Im

re in láná- 
romlásá- 

má«i okai 
sziinptomák. 

jclontkcz-

Németország bejelentette
fiZ

B:

K Daily FJ&vffs szenzációs JoleníÉsa
London, október 14., í szövetségeseket, hogy tömoggemluo-

Ney.-. berlini tinlósiíója kot nevezzenek ki az ügyek iíkvidá-' 
dr. St réssé-i lására. A .Jóvátétel! Bizottság az-!

. a meg, hogy
......... ....................... ...... .. minő fizetéseket lelje-

A 
' ieníi lapjának, hogy ..........................  _ _________  _
rvann ebire jelzett jegyzékében Né- után önként állapítsa 
metország államcsőd jót közli a jóvá- jNénudország miliő fizet 
tételi bizottsággal. Egyben kéri a sitiiét.

Killiés Wall az Bgyeígmen 

itat ttfi hionagt, platinát és írtékes müszerekvt ieptak
— yf Hétfői Napló tudósítójától. —

A főkapitányságra feljelentés ér- 
zi-ít a Pázmány Péter Tudomá

nyos Egyetemről, amelyben előad
ják, hogy az 1. számú fizikai intézet
ben régebb idő óta egymásután 

I tűnnek el értékesebb laboratóriumi 
i műszerek.
| , A hiányokat az intézet vezetője.I li ni. i ; < H in in <i<-nib .11 i z- , .. , : . , ......................... , , , ■’

nek. ott. ahol a valuta . . L ko esökkonő-1l{-^bai -i«tvun egy. tanar fedezte 
ben van.

—- A fajvédők nz ókori 
király módjára a temcerl korbár 
jók, ahelyett, hogy olyan erős 
olyan nagy I

| lel.
Az utóbbi napokban eltűnt G ki.... vtv, 

logramm higany és egy G mm. a nyomozást.perzsa- i
• • oi- ;

«i«>i4 » vi j un ’■> u3 es
______ ____ hajókat épít (énének, [

ír'm '-k !< ’.ui'"’ ’1?-' *'■ Sí”' ' '•t’Parációs bizottság a népszövetség-

'hos.-zu platina rúd Azonnal átvizs
gálták u leltárt és kitűnt, hogy ezen- 
jkiviil több millió korona értékű 
gépalkatrészek és laboratóriumi 

j eszközök hiányoznak és a könyviár- 
; hói mintegy GO darab, igen na^yér- 
| íékii tudományos könyv tűnt cl.

A kárt,még nini értékében nem 
állapították nifig, de hozzá ve tőleffe- 
sen is felrúg- 35 millióra. A lopáso- 

ikat csak a szolgaszemélyzet követ- 
■ hétté cl. A rendőrség megindította

Ruhaszövetek 
Kabátvelourok 

Perzsautánzatok 
Ruhabársonyok
KabátplüssÖk
Kabátbélések

Selymek, csipkék 
Szalagok, tökök 
TriKóseíymeK 

Flanellek 
Barchettek

Vásznak, siffonok 
Zefirek, kopperek 

Függöoy- 
anyagok

gítségévol a túlsó parihoz eljuthat
nának. Egész nmalalitásuk nz, hogy 
ti keresztény gazdasági életet, az 
államnak lehet teremteni törvény
hozási úton, rendeleti úton, vagy 
rendőri eszközökkel. Az én meg
győződésem az. hogy keresztény 
ij»ar. ken- r.lrny keresi .'delein nem rn|nj (,s ne]n fOír sem politikai, se 
-<k"i hjsz ebben országban, lm nz . párti ólokra felhasználtatni, hane 
nlliim felülről prubnl.iu azt mester- is7|ú „ p^ügyi belezetünk r.znnó- 
seuesen nieaes nahu, hunéin tikkor, i• ós ho(ry ,,z AiUmvasutnknál 
ha alkalmassal;!, hirsailalmn lesz. ós ,nús üzemeknél a szükséges beru- 
V.s lm a fajvédő nrnk inerinobnlnak |11V..Asokat meglehessük. 
orKaniziilni azolmt a ke reszt e-.iy erő- _ kí.rJoztí-k és kérdezik 
k.n amely..,< sejrilsegevel egesz/legCR (,sit r„r(,sn fonr,áI,nn, bop-y mik 
mart, es keresse.lelmct knreszteUy „siia i.rfpomikH A
„lapon lehel l.-r-m|M„ ez , filjvv(iű képviselő, idl.nrdi Tib...
moslanl níotóeiojnknl nmsn.uk, mint hogy pol)Uv tudomús.i
nrirllHil,)-imv •, tw»ui*a..I I >n unni , ,

j.'írről és nemesnk tudomása van, hanem 
' ' - 8U]yával fedi azt a

/ s.’oms.'t5- 
dalval belpolitikai kérdésekről tárgyal, 
írért a kőlesönnek belpolitikai feltételei 

| is vannak. Ezt már denientáltam egy 
kommünikében, do

gél együtt gyakorolhatja.
Kérdezik ellenzéki oldalon, mire 

fogja a kormány a kölcsönt fel
használni í

— Megnyugtatom, — mondotta a 
miniszterelnök —, hogy nem fog a 
kölcsön a lájblija zsebébe vándo- 

fo.tr sem politikai, sem 
f e I ha sz n á Itatni, ha ne i. í

organizálni azokat a keresztény erő- kérdezték és kérdezik egy ld- 
x a köl- 

, , , . . , , . : —| vson iiuipomiKiu wiiuwumi zt lunsik
Inpon l. hH, tornnlen, M'l nz. " t Mjv.'dö képviselő, KrtWdl Tibor „zt

P.oslnnl nfoláei..juhit masunk, mini nl<„,()otla, i,„Ky pozit|v tudomása van 
pórin illegnek a nemzet szemébe, nem 
tekinthetjük. , , . , . iclolősségo egc.-z súlyával fec 
- Ah a korona romlóm;. ; lehat , ||M h n ,Kf, /.OI.mríny 
nlo( i oka? A korona romlásának helnnlitiknk kérdésekrőlvalódi oka? ......... ........ . ............ .

oka felfogásom szerint, az a körül-1 
inény, hogy

el lettünk vágva európai hi
tel vérkeringéséiül és igény be

vét elé tol.

orvn<>-7er tehát, amelyet al-'t?,.
kalmnznunk kell, keltő lehet:

n termelést
hitelhez

kénytelen vagyok erről a helyről Is 
a leghatározottabban dcmentálni.

koll fokoznunk és 
kel! juttatnunk nz or

szágot.

A külföldi kölcsön
mentem külföldre, hogy 

:i..t a v.Kgyürűl. amelyet 
•■'• r.'./'-bs font körérik a 

útján.
■•theten 
jő Útfí

— Szórt 
feloldjam : 
•t trinnonl 
repnráció kérdése

éh óbnnn / jel- ;ithe(cy,f. azt
/i'vri in, h'><: t jő ő’'> i ragyai’l:. 
.1? a I.cfi.i/ ha
akői <i bt > , fii ■■•r </ /.
/<T< H , . ( .i, f,l a. ■ i,
ll( i-b it ■( •, IiIihI f.liiilfJCil' ki <’ 

i:< ' ■ j!/ ;i‘ <i' rt -."Ii) részébcd
• 'lallt .p. « (.? ereiben siker
i'ebi'i »<• 'sibtkt ! karmuizni.

lét a t.mi-z fni.'amún indítottam 
el e <■ , akkor a rrparác'ÓK 

v'.v lii i■•<>z,‘ tol hozott.
' ‘it-' lei ; zömein nem vol-

, azért, mert az nn- . 
i pénzembőlck ahhoz *' 

folyÓHÍlásál, 
z.ettcs.* - 
istrukeió 

dolgoz-

oly 
zott
Hír 
<’uy

nevethetek, ha a képviselő 
urak felelősségük tudatúban állítanak 

| ilyet.
Az ©Uanőixés kérdése

1 — A harmadik kérdés, amelyre, felelni
' kívánok, a kontroll kérdése. Ma a ma
gyar pénzügyminiszter az egész cselek
vésében a rcpnrúciós bizottság kon
trollja alatt, áll n trianoni szerződés ér
tőimében. A roparúcióa bizottság imin- 
•sak felvilágosításokat kér, hanem kez- 

, dornényező lépéseket is tesz Időről-időre 
olyan pénzügyi intézi; odé^ek megtéte-

• 1. re, amelyi k az 6 felfogása szerint 
hasznosaknak mutatkoznak. Tollút

ne liigyje senki, hogy nem állunk 
pénzügyi kontroll alntt.

Ha kölcsönt akarunk külföldön kapni, i 
legyünk tisztában azzal, hogy onólkül * 

i nem fogunk kölcsönhöz jutni, azonban.
hu pénzügyi kontrollról van szó, lénye 
gén változás a mai helyzettel szemben 
nincs. Csak arról van szó, hogy olyan 

. kontrollt ne gyakoroljanak, aiucly bel 
é< külpolitikai szeverénitásiinkat érin-

• tani akarja. A magam részéről nmmy- 
r>' 5 ,> nytil-n vagyok helenieniö 
>bba. hogy pénzügyi kontrollt gyakorol

janak abból a c'lkól, hogy n hitelezők
i biztonságot kapjanak aziránt, hogy a

’, lyen további

I

pénzügyi tervezel, amelyet kidolgozunk,
,.. . . L I,fill *. < í*,m» v í1 ■ >< ni ónrilv

a 
per

j a kormány mögött nemcsak 
egységes párt áll, 

amely a parlamentben abszolút ma- 
íjorilássál bír.

A kormány mögött áll a ke- 
I reszteny nemzeti egység pártja 

is,
’ amelypek mélyen tisztelt képviselő
je l'nss .József népjóléti miniszter 
ur és itt van és a kormány politiká
ját támogatja és helyesli

í a mérsékelt liberális Hcinrich- 
párt is.

> A miniszterelnök után Vaus Jó- 
i zsef dr. népjóléti miniszter szólalt

Kiss Kálmán az abádszalóki egy- 
ségespúrt elnöke üdvözölte a mi— 
niszterelnököt; utána Nagy Emil 
igazságügyminiszter szólalt fel.

I —. népgyülés gróf Almássy Imre 
; zúryszavával éri véget. Két órakor, 
a Nemzeti Szállóban bankett volt a 
miniszterelnök és a kíséret ében 
megjelent politikusok tiszteletére.

Bethlen István gróf miniszterel
nök minisztertársaival és a kísére
tében lévő politikusokkal délután 4 
órakor hajtatott ki a pályaudvarra 
s a félötórai személyvonattal indult 
vissza Budapestre, ahova este fél-1 
nyolc órakor érkezett meg.

jutányos áron
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H minden hirde 
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,i<» i b kcr< >..tiil i< fog vitetni, rpoly 
kevéssé volnék hajlandó lielcntenni 
oly kontrollba, amely akár hvlimlitl. 
kai. akár külpolitikai Kiuverénitá- 
sunkat érintené. (Eljonzés.l Ilyenről 
scsn a rrpardclós koinisrztó, sem a 
nérsjövetség soha nem k tárgyalt 

v cl link.

— Azonban bátor vagyok rámu
tatni egy körülményre. Lónvegdeg 
ma is koalícióban élünk. Hiszen

Oim-Moszláv, 
feszaitsés

EikcrUlliRtetlsn a fenvuercs 
összeütközés

Róma, október 14.
(Magyar Távirati Iroda.) A Corriere 

Italiano, a fuscisták hivatalos lapja 
..Jugoszlávia belső válsága és az adrlti 
harc" elmen vezércikket, közöl, amely a 1 
következő konklúzióra jut:

A .jelenlegi olnsz-jugoszkív vita Fiume 
birtokáért, csak kis része nz Adria ural- ' 
máért folyó nagyobb vitának, amely I

föltétlenül fegyveres öerzeütközésben i 
fog végződni.

Jugoszlávia nem mond le Isonzói határ
vonni álmáról. Ezzel a Pórisból ég Prá

gából bátorítólag tá.nógatott politikai i 
; koncepcióval szinte össakjegyoztofholct-1 
ka a jó szom«zéli vi. zony. Ezt brirmi- 

'•....... ’.-bi on : dtnény olasz részr-'d
.fűn tudná biztosítani. 11a reálisan n<>z-!
/ük a dolgokat, a helyzet ma a kövU ' 
kezű:

I Ol:v-zor.<zá<] Jugoszlávia irányában ' 
' frg.i.'rersziir.eli állapotban van.
Az r/ utatl az idő alatt végbemenő tár i 
gyahiitoknak mm bókot erem tés a cóljn.! 
britéin idői adunk vele n gyengébb el 
lenblnek felfcgyv'rk-'zésre, ii oV alkat■ ' 

i más pillnnntbnn ellenséges fegyveres tá-i 
msdást kísérelhessen míg. i

ll'if ilei-szciJ.iír : A’o.5,y tiurlfrtle eil. ,
töktöl-vas.’jc.ipijí; srZ*vf6 ■ • ■" '

királ'.n 5}a

KlffitSODEOH 'K"’'T
Héttttől-fzenMig: X> k Hlyük. - Csrttmt 

vas. rnnpi" flactkOie

PHÖNIX-moxgO^
Okt"' r a

Nagymama fincsKája

FBhtrbü!o?oTf. Konyha, slőszoba-
'íafkabhi' wV’.W fro''é.- .-ú

Vili, Krdílyi u<w» l. um. i'M*
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három gyermekével 
előidézőit a hatóság 
Férjéi Zalaegerszegen internálták
_ A Hétfői Napló tudósítójától —
A közigazgatási és az a bizonyos 

lnk-ísiigvi hatóság ismét széizüllcsz- 
ú'í* egy békés családi életet. A ke- 
urérkeroső apát erőszakkal elra- 
•zadia családjától, feleségét apró há- 
,qj,j (_ ....„Alával PnlrlKn f’it <»Vsí fp.ffp.

Ó6 egy 
rnen 1 
esett, - 
vóbbá. hogy 
nem vidékén 
«zik a példa

A háború 
telepedéit le 
prosz fogoly -............ —------- . -
get folytatott. Bilesik Sátoral.jauj- 
helyeii vállalt állást egy szabómes
ternél. Néhány év előtt meg is há
zasodott, anya köny vezetőhöz ve
zet ie Klóin Róza nevű lmja dönt és 
mint jó honpolgárhoz illik, két 
gyermeket adott a hazának.

Csendes családi életüket egy vég
zés zavarta meg, melyet néhány 
hét előtt kézbesítettek Bilcsiknek 
és amelyben meghagyták, hogy 
mint alkalmatlan idegen, azonnal 
hagyja el az országot. A szegény 
földhözragadt szabósegéd rémülten 
{szaladgált rendőrkapitányhoz, vá
rosházára, fiskálishoz, kért, könyör- 
gött, hogy most már hova vigye 
a családját. A hivatalokban rigoró
zusan azt felelték, hogy erre vo
natkozólag nincs felsőbb utasítá

suk, ellenben

ha az adott 
ha a-fia cl az 
■cal együtt.

lakís'iisrvl hatóság ismét széizüllcsz- 

->/t kereső apát erőszakkal elra- 

gyermekével földönfutóvá tette 
v 86 éves aggastyánt cgysze- 
kidobott, az utcára. Tipikus 
amelyet csak az tesz kirí- 

nem a fővárosban, ha
történt meg. ügy lát
ra ga dós.
utó n Magyarországon 
Bilesik József nevű 
és itt szabómestersé-

I

terminusra nem 
országot, családjá- 

............ Zalaegerszegre in
ternálják.

A kétségbeesett ember irt Stok- 
hohnbau lakó bátyjának, N..„„ 
küldjön pénzt az utazásra. Mielőtt 
ózonban válasz érkezett volna a le
vélre. a hatóságok újabb végzést 
ké^Le^iíeUek Bilcsiknek, hogy most 
mftr 24 órán belül hagyja el az or- 
hzágot és másnap hajnalban meg
jelentek a városi rendőrség embe
rei, kipakolták lakásából holmijait 
nz udvarra, a családot pedig rend
őri fedezet mellett Zalaegerszegre 
akarták internálni. A belügyminisz
teri rendeletét még sem lehetett fel

mos egészében végrehajtani, mert

az asszony másállapotban lévén, 
« kiállót!: izgalmak közepette 

annyira megbetegedett,
hogy lehetetlen volt Őt vonatra 
lenni es igy otthagyták a lakásán 
két kicsi gyermekével együtt. Bit- 
csiket azonban rendőri fedezet mel
leit felhozlak Budapestre a tolonc- 
iiii/.b.'i majd innen tényleg elszál- 
li t o [t a k Za laegt ■ rsze g re.

Az otthonmaradt asszonynak két 
nettel ezelőtt megszületett a harma- 
(lii gyermeke. A következő napon 
rcnmiri bizottság szállt, a lakásba 
es iclszoiitotlák az aszonyt, hogy 
most már kövesse a férjét három 
gyermekevei együtt Zalaegerszegre, 
í j ^yermegágyas uszony rimán- 
1‘Odoii könyörgötl és a hatóság fel- 
gjogyulaíj iitr cgy-egy napos linla- 

ckdt engedélyezett neki, de czen- 
[’H is naponta megjelentek a lakás- 
mií a rendőrök és detektívek, hogy 
mielőbbi távozásra bírják őt. 
fiJn^PzbGn az Internált férj is tu- 

szerzett az, otthon történtek- 
fnh*? I0Ry ^ládját megmentse a 

.^kbitástól, értesítette a 
mv-’t 1° ’ hnP’ ink«bb elválik tőle, 
lnnin Y'-szanyeri magyar ül
őt h2f?iarsaRU l- csak hagyják meg 
^eke-bon a városban. Erre azon- 

hogy

bán már nem kerülhetett a sor, 
mert az asszonynak most pénteken 
kézbesítettek egy szigorú végzést, 
hogy 24 órán belül pakoljon össze, 
Jelentkezzék a rendőrségen, ahon
nan Budapestre a toloncházba fog
ják szállítani internálás végett. A 
meggyötört, megrémült asszony 
nem várta be most már a hatóság 
intézkedését, felpakolta három gyer
mekét és eltávozott a városból.

Ismét
a oagnr fér&ml£sát 

Parisban

— A Hétfői Napló tudósi tójától. —

Paris, október 11. ! » magyar kölcsön kérdésével, amint
'azt eredetileg terveztek. Barlhou 

Mivel Barlhou csak hétfőn este: megérkezése után azonban a Jóvá- 
tér vissza Parisba, a Jóvátételi Bi-'tétcli Bizottság hamarosan ülést 
zottság nem foglalhozhatik hétfőn (tart. (M. T. I.)

Éles támadásait Máriák
Bethlent a
Az eílanzék centruma issm vess részi a harcban — Miér5 
woEíafi a dipfaníaíák föe’lrelenn&n — fi SöSdmSvelesíJgyi 

miniszter sorsdöntő órái

Az egyhónapos parlamenti szü
net belpolitika ilag bőven hozzájá
rult ahoz, hogy hosszú vitákban 
kicsorbult rohamkéseket, újból ki
fen jók. Közvetlen helyről szerzel >. 
információnk szerint teljesen füg
getlenül attól, amit Bethlen István 
gróf miniszterelnök vasárnap Szol
nokon mondóit, a fajvédők a hétfői 
napot elsősorban arra használják 
fel. hogy a kormányt úgy belpoliti
kája. miatt, mint külpolitikai tár
gy alá sa Inc k eved menyeiben élesen 
bíráljál,'. A cél világos: a fajvédők 
elsősorban az egységes part agrár
rétegeit akarják ketté bontani; erre 
a legalkalmasabb pont a földreform 
kérdése, a másik oldalon pedig azt 
kívánják feszegetni, hogy a minisz
terelnök a kölcsön előfeltételei kö
zött mennyi tért adott a kisen! ente 
ama kívánságának, hogy ellenőrzés 
óimén beleszólhasson bel ügyeinkbe. 
Úgy értesültünk, hogy

a fajvédők vezérszónoka a hétfői 
formá’is ülésen Eckhardt Tibor 

lesz.
Az ellenzék balszárnya, a szociál

demokraták, ha elvileg más kiindu
lási pontból is, de taktikailag, úgy 
tudjuk,

egy platformon fognak mo
zogni a fajvédőkkel.

Náluk Farkas István fejti ki a párt 
álláspontját, amely különösen okö
rül mozog, hogy a nemzetgyűlést 
elnapolni, újból nem szabad, mert 
annyi súlyos probléma vár megol
dásra. különösen most, a külföldi 
kölcsön előtt, amelyeket éppen (in
nak érdekében elodázni tovább nem 
lehe!. Szerintük nem elég külföldön 
a közszabadságokat, hangoztatni, a 
demokratizmus elve mellett lánd
zsát törni, hanem ezeket az elveket 
keresztül is kell vinni; igy

fel kell oszlatni az internáló
tábort, továbbá a választójogot 
a demokratikus felfogásnak 

megfelelő alapokra helyezni.
Ami az ellenzék centrumát illeti, 

ott elsősorban a párt önki vilitekben 
van meg a hajlandóság arra, hogy 
a miniszterelnöknek kímélet i időt 
adjanak. A többi tagja a bnloldaJ-

Azóta nyoma veszett három
gycr.mekével együ 11.

A lakásban, amelyre csodálatos
képpen két nappal Bilesik interné; 
lása után egy városi tisztviselő 
igényt, jelentett be, az asszony 8G 
éves aggastyán, magával tehetetlen 
atyja várja a hatóság intézkedését, 
amely most már valószínűleg őt is 
kiteszik az utcára.

Izgalmas ^trány 
a Mta mozta

Lopással wárJalíaíí mag egy 
uriüiőigyet

i — A Hétfői Napló tudós Hójától. —
Húrom autó mobil állt meg tegnap 

este n főkapitányság Z/.inyi uccui 
kapuja előtt. Az autóban különös 
társaság érkezett. Az első kocsiból 
egy feltűnően elegáns aranylornyet- 
los hölgy pattant le, a másik keltő
ből pedig egy rendőr és négy 
ugyancsak elegáns hölgy szállott ki. 
Az egvik hölgy vállán gyönyörű 
hermelin boa pompázott.

Az ügyeletes rendőrkapitány előtt 
egyszerre mind az öt hölgy beszél
ni kezdett és hosszú időbe került migi 

I meghallgatták a rendőrtiszt könyör- 
i géset és egyszerre csak kettőn bel 
szélnek'. Az aranylornyettos hölgy 
francia szavakkal tűzdeli németség
vei adja elő, hogy neve Emilic Me» 
nuict. Két héttel ezelőtt érkezett Pá
rizsból és a Riíz-hotelben szállt 
meg. Utoljára tavaly volt Budapes
ten. Akkor kelleineílen emlékekkel 
távozott innen, mert, ismeretlen tet
tes ellopta gyönyörű hermelin boá* 
jái.

A hölgy a mull hóién ismét Pest
re jött. Tegnap este a Helikon moz
góba ment, ahol a. szemközt levő 
páholyban egg hölgy vállán mcgpil- 
lantotia. az ő el veszet! nek hitt her
melin boáját. Azonnal szolt az ügye- 
lelcs rendőrtsztnek és ennek kísére- 

j lében be is ment a hermolines hölgy 
' páholyába, ahol összesen négyen ül
te’;. Mikor inegtudhik, hogy miről 
van szó, élénken tiltakoztak az in
zultus ellen és a francia hölgyet ki
tessékelték páholyukból. Emilic boí- 

i rényt rendezett a páholy ajtaja 
r/ö/b Mikor a megtámadott hölgyek 

I’átták. hogy az ügyet békésen nemi 
lehet elintézni, megkérték a rendőr
tisztet, hozasson számukra autót és 
egy rendőr kíséretében menjenek bö 
valamennyien a főkapitányságra. 
Igy kerültek az ügyeletes rendőrka
pitány elé. '

— Ez az a boa. megismerem —< 
orősködötl Míidemoisclle Mamiiéi.

— Nem az, nem az — tiltakozott 
élénken a boás hölg.v.

— Itt van, nézze meg jobban — ki
áltotta, végre türelmét vesztve a boa 
tulajdonosa és oda vágta a boát 
Emillé Mamiid lábal elé.

A francia hölgy felkapta a boát, 
forgatta, próbálta, méregetle, felveti 
te, letette. Végre felsóhajtott.

— Pardon ez nem az én boám.
Hosszas bocsánat kérések következ

tek ezután és a. négy hölgy — akik: 
mind a négyen előkelő társadalmi 
állású urak feleségei — békés han
gulatban távoztak el a főkapitány-i 
ságról.
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Hívásra hi'zíioz jövők. — Tclofm József VJ-48

nak szükség esetén, amennyiben a 
földreformra nézve megnyugtató 

, kijelentéseket kap a kormánytól és 
1 a lakbé.rreiid'. leihez való hozzászó
lását biztosítják, mm szintén haj
landó támadását csökkenteni. Egy 
bizonyos, hogy a hétfői csata sors
döntő színezettel indul meg a Belli- 
len-kormányra nézve.

Ugyanekkor rá kell mutatni arra 
az érdekes momentumra, hogy

a hét folyamán a nngyentente- 
államok követei mind tárgyal

tak a miniszterelnökkel.
Teljesen megbízható forrásból ar
ról értesülünk, hogy ezek a diplomá
ciai látogatások, amelyekről mind
eddig semmiféle információ ki nem 

■ szivárgott, tulajdonképen nem, je- 
I lentettek olyirányu tevékenységet, 
'amely jelenleg Magyarország kül
politikai helyzetével összefüggés
ben lenne, hanem

a magyar politikában még az 
1918—19-es idők alatt döntő sze
repet játszó, jelenleg emigrált 
politikus személyével, illetőleg 
anyagi helyzetével voltak kap

táiban.
Az illető emigráns csak a közel
múltban is Párizsban járt éppen 
ezekből az ügyekből kifolyólag.

Végül meg kell emlékezni arról a 
mozgalomról, amely az egységes 
párt kisgazdatagjai között keres 
visszhangot. Arról van szó, hogy a 
földre fór in -növeli á va i k a pcsol a t b a n 
mindaz a keserűség, amely a kis
gazda-réteget áthatja és amelyet 
eddig csak Nagyatádi. Szabó István 
személyes presztízse tartott véka 
alatt, a keddi egységrspárti érte
kezleten kirobbanni készül. Maga a 
földművelésügyi miniszter is érzi 
ezt a feszültséget, amelyet úgy akar 
levezetni, hogy az ellenzék bevoná
sával parlamenten kívül előbb félre 
kívánja tolni azokat a kényes pan- 
to1' ’t, amelyek a radikálisabb ele
mek érzékenységét különösen érin
tik. Ez a szándéka azonban az egy
séges póri, nagybirtokos réti gében 
nem talál kellő megértésre, úgy, 
hogy Nagyatádi Szabó István is el- 

! kedvetlenedéit és a maga részéről 
a párttal szemben f< l akarja vetni 
a vagy-vagy kérdéséi.

Mflol, francia dlvatkelméK és selymen natyúnihiíza
•v, Váci-utca 26. szám. Alapittaiott 1895. évben!

Értesítjük a t. vevökőzönséget, hogy a kockás és 
csikós occasló eladásunkból visszamaradt

tóbS9 száz mairadékos a napi 
ár alatt Hzenel-lmsz száza
lékkal olcssb^n árusítjuk!
Ezen árusítás keretében eladásit kerülnek az cngol 
és francia kreációk legújabb termékei aljakra, ru
hákra és kosztümökre. Ajánljuk ezen alkalmi uru- 
sitás mielőbbi kihasználását, mert a fenti árkedvez
ményt csak Igen rövid Ideig van módunkban nyujtan;
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A pécsi egyetem 
ünnepélyes mesnyltásc 

Gr ói Klehnrihers a magyar 
kultúráról

•,t, október 15.
Pozsonyból me 

lepélyr.' 
Knuctc 
Férem

|

j

Negyven tózsdeblzományost 
jelenteitek fel a rendőrségen 

Szenzációs letartóztatások várhatók
— J Hétfői Napló tudósítójától —

Ma fobf le l* Mtt a 
twntf E •/*..!.,! <’;,yct( in tnm-

- ............póly Vonl I
vei k<-- !<i<| >‘.1. i mlyci Hnnny 
pr< .'i1 ii l < <'lrl>ráil. majd Kérészy
^oHóii dr. ii ;iiiilh-ví rektor, ürlv.izölte 
a n,« ; oirnt KLhehbern Kuné gróf kul 
tuMziiiitHN/Jorl, nki hz üdvözlő bcHzúdre 
így va’.-i-zoll:

— A ínnK.vnr ni in/ef életére jellemző, 
hogj. I i sn< k é.-i I’ozHonynnk is niár.n 
régmúlt b/.áz.rdokhnn volt egyeteme. A 
pf--?!’ N.igv Ln.ios király nlnpitoiln. Eri
nek fruiulóí :» moii lfi Hz.erint a r.iolre-i 
chnt/íl'.-'u hullottak el óh cankhiimnr meg- 
Rzürt, éppen úgy. mint a pozsonyi egye
tem, melyet I’iff'í János hercegprímás 
alapított.

A kuiiii'.zmijó /f • • n*ztún megoniFke- 
z.ett arról, hogy mint akkori á!h. 
jelen volt n bábom előtt T’oz* 
megalapítóit E.z-ébef egyetem m< 
Mm-ii.

Azóta folytatta - .tölt nz öwzcom- 
Ms óh n második poz«onyl egyetem bnj- 
lókf-ilnni ,i ■ i;f ó- t >■-' < fl nyer el-
helyi/■'•wt. Evyelomolnknek e sorfában 
benne vnn a magyar nemzetnek egóaz 
aorwn. do egyúttal biztató ó« felemelő, 
hogy ■ énmii bnlaorn sem tudóit bennün
ket megtörni.

Vannak, nkik sokallják » nágy ma 
gyár egyelőmet, pedig Mng.varorRzúg 
nnk kereken nyolcmillió Inkosa van. 
úgy hogy csak kól millió lakosra esik 
egy egyetem. í.< bn nem akarjuk az 
egósz magyar kulturn óh politika aorsát 
oRvetlen l;mrn, l’.udapostro feltenni, alt
kor gondolkodnunk kell arról, hogy a 
vhlóken h "óepont.’nl Iá mail innak a ma
gyar művelődéinek. A budapesti egye
tem vnlósúroM maminnth-egyelemmó 
du/imdl. Wddiml az V»‘!" 'U. tanév eleő
felében BudapoRtcn 7IGI rendes ón 1(121 
rendkívül! hallgató volt beiratkozva. A 
főhkolnl oktató ■ Rnlyponíja a rngy 
nylIváni’H <•’.<" • dm okról mindinkább át
terelődik a gyakorlatba: n azominú- 
rlinnba óm labóratórlnmbn. \hboz tehát, 
hogy ‘ l.iror' zá 'on normális egye
temi ólé! lec'-en. folt-’(lenül szükflóg vnn 
n vidéki egyo'nmokrc.

—. Mindez azonban a sikeres egyetemi 
oktat nnk csak külső feltétele. Bc’eő 
előfeltétele nz Ignzi tmlományos szélién’. 
Újabban i»ok szó < •’ kulturális fölé- 
nviinkr- do ezt nem biztosíthat .luk sem 
beszéddel. Rom kritikával, hanem csak 
következein* cselek vérekkel.

A miniszter beszéde után Kérészy Zol
tán dr. a lelépő rektor, átadta thztát 
.Vagy JózRof doktornak, az uj rektor* 
magrlflk’"«znak. nk! megtartotta zzék

1 • ! hatón..... ,v és kül-
didtsé-ck tartották meg üdvözlő be-zé- 
elüket.

Bóbitán a Pannonit-szállóban ilb-zehód 
volt. Az. ünnenré-rot c.io r Nemzeti Szin- 
há/ben di ’.’'őad:-R zárta be.

Az utóbbi napokban kipattant. 
l<izulebotrányok. úgylátszik csak j 
előhírnökei voltak a megindult so-j 
rozntnnk. A tőzsdei krach fnlvtán! 
beállótl kata.s7.l.rófa tovább 
ja ti iíó munkáját.

Ebbe beleptiszfuJ minden 
tőzsdehizoinányos, aki a 
zott pénzekkel „in síeli**

folytán 
folytat-

Körülbelül negyvenre tehető a 
fŐ7K(h*bÍ7<>mányesők száma, akik 
ellen két nap óla följelentést 

tettek.

színpadján fBlléptetl Vt',M,0, Oi 4. 
akinek pompás miivószotóben ogy mn 
latságo, bohózat keretében kTönyörkö.l’ 
hét a közönség. Kívüle föllépnek: fi/ 
logh Böske, Beregi Kató. Ballal Xán 
dór, Major István, Koráé, Andor éZ 
Pór/fy Mihály. Olyan ntüvészgúrda 
hogy sok pesti kabaré tnogirlgyelhetn/ 
Müsomkhnn nótát, mókát, tánrnt b,,. 
nak.

A közönséget rendkívül felizgat
ták a legutóbbi tőzsdei fizetésképte
lenségek és valósággal megrohan
ják bizományosaikat és értékeiketI 
\ is ,za követ élik.

A bizományosok a rohamnak gá-1 
tat vélni nem tudnak, de viszont a< 
kifizeié.d sem tudják azonnal meg-' 

államtitkár lenni és igy természetes, hogy a tü-i 
'sonylmn relmellon fél

rnyi-

A rendőrség minden följelentést , 
jegyzőkönyvbe foglal és megindítja1 

■a, nyomozást. A Munkácsy, András,\ 
Nemes, Kállay és Szathmáry detek-i 
t ivesoportok emberei éjjel-nappal 
munkában vannak, előállítják a 

I tőz,‘üléseket és kihallgatják őket, j 
ÍTgen gyakran kiderül, hogy a főije-, 
leütésnek semmi alapja sincsen, de' 
bizony

a rendőrségre szalad följelen* 
lésí tenni. Szombaton, de főleg 
vasárnap valóságos följelentés! 
börze van a főkapitányság fo

lyosóin.
Ismeretlen emberek megszólítják 

egymást, e 1 p a n <• i s zol j á k eg y i n á s n a k, 
hogy milyen összeget bízlak a tő/*- 
dobizxnnányosokra milyen papírok 
vételébe ugratták be őket, tanácsot 
kérnek egymástól, hogy mogte- 

Igyék-e a följelentést vagy várjanak 
néhány napig.

nagyon sok olyan is van, ahol 
kiderült, hogy a bizományos lel
kiismeretlen spekulációja egész 

Nor exísztcnciát tett tönkre.

A lavina megindult és feltnrtóz- 
hataflaiiul gördül lefelé. Néhány na-

\pon belül szenzációs őrizetbevételek 
\ várhatók. Már a hétfői napon, is 
\tőbb tőzsde bizományost fognak clő- 
j állítani.

Ernszt Józsefet vasárnap délben 
szállították, át az ügyészség Markó- 
uccai fogházába. Kálmán Zolién és 
fíoxncr Ernő, a Garat Testvérek cég 
főnökei még a rendőrség foglyai.

A Roth és Társa cég ügyében a 
rendőrségen még semmi sem történt, 
mert bizonyosnak látszik, hogy az 
egyezkedés sikerrel fog járni.

^ilm és SHozi
' Miller Őrén filmszinésznö lesz

‘R müoésznö nyilatkozata uj pályájáról

o Mozgókép-Ottlion. Az idény nagy 
fllmcseménye: Priscilla Dean bravúros 
< s hatalmas alakítása: „A ezre,! lánya’1 
című 8 felvonásom regényben, elragad- 
tató hatást tett a közönségre. Fa’ty. 
mint milliomos (vagy a Két nagypapa 
fiacskája) 6 felvonáson át. igazán szaka
datlan burleszk-humort nyújt mint cse
csemő, mint éves fiúcska, majd mint 
pazarló milliomos agyonnevetteti a kö
zönséget. Nagyon érdekes és szép a Cor
vin Híradó. (4, 6, 8, 10.)

Mia May, Erika Glassncr, Emil Jgn. 
iiiiias és Gaidarov' Vladimír neveiktől 
hangos nia egész Budapest. A ritka cin 
sombio tagjai a Paris grófnője cimü /?«. 
dí u s- f i 1 m vá 11 a I a t szón zá ei ós fii in a f t rak- 
eiójában tűnnek f<-l naponta a mozira
jongók körében, a Royal-Apolló, Omnia 
és (.'orsó mozgóképszínházakban. Óriási 
siker kíséri esféről-estéro a három '-■ti 
színházban a Rádiusnak ezt a kimagasló 
filmtermékét, amely valóban megér
demli, hogy mindenkor kitegyék mind 
a három színházban a ..Minden jegy 
kelt" hirdető táblát. A 7?ddú/s-filmvá|. 
lalat aftrakciós filmjét ajánljuk őszintén 
azoknak, akik még nem látták. ':crt ezt 
látni kell mindenkinek.

AngoVameiriKai 
entente

IJoyd George nyilatkozata

London, október 11.
Lluyd George Amerikában a követke 

ról.tt momlot'n ogy újságirónak:
— Azt hÍNzem. hogy az Egyesült .Illa 

mól. <x Aun.vb’ifcmaui közt intenie van 
kialakulóhnn. amely a világi 
békét adun. Ilyen < ntoutvaak nem ' 
na t.r.úkM'ge ünn'i”’lyes aktusra, de 
n jelontóbege volna, hogy a 1 
nemz-t k■■■' ö«»zbrogni, hogy 
ügyéi győzelemre vigye. 
n világ legnagyobb 
ként jelentkeznék. 
l'<n Nagybrilnnnin 
lnmok kljoloe fenék.
iöl l>á háborút, nem is lomé többé bá
bom.

I.loyd George e nyilatkozatát a Rou 
tor-ügy nükskóg azorint elfttorjeaztcttók 
('rmlidgc elnöknek, aki inog jegy orte ró. 
he :y Lloyd George 1’« már vem mi
ni*• •ereim’ I • \ngll Annk. de blsouí ár-, 
míg »ok hivő van hátújában, nz ®mrr<- 

korntday a:o bon ilyen jarailalot 
ikkor veket fontolóra, hn a jelen- 
ngol kormány terjeszti elő.

Ilyen 
kólóiéi

1 n
nz

Irp

II

n:ik Jósán 
vol-

l- H7. 
két nagy 

a béke 
ententr 

hntaliua- 
napon. nme- 
Egyctmlt-Al 
nem tűrnek

Biller Irénről, (van-e, aki o nevet 
<u _ ;>.-i .■ 'iiultuui, hu;’'? (il nen

fog- játszani. .Minthogy erről Jég
ben fen tesebb helyrőr* értesültem, 
kételyem eloszlatása céljából elro
hantam a mii vésznő öltözőjébe.

Elbájoló mosollyal fogadott.
— Nagyon kedves a Hétfői 

Naplótól, hogy felkeresett. A na
pilapok is aranyosak, szeretettel 
gondolnak reám.

— Kedves művésznő, hallottam, 
hogy a Corvin filmgyár...

— Tényleg igaz — szakította 
félbe kérdésemet — A néma vá
szon t annyira megszerettem, hogy 
rabja vagyok a filmművészet nők. 
Elaknrom érni a vágyaim neto
vábbját, hogy filmszinésznö lehes
sek. Keresztül vergődöm ezen 
is... Hogyan történi ez az elha
tározásom? Hát úgy, — és itt be
hízelgő orgánumával, finom gesz
tusaival é® pajkos kacagással 
folytatja — hogy inkognitóban 
én is résztvettem a Corvin film
gyár felavató ünnepélyén. Itt ta
lálkoztam Kraft. Uwe rendezővel, 
aki beszélgetésünk során megkér
dezte, nem volnék-e hajlandó fű
men játszani. l)n örömmel bele
egyeztem az uj „életbe**, amely 
hiszem, hogy meghozza azt a si
kert számomra, amit a szinpnd 
hozott. Loth Hóval játszom az 
Egy dollár befejezése után. Ennyi

1 Megérkezett a Lyoni futár és 
örömmel jelentjük olvasóinknak, 
ez a film a Gavmouf-filmek közül való 
és méltán megérdemli az attrakciós film 
elnevezést.

A Lyoni futár a francia forradalom 
napjaiból veszi tárgyát. 8 felvonásai 
bűnügyi történet, amelyet Leoni Poirier 
irt filmre és főszereplője Rnger Kari, a 
népszerű filmszínész, akinek művészi 
játékáról anak idején dicsérőleg emlé
keztünk meg. A Gowmonf-filmet a Ka- 

|mara mutatja he péntektől kezdve és 
hisszük, hölgy zajos sikert, fog aratni a 
Lyoni futár, amelynek szereplői müvó- 

,'szi összjátékot produkálnak. Felvételek, 
'rendezés, fotográfiák egyaránt dicsérik 
o filmet, ép úgy, mint a többi nagy aft* 
rakciÓB Gowmoní-filmeket.

ezt 
mert

az egész. Többel, nem indok, de ha 
közben valami előfordulna, rögtön 
értesítem a Hétföl Napló olva
sóit.
Megszólalt a színpad hivó csen

gője. Sietve elbúcsúztam Biller 
Iréntől. Búcsúzéban megkért, mond
jam meg a közönségnek, hogy 
nincs lakása. .............. , _______  ___ ___

— Segítsenek lakást szerezni, — ‘slágere a sportkedvelőknek, .. 
mondta nevetve — meghálálom an- (lenkor megtöltik a színházat, 
nak, aki lakáshoz juttat, legyen az 
bárki is... (Guthy.)

i

n Hayakawa. Érthető, hn sokan kíván- 
cslskodriak a sport minden ága iránt. 
Verekedés, boxolás. biknviadal ma a fó- 

akik min- 
„ arénát,

ha ilyesmi előadja magát. A Kamará
ban e héten kerül színre estéről estére 
a Yin, a szerelem rabszolgája című 

jStar film, melyben n verekedési és
i boxolúsl jelenetek sűrű egymásutánban 
i váltják fel egymást és h zsúfolt ház 
közönsége óriási tetszéssel fogadja a 
fantáziának és fotografáló ügyességnek 
ezt. a nagyszabású filmjét, melyben a 

Az újjáalakult. Imperial-mozi (Aréna- pálmát egy japán színész, Hnyakawa 
ut 68.) tegnapi megnyitását a közönség viszi. Tsuk Imre igazgató engedőimével 
nagy érdeklődéssel és meleg szeretettel végignéztem ezt a hihetetlenül érdekes 
fogadta. Érthető is, ha fölsoroljuk a filmet és tapasztaltam, hogy n ‘ 
megnyitó-műsorban színre került filmek kedvelőket könnyen kielégítheti 
elmeit: A három nővér ötfelvonásos,' kawa, akinek birkózási jelenetei 
Maria Jakobinivel, A siitétség (Az is
meretlen szerető), A repülő kutya és 
Harold Lloyd mint rendőr, amerikai 
burleszkek. Ezt a műsort ma játsszák 
utoljára. Mától kezdve nagy megle
petésben lesz része az Imperial-mozi kö
zönségének. Az igazgatóság ugyanis A 
ndsg cimü szenzációs amerikai filmen és 
burleszkekcn kivül a mozi nagyszerű

Tarka színpad 
az Imperial-moziban

Mészáros Gka és más művészek 
fellépte

cpnrt- 
Hnya- 

. ............... 
türelmetlenséget idéznek elő r közönség 

’íÁlcs, mert 
Ezt u fll- 

- Kamara-

jPESTI KABARÉ
g VII. kirülat.
E Erzsébet- 

körút
1 W‘
2 (a Royal- 
k szillé
£ épületében)

Minden este 9 órakor

.ni)

a Góth múvészp&i vemíágidtéka

Igazgató:
Ujváry 
Ferenc

körében, vájjon ki lesz a ■ 
Haynkawa erős japán ifjú.
met mindenkinek látnia kell a I<...........
bán. ..

o Keleti Mozgó (Baross 1 ■r).l!<,l ’
csütörtökig ,..-f kölyök", ezt követi II Af 
Karóiddal „Ö" mint rendőr, „6" n f/’';”- 
gdbb nem tz ,.F"tty lc'':.b? tk'1 e/>' 
vonxsns knengtató komédiák. Az elóa 
sok kezdete ’?.*>. ’<7 8 és ’'s10 óra

o Az ősvadon nagy vad tat - íli'n.m 
az Urániában 5. *'u, ’AS és 10 ó, 1<5 perc
kor. , , .

o Az Uránia nagy vndtsz'llmjc -». "• 
’-S 10 ó. 10 perckor kerül bemuta
tásra.

o A nagymama 
okt. 15—17: Nap és Kispesti
18—21-lg: Phoenlx, 
Imperlal: okt. 22—24-lg: 
Diana mozgókban kerül színre.

o Vadászatok az ősvadonban 
val üldözött nagy vadak — az 
páratlanul álló nagy képe 5, 
10 ó 10 perekor látható. Ezen a 
kivül egy eredeti japán film. hapke 
leánya, cimtuel vnn műsoron.

o A nagymama fiacskája c hévjn 
okt. 15-17: Nap és Kispesti Flóra, 
18-21-lg: Phoenlx. Odeon. Eldorad®- 
Importál: oki. 22 -24-lg: Orlent. 
Diana metrókban kerül színre.

flacskii.ln hiten:

Odcon. E’florado.
Oricnt, E»f

- autó-
L'rdnio
’:9 és
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j Hétfői Nppló tudósítójától.

7 Wrő’ Ar.tUt dr'A fckal’P""- tMéT01 néhány nap 
a nyomozás egy tözsdccsaló 

l'álj.'1'ml.-.'k . rkoztek ugyanis 
ugyebtn. , erz.sébet falvai

ellen, akit .1 löljelenlések 
*? , k-lriilbeliil 200 millió korona .1- 
'S ,Sál vádolunk mog. A Iöl> 
!llt’ kílzőtl szen-pel Kraxsz Dezső 

neea 1. szám alatti túzsdobl- 
Af7„r»s IMik Béla erzsóbufalvai yen- 

i;s valamint Kémeim Dezső dr. ugy- 
. ralieknténck alapján a korcsko- 
clííll,tolták a főkapitányságra, a 

W kihnilgatásn azz,’lj“?'
Mik hogv a 200 millió differencia cl- 
k-\nó’■-s.-kDól származik, amelyeket a 
i/'kSzcleNii kasszán apón rendezni akar.

t ........  vn/.i-ntin délelőtt meg-'

HÉTFŐI MJIPLŐ

Izgalmas küzdelem 
egy életunttal a Duna vizében 

Három fiatalember veszedelmes életmentése
- A Hétfői Napló tudósítójától. -

kapta a nyakát ós megmentőjét le
nyomta a viz alá.

Néhány pillanat tolt cl igy és ekkor 
a vízben küzdő fiatalember barátja ug
rott a Dunába és gyors irammal úszott 
feléjük.

Amikor elérte őket, elkapta a leány 
baját és csak igy sikerült kiszabadítani 
barátját a leány kezei közül. Most ismét 
valóságos küzdelem kezdődött, azzal a 
különbséggel, hogy a nő már nem si
koltozott, ellenben dühöngve osztogatta 
csapásait a férfiak felé.

Ekkor újabb csobbanás hallatszott
Egy hnfmadlk férfin ugrott n vízbe 
és n három fiatalembernek hosszú 
küzdelem után sikerült az elszánt 

öngyilkcsjclöltct a partra vinni.

4 rendőrségen vasárnap délelőtt meg- 
iczdl'k a tanúkihallgatásokat, hogy a 
kereskedő szereplését tisztázzák. Löw 
Z-M’.nond(»l őrizetbe helyezték.

Vasárnapra virradó éjszaka a budai 
Ferenc József-hidfőnél egy fiatal nri- 
lcány öngyilkossági szándékból a Du
nába vetette magát. A partról többen 
észrovették a fuldokló leányt és egy fia
tal embor lerántotta kabátját, cipőjét és 
habozás nélkül a vízbe ugrott. Nyíl
egyenesen úszott a fuldokló leány felé 
és csakhamar elérte.

De a leány, aki úszni is tudott, a fia
tal embor felé kiáltott:

— No nyúljon hozzám, meg akarok 
halni! — ezzel a viz alá bukott. Min
denki azt. hihette, hogy a leányt a habok 
végleg elnyelték. Nem igy történt, I’ár 
pillanat múlva jókora távolságban is- 

, mét fölbukkant a vízből és segítségért 
kiáltozott A fiatalember ismét feléje 
úszott és már csaknem elérte a leányt, 
azonban az többször elmerült, majd mrp 
távolabb megint fölbukkant a vízből. A 
férfi ekkor hirtelen lendülettel elkapta 
a nő nyakát, do a leány egy ügyes fór- ' házba vitték, 
dulattaí kisiklott kezei közül. Majd is- f... ’ ’
mét bevárta a fiatalembert, akinek el-: élettől.

' Az ülés elnöko Imre Sándor államtitkár ' rátát, mert én mint magyar állampol- 
1 volt, azonkívül jelen volt és felolvasást I gár, egyedül nem kaphattam volna Jut- 
i tartott Rensc.hburg Pál dr.
; nár ós Rottenbiller Fülöp dr. iga: 

ügyi helyettes államtitkár. . .
' — Vámőrök harca a falusiakkal,

ipoíyszőgi korcsmában i ’ 
Urbanics János, T^jtsák

Egy gondolat bánt engemet . .

— Emelkedett a varsói citadella
robbanás áldozatainak a száma. A. 
legutóbbi jelentések szerint a varsói 
citadella borzalmas robbanasanak 
eddig 50 halottja, 200 súlyos sebe- 
sültje s több mint száz könnyebb 
sebesültje van. A löportoronybam. 
mint megállapították, 25 vagon lo-

A leány 3/. J. tizennyolcéval hivatal- voj£ eXplózió ereje olv ha-
. K TT..*. ..1AT z\4.«rt 4 A,*l í.'.l i/i Ír mniíl Iri- . 1. 1   _ „V. 1*».«./. r. hnl,Tiii|

LtllJ-llClB VUH, «» — . ,--------
egy négyemeletes ház nagyságú tol-

- ünnepélyes főcserkész-nvatás. 
Impozáns ünnepség keretében a 
kormányzó, József és József 1< erenc 
királyi hercegek, Albrecht királyt 
herceg és számos más uotabilii’tsok 
jelenlétében történt Khun-fíétlcr- 
Hrv Károly főcserkésszé való nva
ló sí. A fogadalmat. Khuen-Héder- 
váry Károly gróf Teleki Pál gróf 
kezébe tette le. A fogadalom letétele 
után mintegy 6000 főnyi cserkész
csapat vonult el a. vendégek előtt. 
Az ünnepség a Himnusz eléneklésé- 
vel ért véget,
- A Klsfahuly-Társaság iinneni illése.

Ma délelőtt tartotta mog Akadémia .................. . . .
nagytermében a Kisfaludy-Térsaság iin-1 madtak Urbanicsra. 
népi ülését Madách Imre „Az ember [ akik lecsatolták (' 
tragédiája" költőjének i 
Vargha Gyula, a társaság .... ...... ■ ------- , ------------- -----
üdvözölte az ülésen meg jenen t Rorf/t.v egyik legényt bajonettel megsebesl-• ifcfO/rfx cirkuszigazgató. 
Miklós kormányzót. Azután Sajó Sán- j tették. A katonai ügyészség a négy, 
dór Madáchnak egy költeményét olvasta | vádlott ellen súlyos testi sértés biin-,

noknő. Eszméletre térítettek, majd kl_ Maimag volt, hogy a robbanás helyen 
hívták a montőket, akik a Rókus-kór- i r;ry négyemeletes ház nagyságú töl- 

.l'.t.'k. A hajnali öngyilkosjelölti (,<?^r keletkezett. A citadella környé 
szerelmi bánat miatt akart megválni az ke romhalmaz. Többezer ablaktábla, 

[zúzódott porrá. Neugebauer tábor- 
i nők eltűnt, valamint, nyoma veszett 
' egy 12 tagú katonai osztagnak is. A 
I robbanás okozta pánikban igen so- 
lkán a vízbe ugrottak h ott megful- 
1 tak. A megindnlt vizsgálat maris 
megállapította, hogy a szerencsét
lenséget politikai gonosztetl időzte 
«h". Igen sok városrészben számos 
letartóztatás történt. A citadellában 

■ szombaton légberöpiilt lőporraktár 
a központi lőszertelep egy része 
volt. Teljesen elpusztult. A közelé-

szási engedélyt. Bócsben az Olympla- 
Bckotow-Cirkusznak vezető igazgatója 
voltam és egyben főrendezője az Olym-, 

...... ....... pia-Riesen-Arónának. Gross-Kőrlsben, 
műin- Németországban tehermentes birtokom 

............. . ................ ‘ Ist-1 és villám van, melyet családommal i 
ván, Ne mcs ’ Gyula és Molnár Péter [együtt magam laktam. Végül a legha-i , .. ....................... .. .........
vámőr. Közben szóváltás támadt a túrozottabban visszautasítom azt a gya- |ien álló másik löporraktárnak nem 
vámőrök és a korcsmában mulatozó | nusitást, mintha nekem a budapesti; eset( baja. Elpusztultak még az 
falusiak között. A falusiak rátá-; Olympia Művészeti és Sport Rt.-hoz bar-, npynevpze||. |jZP(jik pavillon épület- 

.1. és Tomsákra,I mi közöm lenne. So’*n5»1’ va*ié«AArt. fa- ; . . ■ i.'x ------------»,i—
derékszíjukat és! gadja Szerkesztő Ur

'gyolemi ta- í
‘ág- i

Soraim közléséért fo-, szárnyai és még két szomszédos pa- 
hálás köszönetoni j vjyon robbanás ereje a citadella(! CIIlDCr ilKIIX invauiunua ll'.U. ixy-ijunm '•■j, ... v. ... . VIIIOIJ. /V runwilllrtn U1VJU i*

emlékezetére. I maguk körül forgatva védekeztek a nyilvánítását, mellyel vagyok B’lf‘*PC8t'í épületeiről letépte a tetőt , nz abla- 
mós iíb j falubeliek támadása ellen és az 11923. okt, 14-én készséges híve: fíeketow . ]<oj<at pedig keretestől kitépte a fa-

I lakból. A népjóléti minisztérium a 
__ 480 millió az egységes kenyér1, katasztrófa áldozatainak támoga- 

ára Berlinben. Tegnap szüntette be Mására jelentékeny összeget fordít- 
- - ................. - i * ’ ’i államok diplomáciai

.....................i felkeresték a belügymi
nisztert és kormányaik nevében ki
fejezték részvétüket.

oor A.aoacnnaK egy Konomonyet oivnsin i wnnuii vjích bujjw iv.-'i ■ .-i ■ i- ....... Beri’Uhcn. tegnap sziiinciiv ur. .........
fel, mr.jd Vojnavich Géza tartott felöl-' tette címén adott be vádiratot és ma; 30runben működését az állami ke- A külföldi
..  .........................................................................1------- i’z.iz.ixt-Á— a honvéd-] „yérclosztó bizottság. A berlini pék-[képviselői 

ayi Aladar i vnícóo-n erre elhatároz- nisztert és
vnrttt Mtidác.h Imréről.

— A vesztegető lakásküzvetitö. Nagy 
feltűnést keltett, annakidején, hogy a 
rendőrség letartóztatta TFiínfZcrlich 
Györgyöt, egy lakásközvetitő iroda tu
lajdonosát ós Ferenczi Ignácot., a Lakás
hivatal VIII. kerületi irodájának veze
tőjét és három lakásnyomozó detektívet. 
Wunderlich abból a célból, hogy föleit 
lakáshoz juttassa, a Lakáshivatal emlí
tett négy alkalmazottját, megveszteget
te. A megindult eljárás során Ferenczit 
i vádtanács határozata folytán szabad- 
lábrahelyczték és az eljárást ellene meg
büntették. A többiek azonban vizsgá
lati fogságban maradtak. Wunderlich 
védője védencének szabadlábrahelyozó* 
tét kérte, amit azonban elutasítottak. A 
védő okkor n vádtanács határoznia el- 
kn fclfolyamodást jelentett be az ítélő
táblához és ké-rte védeneónok kétmillió 
korona óvadé': ellenében való szabad- 
ábrahelyezését. Az Ítélőtábla ma fog- a.*. .............

‘■■'lkozott a fel folyamodással és azt el- foglnlkozásnélkiili egyén, nki 
"ásította. tembor 11-én szökött meg v

vonta őket, felelősségre ínyeiciunatu xk ........ .
törvényszéken Szent(j)förnyt Aladár; islerek szövetsége erre elhatároz- 
dr. százados hadbíró itélőtanácsa.M ’------- i.xtc/uxi nant- n<rr-.
A bíróság Urbanicsot és Tomsákot, 
bűnösnek mondotta ki súlyos lesd, 
sértésben és Urbanicsot. I havi, Tóm-; 
sákot 5 havi börtönbüntetésre ítélte. 
A másik két vádlottat felmentette.

— Általános sztrájk BJanxonhurgba’’.
Berlinből jelentik: Blankenburgban
(Braunschwcig) és környékén általános 
sztrájk tört ki. A munkások aranyban 
követelik munkabérüket.

— Elfogott rabszökevény. A Fiilöp 
csoport detektivjei a Vásártéren; 
megíigyeltek egy embert, aki ruha
neműt árusított, igazolásra szólítot
ták föl, Nafiy Lászlónak mondotta 
magát, azonban kilétét semmivel 
igazolni nem tudta, sem azt, hogy a 
ruhaneműt hol szerezte. Előállítot
ták a főkapitányságra, ahol kide
rült, hogy Mudris Árpád 36 éves

1a, hopry hétfőtől kezdve csak egy
séges kenyeret sütnek, négy font 
súlyban Az egysé?res kenyér arat 
480 millió márkában állapították 
meg. A zsemlyét. 15 millióért, a kif
lit 20 millióért s a kétszersült 
ját 2400 millióért árusítják.

— Lopás a fürdőben. Saguny 
kereskedő ma délelőtt följelentést 
főkapitányságon, hogy ismeretlen 
vasárnap reggel a Lukács-fürdőben — 
mialatt fürdőit. — kabinját felnyitotta. 
Kabinjából ellopták 
óráját és 
pénzét. A nyomozást 
indította.

— Amikor horkol a 
ródl utón a posztoló 
figyelmes, hogy egy 
között alszik és horkol, 
és előállította u rendőrségre, ahol a bor- 

•“wltoHa. ' .......  | tembúr''íi-én bökött"' meg 'váeról, ^ló "merről mcgM'nnitottúk. hogy
— Németország válságos helyzete' ahoi lopás miatt egy évi büriönbiin-: .n"’s Andrásunk hívjuk .

slmnradt egy gyűlés ~ 
KMcn. A magyarországi 
nianymcnfö Bizottság. hoffy a f 

ho’sadalom érdeklődését a 1 
'M^uianvos munkák iránt felkeltse, J 
' ■ivanos ülést tervezett amelyet 1 

■i ,7. .?a,) ^"‘dt volna megtartani ’ 
fp nw'i ncnU épületének delejrációs

Ezen az ülésen Schmidt 
porosz miniszternek, a né- 1

, . udonianylmcntő Bizottság cl- 1 
heríini es Jlarnachnak, a híres 1 
'-n/.H Cíf>’(dcmi tanárnak is meg: 
uh hii v-°inn, .-Mennie ós az egész 
tut'ós fiy',u'lk.ó,>pen c két kiváló 
volt f.iői?f. as,lnal5 nicghaltatására 
nzonlmn ,ZlJYC* német vendégek h'kinlettei Németország 
111" s jS_?f',yzeter<7 nem jelenhetlek 
^ytnlm>MőmeRh_ir?ctctt B16st bl-
- '"'T?.’dore elhalasztották.
nlete Társaság érte-

T< - V ,’'n^vnr Gyógypedagógiai
A”.Ta” dó,0,6,t tertotta

ii 2í“'zlM a S7ent I"tv“n-Í_______ — - -.n i'?’... i._o .eri, "<’n’ melynek tárgya egy másik vállalkozótólcBerli”ben g Mr-
- ^agok elleni küzdelem volt, { koszhoz azért vettem társul Mnnne igaz-

fL-KSÍÍ M MIWCA íérfiru ha áruháza Budapest,niakallív kerület. Károlv-körut 16 szám

szén-

I

Vúct’ól, koí<’

___ felöltőjét, arany
láncát és 40.000 korona kész- 

a rendőrség meg-

tettes

tolvaj. A Mogyo- 
rendőr arra lett 
ember a bokrok 

Felébresztette

VII, Erzsébef-kiirut 23 
X. Jászbet*ény£-uf 8

Elsőrendű külföldi 
rámánvarrott fekete

uvzetc' «iuoj mpas miatt egy évi nurionnun- , , .
Buda.ítélését töltötte Mudri, Arpéd »ok-, 
Tudó- [ sorosan rovottmulfu. Vacról való 

szökése után Újpestre ment, ott két 
hétig dolgozott mint napszámos, 
majd egy lakásba betört, és ruhane
mű eket lopott. A rendőrség a vesze
delmes betörőt letartóztatta.

— Nyilatkozni. Mélyen tisztolt Szer
kesztő Ur! A Hétfői Napló legutóbbi 
számában a cirkuszi pályázat kapcsán 
személyemmel foglalkozó cikk adatait 
szabadjon a következőkben helyreigazí
tanom: Hogy én 14 százalékot ajánlhat
tam fel a fővárosnak, és nem 3 vagy 4 
százalékot, annak tudható be, hogy én, 
mint öreg cirkuszigazgató és kereskedő sárnap reggel a 
ceruzával a kezemben állapítottam meg, "““i ,’A“
hogy mennyit adhatok a fővárosnak. A 
beépítésre olőirt 30.(100 aranykoronának 
megfelelő összeg azonnal való deponálá
sát felajánlottam a fővárosnnk és bemu
tattam a vagyoni állapotomról szóló hi
vatalos bizonyítékokat is. Mozgóképszín
házam volt Berlinben, melyet mint ma
gyar állampolgár készpénzért vettem 

...................................................  elr-

—- Eltűnt egyetemi hallgató. Szegedi 
Géza 20 éves egyetemi hallgató szülei
nek n lakásáról csütörtökön este eltávo
zott és azóta nyoma veszdí. Eltűnése
kor másfélmillió korona készpénz volt 
nála. Hozzátartozói attól tartanak, 
hogy esetleg bűnténynek lett az áldo
zata. A nyomozás megindult.

-— Elfogott tolvajnő. A rendőrség le
tartóztatta Csesznek Etel 23 éves rovott- 
multu nőt, aki egy dob-uccai vendéglő
ben ellopta Magyar Ferenc, levéltáros 
százhatvanezer koronáját

— Bérkocsi- én autó-llsz.eütközés. va- 
» Hajóé- és Dessewffy- 

ucc.ák sarkán a 200. számú egy fogata 
bérkocsi nekiment a Bp. 20—164. számú 
autótaxinak. A kocsi rndja megrongálta 
az autó elsőrészét és bezúzta az üveg
táblákat. A szilánkok a soffőrt arcán ; 
inos’anbesitefték. A rendőrség a nyomo- i 
zást megindította.

Halálos elgázold*. A lipótvárosi 
pályaudvaron tolatás közben a 
kerekei alá került Magúin János máv. 
ultiszt és meghalt.

Külföld: rániánvarott fekete, 
magas

női cipók 
72.150 í

1

vonat

Elsőrendű 
gumitalpú cipők, 

rámánvarrott gyermekcipők, 
e’egáns női magas és félcipők 

svéd sárcipők 
versenyenkivüli olcsó árakon

Raalán-Kfállltás! Olcsó árak!)
I
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Javulás előtt a tőzsde
A kontremln fedező vásárlásokba kezdett — A bécsi 

tőzsde szliárdulása megjavítja a heti piacot is
A mull heti számnnkhan f. lóllítntt 

tórádéi prognostlkonunkat nz ••."•mén.vek 
szóról-sióra igazolták, E/. nem a vélot- 
Jen Játéka, hanoin a tényekből logikusan 
leszűrt eredmények előrelátása.

Azok a zavaró momentumok, niclyk 
a tőzsdei szilárdnláa nljáluin állottak, 
n mull héten m-mcsnk elintézést n<-iu 
■nyerlek, hanem míg a Jalentél.eny ás. 
.< :egü Pzf'lénk'éplclenaégckkel mályosbotl 
fák. így természetesen tő. sdel javulás 
nem állhatott be,

A mull hétfői piacon kissé Ldlángoll 
az a gyenge reménység, hogy nz érték
piac részvényeinek arfolynina a körömi 
belföldi cffökkt-nő Icndeneiiijn brlérlé- 
kéhnz igazodik, de már ugyanazon a 
■napon a tőzsdéidéi niósodik felében a 
kontremln pozíciók erósbödlek, iig,v hogy 
az árfolyam nyereségek nagyróaze már 
a hétfői tőzsdén lemorzsolódott, rőt 
sok érlek még kui zusvesztöBÚget is 
síenvcdi'tt.

A pénteki tőzsdén már a teljes lnnv 
hi(i:ig jegyében bonyolítódon le nz 
üzlet s a znrókiírznsok jóval a hétfői 
árfolyamok alatt maradtak.

Ezaliift » külső plneokon a legfon* 
losnlih élelmiszerek árai ugrásszerűen 
emelkednek a míg Zűrichhi')i a ma
gyar korona felfelé haladó fenden- 
cint mutál, az ország belsejében a 
inugynr korona vásárlóereje folyto

nos un csökken,

egyedül n tőzsde épületében nyílott meg 
sz olcsósági áruház, almi minden árlék-
PnpIroM jővnl beWrtóko alatt vásárol- . N„Ky OzI(Xt T,lrhaló i(ty a noi„-.wnpiro. 
h"ln"k; , ... . . . • , sokban, mint <> kit Go»s6o;i, Kösi^nhca,

Ennek n vHw.» hnlj-wUok rl.o.orhon ( „ c„,,nr_ j.ÓI,
- .......... ' ...........................   - - Í Mikrkbr,,. A fapiacon a Gált

maiin és llézbányai árelugrasa várható, 
míg az. ipari árlékek közül Georgiában, 
Me.öhcgyrsi Cukorban. Izzóban, Báni
ban várnak nagyobb üzletei. A vaspia- 
eon nz elhnnyagoltabb értékek javítják 
majd árfolyamukat, igy a Motor, Schlick, 
1‘dng, Teudloff és Mérleg eheti árjavu
lása küszöbön áll.

A tőzsdei 
momentuma 
dályozza az 
beavatottak 
mert Inzolvcuciákhoz újabb fizetéskép
telenségek nem csatlakoznak s igy egye
dül csak azok rendezése problémája a 
piacnak.

A hét utolsó napjain mintha ralame- 
b/rst javult volna a helyzet. A speku
láció nz e héten kezdődő háromnapos 
tőzsdei üzlet engedélyezésében JtaiMse- 
momentumot Ifit s már előre is hono
rálja n magasabb árfolyamok felkínálá
sával.

A bécsi 
1 oll p*.zcl 
teli, nini

kontremln s budapesti sza- 
fedező vásáriásoklja kezd* 
a szilt-rdulás kedvező elő- 

futárja.

j
i

- ugyanis igen szilárd üzleti napok 
előtt áll, ami elsősorban a Ilotschild — 
Boscl-liaro befejezésével is magyaráz
ható 
bers 
ao/.- inflációját vzih'tctl meg elsősorban 
s egyben a deflációt is előmozdítja, mert 
a budapesti piacon olcsón felvásárol
ható arbilmge-papirosokat. rövidesen 
vissza tojjék Bécsbe s igy a helyi piacou 
áruhiány fog mutatkozni.

Természetesen ez n javulási folyama4 
nem lehet ugrásszerű, m-rt a nyomasztó 
pénzhiány egy erősbödő tőzsdén még 
Jobban érezteti majd dostruáJó hatását 
•* a nagyobb pénzigényen automali.ee 
fölemeli majd a kosztpéntek mai „olcsó1 
kamatlábát.

J<d értesültek

ami elsősorban a
is

•4 magyar arbitrage-papirosok 
megszilárdulása n magyar papira

erre a hitre fokozatosan fejlődő szí 
lárdulást várnak s különösen az nr- 
blfragc-értékek árfolyaiuemelkedésé- 

ben bíznak.

| x noraod-MlBlrolel «■ Debreceni .
| ván-Gőzn^isat ac.-nak n Halai n,, ' 
'Itt. helyiségeiben megtartott rendklviír 
kozgyuléso elhatározta az alaw.;v. » " 

1225.000 darab új, 10.000 K n. é. rtszvs'' 
'klhocsúlása útján 4.250,000.000 K-ra v-V 
felemelését olykőpon. hogy n botol,’ 
Mpénzböl a régi részvények névértét. 
is 600 K-rúI JO.fflO K-ra emelteik fel 
A kibocsátásra kerülő ú.i részvények 

[bríl minden darnb régi részvény nlai>J„„ 
jegy darab vehető át 24.000 K-ás ár’tn 
lynmon. melyhez kamat r.ijélmn rész,, 

|nyonL-érit 1060 K járni. Az elővételi w 
; folyó év október 15-él.il 23-ig délnti, 
Jól 5-IŐI 6 óráig a Hazai Bank BtX 

továbbá a rend., 
l" 'ársnság pénzté- 
j-amal Miskolcon és Debrecenben gyöke.

lárdan tartották árfolyamukat az 
slczél Pál és Társai által menazsált 
Mérleggyár részvényei. Pénteken a 
vadpiaci részvények csak áronked- 
ménnyel voltak elhelyezhetők. A 
Mérlegben nagy üzlet fejlődött 
emelkedő árfolyamok mellett s vé
gül a legmagasabban, 40.000 koro
nával zárultak a részvények. Beava
tottak szerint a Mérlegben rövide
sen igen előnyös tranzakció vár
ható.

x Az Egyesiül Budapest! ] 
Takarékpénztár közli, hogy dr. 
viczy Albert v. b. t. t. 
tartott rendkívüli közgyűlése 
zet alaptőkéjének 300.000 darab 
róna névértékű új ró'jzvén.v 
tása utján 600 millió koronára 
emelését határozta ol. Az uj _____ ____
uyekből, molyok az 1923. üzletév oszta- • Erney Károly, Milos ( 
lékában részesednek három darab régi 
részvény után két darab uj 
vehetnek át 30.000 korona kibocsátási igazgatósága, az október 1! 
áron és 1000 koma költség fejében, 'ott rendkívüli közgyíih 
100.000 darab pedig szabad kézből, a ki- , fogja, hogy a társaság o 

i boceátási árnál lényegesen magasabb K alaptőkéje 300.000 <
áron való értékesítés utján kerül ölbe- névértékű új. 1923-ra 
lyezésre. Az elővételi jog október lő-tol. részvény kibocsátásával, 
20-ig l»07.árólag az intézetnek c célra na- 

j ponként délután 4 és 6 óra között külön 
I működő pénztárnál (V., Dorottya-ucca 
! 4.) gyakorolható. Ugyanezen közgyűlés 
j Polli Richárdot, dr. Heilpern Vilmost,

Rab elun Miksái, dr. Lcilner Ernőt é.i 
| U'alder Bélát, továbbá Péteri János és
Ger/ófíj/ Béla ügyvezető igazgatókat ; Általános

I tagjaivá választóin és az igazgatóság a 29-ig lesz gyakorlaudó. 
jelenlegi iigyvczotőséget Walder Bélával x A Láng L. Gépgyár 
cgószitetto ki. közgyűlése elhatározta, hogy 100 millió

! x A Mng.var Városi Bsnk nbiplöW-1K alaptőkéjét 600 millió K-ra felemeli 
ÍJének 1500 mllll koronára való folomolé-! olykén, hoay n:< nddigl lOOJltw darab 
isit, határozván ol. nz. 1923. január 1-tól'100 K n- részvény 4000 K névértékre 
1 osoztlókjopoault új részvényekre nz elő- felbél^yoírzi és JiO.OOtl darálj 4000 K^n. é. 
vételi 
mihez 
címén 
tendő 
közt, vagy a. Magyar Városi Bank új 
pénztárhelyiségében (V., Nádor ucca 5.); 
d. u. 4—8 óráig, vagy a Magyar Jel-; 
zálog Hitelbanknál d. e. 9—1 ig gyako-, 
rolhaló.

x A Mugyar-Cseh Ipnrliank Rt. Kolin 
Albert Bódog elnöklete alatt megtartott 
rendkívüli közgyűlésen alaptőkéjének 
200 millió koronáról 700 millió koronára 
leendő fölemelését határozta <4. Ebből 
egyelőre 300 millió korona névértékű 
részvény kerül kibocsátásra. Minden’ 4 
darab régi részvényre 5 uj részvény ve
hető át 8000 korona lefizetése ellenében 
folyó lió 12-től kezdve folyó bó 20-ig be
zárólag a Magyar-Csoh Iparbank Nádor 
ncea 6. alatti pénztáránál, csakis dél
után 4—6 között. Ezek a részvények az 
1923. üzletévben részesednek. A részvé
nyesek által át. nem vett részvények 
előnyös elhelyezése biztosítva van. A 
közgyűlés egyúttal felhatalmazta az 
igazgatóságot, hogy további 200 millió 
korona névértékű részvényt egy, r.z 
igazgatóság által alkalmasnak talált 
időpontban bocsáthassa ki.

x A Rlmamurányl-SalgólarJ/.ui Vasmű 
Rí. rendes közgyűlésén nz, 1922-23. iiz- 
letév zárszámadásai egyhangú elfoga
dást nyertek. A rószvényenkinti öOO K 2 
osztalék folyó évi november 1-től körül P 
kifizetésre. A közgyűlés elhatározta to
vábbá az alaptőkének 400.000 darab új 
részvénnyel való felemelését, melyek a 
régi részvényeseknek 40.000 K-á« árfo
lyamon és 1200 K kibocsátási illeték le
fizetése ellen fognak felajánltatni, úgy
hogy minden 3 régi részvényre 1 új 
részvény esik. Az elővételi jog folyó hó 
13-tól 23-ig bezárólag lesz gyakorolható. 
Az igazgatóságba új tagokul Bíró Ru
dolf ny. központi Igazgató és 
kúe/.y Samu, a vállalat központi 
sznki igazgatója választattak be.

x A Fnnctére közgyűlése. A Érmeiére 
október 8-án tartotta meg tőkeemelési 

elhatároztatott, 
részvényeket 1:1 
a részvényesek

Fővárosi 
. Berze- 

clnöklé.so alatt 
nz inté- --- - - ------n ..

100U ko- 'fékpapírpénztárúnál, 
kiboc-á- (hivatali órák alatt 
való fel- ................

részvé- rolható.— Az igazgatóság új tagjaivá 
E...... ^.1..,;.., György és Rapoch
Jenő dr. választattak meg.

részvényt' x A Mozögazuasígl ipar Rt. (Ceorgla) 
c?vbeli.

lésnek javasolni 
eddigi 300 millió 
darab 10.090 R 
osztalékjugosult 

, valamint a 
régi Té-zványck névértékének 100 koro
náról 10.000 koronára való felülhélyo£. 
zésével 0000 millió koronára emeltessek 
fel. /\z öszcs új részvényeket 1:1 arány. 
Lan, darabonkint 25.000 korona ‘ 
tá?í áron fogják a régi rá 
felajánlani. Az elővételi

Hitelbanknál

a kihocsn- 
nyeseknek 

jog a Magyar 
október 20-tól

SZ’

Rt. rendkívüli

i

júj részvényt bocsát ki. Az ú.i részvé- 
köllség n-vek, melyek a folyó eszínndőro oszta- 

darabonkint mé*g 200 korona fize-1'^jogosultak, teljes egészükben a rész- 
— 1:1 arányban október 10-20. | vényeseknek 65.0D0 K-ért 2:1 arányban

jog 2500 korona árfolyamon 
folyókáinál, illeték és

a pénzszűke *» tulajdonképpeni okozója.,
Azok a lintalmas értékek. irályuk he- ,_f. .
tenként cserélnek gazdái ez értékpapír
piacon, oly horribilis tőkéket Igényel
nek, amelyek a inni jH’nzklhocsátássnl 
nem állnunk arányban s azzal a meny- 
ny béggel le sem bonyoHlhntók. A pénz
piacon mégis átlagosan „olcsó pénz" áll 
n spekuláció rendelkezésére, az azonban 
a pénzintézetek mesterséges erőlködésé
nek következménye, mert

azok tranzakcióját a lanyha tőzsde 
erősen vrsxélyoztcti s így minden
áron arra kell töreked n Ilik. hogy a 
fóMiIr fe 11étIrnIII megjavuljon » azl- 
• árd piac álljon rövidesen rcndclke- 

krzésiikre.

Tőkeemelések. A vállalatok program- 
fcxcrii tókreinelcs' tranzakcióit, a kedve
zőtlen tőzsdei tizlct olleuéro is, tervsze
rűen bonyolítják le. így sorrendben 
következnek a S: 'gedi Kender, Lipták, 
f.ukdcsfilrdö, Égisz, Eorm'r, Pannónia 
Kender, Kinllng, Ecgyvergydr tranzak
ciói, melyet nyomon követ mnjíl a 1h- 
trikónk nag) szabású tőkeemelése, 
n Kereskedelmi és Ohjo Hank tő 
voritás.i. Mindezen trnn-xn kólók 
nagy tőkvigvryi'ket támasztanak 
tőzsdével M.vinlmn, melynek honor 
ózonban a plne helyzetétől fi<gg.

fi ze tcské pf elcnségok bántó 
természetesen esetleg akn- 
nzletfejlődés tempóját, de 
úgy tudják, hogy n már is

ronusok, úgy otthagyták az oxotnk 
piacát. mint Szent Pál nz oláhokat, 
még hírüket sem hallatják. így ter
mészetes ezeket a Papirosokat eladni 
teljes lehetetlenség. A Kéve hí
veit végre egy valóságos tranz
akcióval örvendeztette meg. A 
sok beígért jóból, a gahonn- 
hesz.orzési üzlettől a Földhitel inté
zeti láziéig a Baráti Szesz részvé
nyek többségét szerezde meg a nép
szerű Intézel, melyet sokan szívesen 
összetévesztenek a Kossuth Lajos 
uceai Kéve szövőik* zol tel.

h lutasi erdők lódon n z olcsó papírok 
iránt, az exofn piac árlapjúról igon 
sok részvény lekerült, hogy soha 
többé viszont ne l.úsMik. Nem köt 
nck mar üzletet n Mirdbau. n Nrd-

I sl rdnbatt, 
de nem 1n- 
i es ll’inlcr-

1 f'donó- 
már iizlo- 
logynnk a ' .. , , ....... ,-------- —
részvényei l nn®y fnff kifejlődni.

— A Mértre volt n Irtszllúrdnbh 
papiros a brurbm. A mull l<< ti 
Inu.vt,n tőz.-ilrnapnkoii feltűnő szí-

wnt^r/ bérltát. S:hnon 
■1i anuhefiyi téglában, < 

lá'kfiznnk n llantsdor'i 
nilz részre nyekkel setn. 
*ia bőrben néni kötnek 
leköt botok óta. «h» nőin 
Jludtipcsti liank olcsó 
'<»n. E pnplrosok szemű -.étien tn 
Iiíjdonosni hiúim várjuk n mentő 
bankári intervenciói a l>e\.-zrló pní

CMHS tHUS.

Ma vezetik he a Vulkán-gépgyár rész- 
vényeit. A tőzsdei Innyhnsúg következ
tében a Vnlkíln-nszvények múltbeli be
vezetési elhalasztották. Az amúgy is 
ideges tőzsdét, nem akarták iijabli ré«/. 
vény-k bev. p'ir .évcl túlterhelni. Mr 
aznnbnn egész bizonyosén bevezeti r 
részvényekéi a Műnk és Davidsol. i 
bnnkcég. melyben nz előjelek szerint

' felnjúnltatnak. Az ily módon befolyó 
jösH’zoghöl a felülbélyegzés és a folyó évi 
•kamatok fedeztetnek. Az elővételi jót: 
'október 15-ig a Magyor Általános Hitel
bank főpénztáránál gyakorolható.

x Az Első Pesti Spódium- és Enyv. 
gyér Rí. október 9-én megtartott rend
kívüli közgyűlése elhatározta, hogy az 
alaptőkét lóO millió koronáról 320 millió 
koronára emeli fel és itz összesnij rész
vényeket- n regi részvényeseknek fel
ajánlja. Ennélfogva minden régi rész
vény alapján 1 ú.i részvény vehető át 
darabonkint 25.000 korona árfolyamon 
(-r 1000 K illeték és költség) folyó évi 
október 10-től 18-ig bezárólag az Angol- 
Magyar Banknál.

x A Kőrlísbúnyn! Erdőipar Rt. folyó 
hó 8-án megtartott közgyűlésén alaptő
kéjét 75 miliő K-ra emelte fel. A rész
vényesek elővételi jogukat 1:1 arányban 
darabonkint 6000 K lefizetése ellenében 
folyó hó 16-ig bezárólag délután 5—7-ig 
.n társaság pénztáránál ÍBudapost, 
Váci ucca 36) gyakorolhatják.

x A dr. Just-félc Izzólámpa- és Vilin- 
mossági Gyár Rt., részvényesei az októ
ber S-á elhatározott nlaptőkeeinolés foly
tán minden régi részvény után égj- ’tf. 
az idei óv eredményeiben részesülő 
részvényt vehetnek át, részvényenkint 
"000 K árfolyamon és 200 K kamat- és 
lllctékincgléi-ftóa ellenében, a régi rész
vények, illetőleg részvényutalványok 
felmutatása mellett, október 10-től 16-£ 
a Magyar Országos Takarékpénztárnál 
(IV., Deák Ferenc ucca 7). kizárólag 
csak délutáu 5—7 óra között.

x A Kcccsiiil Cementgyár! 1 K 
dr. Bnnnigarton Nándor elnök elnöke*’ 
alatt megtartott közgyűlése elhatározta, 
hogv hz 1922. évben elért ü^oti nyere
ségből az előző évi 120 K-vnl sz-embetf 
300 K osztnlékot űzet, amely a Magr«r 
Általános Hitelbanknál kerül kifizetési.

II
I

Zor- 
niű-

közgyűlését. amelyen 
hogy az összes új 
arányban bocsájtják 
rendelkezésére 25.000 K-ás árfolyamon és
1500 korona folyó kamat- és költségmeg- 
térítés ellenében. Az elővételi jog ok
tóber 13-tól 2Mg gyakorolható a Ma
gyar-Ohm Banknál. Az előző tőkeeme
lésből még 
utalványok 
gyakorlását 
pénztáránál 
részvényei mietekre cserélendők ki.

forgalomban levő részvény- 
(scrips-ck) az elővételi jog 
megelőzőleg a Fonciére fő- 
(V., Sor nrca 10.) végleges

Hajdusfta, Dénes és Város
bank- és tBzsdebisományosok

Hunyadi-tér 1. ss. Telefon: 81-«o

Értékpapírok vétele 
és eladása

HlrdrtJU í, tlr.HBk > íetielO leanupsaW *■“’

FOGORVOSI LABORATÓRIUM k’t'-'itnf^cchnta'i tnunW1 

jk versenyen kívüli árakon*
B B Munkákat percnyi pontossággal hazaszállítjuk. Árajánlat kívánságra

B B B ■ wK4v Vk Teleién: Jóisef 108-12. Budapest, VII. kér., KlauxM-tér 10. szsm
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Kevés a színésznő

gjlister Smoking leoele cJniim 9istához
gyaszayék „Göre Gábor" filmjének 
angol kikiáltója, aló. összekarcol- 
gozza a derék amerikaikat, a ma
gyar moziba, Megsúgom, de az adó
hivatal na!: meg ne súgja, hogy 
Medgyaszaick rengeteget kereslek, 

Este felmentem, a new-yorki Fé
szek körbe. Minden ki ott van. all 

.................... - - - - - magyar s aki művész, Kossá ry, h'i- 
■Ivcnucn Mr. Borisokéba,, aki, rály, Buttkay, Pogány Willy, Dis- 

kai, Sámson Mária, Ineze, ilalmy 
Art húr, Kuruez Jancsi, Mcdgyaszay 
Jenő, Endrén Jenő és még mások, 
no meg a kis Fellegi Teri, aki a 
magyar színháznak legjobb prima
donnája. . Vacsora fele megérkezett 
Szirmai Albert is, akit egy impresz- 
szárió azért vitt ki Amerikába, hogy 
Gyenge Anna, vagy mint itt hír- 

.1 számára operettet 
írjon. Sőt eljött Keleti Juliska is, 
aki már. nem is magyar, hanem va
lóságos amerikai primadonna és 
amerikai színpadon, angolul játszik, 
A kis Sámson Máriának remekül 
megy a sora. Hangversenyeken éne
kel vagy sikerrel, nemcsak erkölcsi
vel, hanem anyagival is, már a nő
vérét is kihozatta Amerikába. Az 

érdektelen, hogy nemrégiben

kedvei Pistám! 
gxrcimsi's^i ideérkeztem, mint ti!

mondjátok a „tengeren túl -ra, ae 
nekem wár ..tengeren innen'-re. 
Iwihil kiszállok a Leviathan pom- 

</is knji'.'jéből, mindjárt beleitíközöm 
e: Avcmicn, Mr. tíarlsch-ba, aki,
Ant tudjátok, az aranyos Palástiig 
íriv férje és itt Ncw-Yorkban az 
‘cg;;ilc legnagyobb színházi ügynök- 
,jt] tulajdonosa. Amerikai szokás 
.úriul melegen üdvözölt és miután 
i 'marosan elmondtam neki pesti 
iírcimet, derébe ő is mondott, néhá- 
v'jfíi, hnc halljad hát.
- Drégely Gábornak darabját y 

Filcd rolna-e- - .. ...............„ ,'J
Jí! most lio.-.a színre a ncm-yorki 
hjric Thcaíre, de nem ám úgy. 
fFM Pesten, hogy Gombaszögi 
Iáidé csak úgy elmondta szerepét. 
’Fik'í írtak a. vígjáték női főszere
dre és igy most az amerikai, kis- 
c'szory az egyedüli. akif belcdalol 
ti T-ré/zába. \o és aztán az sem 
r.l dső detoa. hogy a Liliomot, mi
nién azt Észak- Amerikának már 
vinden városában színrchözták, 
moDl Dél-Amcrikába. viszik ás Ar
gentinéiban. meg Ereziliában mu- 
tzljáfc he. Megvette Bartsch egyéb- 
h'ti Mölnélr ..A vörös malom" cí- 
)iií< koni 'diújc ! is. tglán egyedül a | 
Ijilíőldi direktorok közül és még \ 
(!>bf'n a: évben színre is hozatja. 
Harlsch 1 ent lakására, én meg 
Iliit bo! d/em Nctc-York

ózz aztán édes 
'agy idegenben 

dsz.'rre egy 
ebe rí látok 
ngoiul préi- 

édiál valamit. 1\ iderült, hogy Mca-

lUUürHUK- UUIUUJUI — .''.'füMj/v suliin, ■<
— a Kisasszony tér- ják Annié Bősei

RÖVID HÍREK

és visszaadta a szerepét. A negyedik 
most Kaszab Anna, aki próbálja a 
„Nagy bariton"-t. Do ki a megmondlia- 
;tója, mi lesz még a bemutatóig.

így áll ma a színházak helyzete. xk 
ma dirktorai bizony Irigykcdvo tekint
hetnek vissza a régi, népszínházi direk

torokra, akiknek tagjai között cg.v idő
bon Blaha Lujza, Küry Kiár;.. '
Ilka. Hegyi Aranka, Szoycr Ilonka és 
Bár ily Gabi neve ragyogott.

Uj darabokra nem találnak 
szereplőt nz igazgatók

\ alamikor a boldogabb időkben attól 
főtt mindig a direktor feje, ha új dara
bot tűzött ki előadásra, hogy ki jútsza 

;»iajd a főszerepet. Húrom-r.égy színész
inő tekintett ragyogó tekintettel a di- 
j rektor fcló abban u rom’->yóim, Ír -, 
ii’.mjd csak mcalágyul a szíve és ö kapja 
a szerepet. Minden egyes szereposztás
nak veszekedés, sértődés lett a vé, c. sőt 
nem egyszer a színésznő azért hagyta 
ott a színházat, mert nc.n ő kapta mog 
a. szerepet. x\ bő esztendők után azon
ban jött a hét szűk esztendő, amikor 
attól fájdul meg a direktor feje, hogy 
nem tud szereplőt találni 
főszei'epérc. Egy-cgy színé.1 
be kell menüi, mint például 

í Vilmáért, vagy a másik.
rcns színházhoz kell fordulni, 
Budapesten egyetlenegy 
sincs Dtrgfelcő, vagy elegen'! 
személyzete.

A. Nemzeti Színháznak r-incs fiatal 
tragikája. Paulay Erzsi szerepét fosz
tották ugyan, de helyét mindenben nem 
lehet pótolni, -tczcl Ilona a tn’ajdon- 
képeni helyettes, de hol van vájjon a 
színésznő, aki például a Bataille drámák 
hősnőjére alkalmas.

A Városi Színház rostájából húrom 
színésznő esett ki, amikor az Orfeusz-bu 

nehezen találtak csak rá 
, aki ebben a szezónban

■ycs A HÉT LEGROSSZABB VICCE.

az újdonság 
műért Bécs- 

Jknay 
sőt a konku- 

, mert ma 
színháznak 
lő művész-

a megfest ette. portréját ÁafrMÍ!kezdtek. Nagy
Idtclti-lc cn.'l Lábass Jucira, ...

' kirakatába pihenni akart és éppen ezért a legköze-f o mai más ucca t.,,,........................... ...
r.s- r/7.»/ félóra múlva már a rendőr
ségért kellett telefonálni, mert a. 
hatalmas tömén, amely a képre ki- 
váncsi volt, elállta, az nemi közle- 
kedést. Azt hallottam: a Jövő télre ú. 
Fedők Sári úlbéd kijön Amerikába 
és eljátssza Fali Leó ..Pompadur"- 
ját angolul, sőt Küryt is vissza
várják, de most már Szirmayvál 
CffffÜtt.

A jövő héten utazom, haza, addig 
is jó színházi esteket kívánok neked.

Mr. Smokinx

Két ur beszélget egymással:
— Borzalom! Két malom égett le 

o héten.
— Kettő?
— A Concordla és a Vörös...

I * Szombat este mutatja bo a Blaha 
i Lujza-:-zinház Verncuii és Caryll „A 
! rózsaleány  “ cimü operettjét. Somogyi 
i N r ?. ni. Va.ály Ilonával, Rozsnyai Ilo
nával, Baross Gézával, Abonyival, Ta-

I mással. Lépessel és Tihanyi Bélával a 
főszerepekben. Az újdonságot, mely el

més és vidám szövegkönyvével, továbbá 
gyors népszerüségro igónyttartó muzsi- 

! kajával újabb nagy sikert ígér a fővá- 
i rost közönség előtt oly kedvelt színház
nak, a jövő hét minden estéjén meg-

I ismétlik, mindannyiszor a bemutató ki- 
| váló szereplőivel. Vasárnap délután 
Rajna—Czobor kitűnő operettjének, a

I „Szép asszony kocsisának" lesz első dél
utáni előadása 3 órakor, mérsékelt hely

; árakkkal.
; * OlTenbach minden varázsa, a csá-
1 szári Párizs utolérhetetlen könnyedsége, 

farsangi kedve lámád fel a Városi Szín
1 ház Orpheus-előadásán. Lábass Juci hó
ditó Euridikéje, Rózsahegyi aranyos hu
morú Jupiteré, Gábor József, Sziklai és 
Sárost pompás alakítása, Nagy Izabella, 
Abonyi Marianno és Kőszegi Téré/ bá
jos, lenge istennője estéröl-estére foko
zódó sikert hoznak a klasszikus operett
nek, mely hétfőn, szerdán, csütörtökön, 
szombaton és vasárnap este van mű
soron.
• A Belvárosi Színház legnagyobb si

kerű darabja. Zilp.hy Lajos pompás 
bohózatát, „A jégcsap"-ot, Fodor Lász* 
lónak, fi Magyar Színházból áthozott 
„Navarrai Margit" című finom vígjáté
kát Wodekind megrázó gyermektra- 
gédiájÁt, a „Tavasz ébredéséit válta
kozva adják a jövő héten. „A jégcsap** 
hétfőn, csütörtökön és jövő vasárnap 
este, „Navarrai Margit" kedden és szom
baton, a 
pénteken 
után a 
„A buta 
helyé rakat adják.

• Változatlanul táblás házak mellett 
kerül szinre az Andrássy-uti Színház
ban a nagysikerű új műsor minden da 
rabja: A „Faltörő kos", „Az örökség", 
..A Káldy-pipa", mulatságos tréfája és 
kitűnő magánszáma. Ezt a műsort meg
ismétlik a jövő hét minden estéjén is, 
továbbá vasárnap délután S‘4 órakor 
mérnöke!1 helyárakkal.

• Elssler Fanny, Faragó—Nádor dia
dalmas operettje, amelynek tegnap va
sárnap volt a 25-ik előadása, e héten ia 
minden este szinre kerül a Király-szin-

I házban. Vasárnap délután Kálmán Imre 
szenzációs sikerű operettje. „A bajadór" 
van műsoron, 3 órakor, mérsékelt hely
árakkal.

lobbi újdonságul már magyar tárgyi': 
operottst hoznak, hogy Nagy Izabella, 
aki erre a legalkalmasabb, játszhasson. 
Szubrett nincs, csak Tisza Karola, aki 
«ia egy este nem játszhat, vagy félig 
kész színésznővel, vagy készületien szi- 

• nésznövendékkol helyettesítik.
A líenaissance Színházban is valósá

gos kis csapata a színésznőknek pró- 
.hálta a „Csodaszarvas‘‘-t, amíg végre 
rt'nl-.ad ak véletlenül Tőkés Annára. A 
I kétséges színésznőt jegyváltás közben 
látta mog Bárdos direktor és a színházi 
péiizlár iiiollől hívták fel a színpadra, 

éven- Ott. derült ki, hoir.v színésznő, óit derült 
játszik ki később, hogy jó színésznő, sőt Beöthy 

jis szerződtette már, csak nem vetto 
_____ _________ _ jászra. Több új színésznő azonban nem 
a kiváló énekes bonvivant (a Szí- ^kadt itthon, Bécsből kellett hazahozni 

Terez M/cna# Vilmát, aki a Simonyi Mária 
.................................... ’ ' tölti

tel rnében t ársulatn val 
ként öt-öt hónapig 
Egerben.

HERCZEG ALBERT,MERCZEG FERENC
uj sz’nniüvőí elfogadta a Nem
zeti Színház.

A CORVIN SZÍNHÁZBAN
’igy hírlik, jövőre sz'nb’lő- 
fl'u’sokat is tart majd Sebes
tyén Géza igazgatása alatt.

A TRÓNÖRÖKÖS
nisfcolcl előadásán Szécsi Bözsi 
óriási sikert aratott.

aÍNHAzSTI BLAHA LÜJZA

Primadonnája Ai-a»>i Tilla, 
'JJim'rilji'i .Vr:;e'-. Klári és 
Kiró Sári, honvivánja Dcniény 
-irtnr lesz.

SZIKLAI JÓZSEF.

■i Városi Színház rondwö;'. Ber
linire utasik.

■' siako:;
"art megy az 
remi ott, rhol próbálják, ;

■mliMban, mert Körevei
’-lren nem akarta élj;

Ili. FOliltö PÁL,

■It l«mert író vezeti
s?-lnra.| milvészl iga:
”«P e»t.. nyjik „,P8
"napúd jónovii «?er,
íáeiós műsorral

""tb wnr.

'■“rabol w«ett

...

..... '•■■-''IK JIABIa.
ián?:! kitilnú ónok..-
•ünak voit j. -n i

■^"'riiei, képset^ 51 vonz .
"•■InkOnt a RoyaL ! már 8l

A Ittas.. . " Pr’‘' Aoírardíaaa. i rlöadás
TO«ALANTNAK * ' -

van n bem,,: 
bau 1,.

A Wl.l V NOVKBEK
níí' V
”n»l. ' A'

'RIHáZY MIKLÓS,
«;]posvnt| sziniff
'tarossal húrnm -t-.- ■ : ikfAM utuiU'l u <-U»ua«LU'.-vn€«
'érződét;I l-ügu. PVire i Bojazzók-nt, adják dr. Nastdval.

Kötött, melynek ér-1 Teréz énekli eWsrCr.

get Színpad volt tagja) a 
körúti Színpadhoz szerződött.

SALAMON BÉLA ÉS NAGY ENDRE , 
uj színháza, a Terézköruli színpad, 1 
október 30-án nyílik meg. Az újon- ; 
nan átalakított, színház 
elsőrangú irók Írják.

* A vörös malom előadásai. Molnár 
Ferenc szín játéka, „A vörös malom", 
amelynek második és harmadik előadá
sát a bemutatójához hasonló ünneplés 
kísérte végig, teljesen betölti a Magyar 
Színház jövő hetét is, a költői mű min
den este, valamint, vasárnap délután is, 
3 órakor rond-is esti holyúrakkal szin rá
kerül. A darab főszereplőit, továbbá nz 
első három előadáson jelenlévő szerzit 
számtalanszor a függöny elé szólították. 
Darvas Lili, Pécsi Blanka, Somlay, Gal
lért, Tarnay állandóan a legforróbb tap
sok között állanak.

* A Vígszínház o hetének öt estéjét 
tölti he a legújabb szenzációs siker, az 
ívayov. Kedden nz h'lső csöngetést, pén
teken a Jolin Gabiié! Bnrknmnvt adják. 
Vasárnap délután a Négy frakk 
színre.

* \ iMírom grácia 13?—tSS-adrzor 1«'- : 
riil szinre o héten a Fővárosi Operett
színházban^ Vasárnap délután a színház 
másik n;igy oporettsikerét, a 
n táncosnőt játsszák.

* A „Csoda«znrvas"-t ötször 
Rennissance-Szlnhdz jövő heti 
han. Cromelynck remekműve r- idálito 
módon nemcsak a művészi finomságok 
és különlegességek kedvelőire, hanem ai

................Hú.' közönség legszélesebb rétegeire is olyan 
növendéke, zajos sikert. táblás házakban megnyilatkozó

- 5 ’ vonzóerőt gyakorol, hagy ezen a héten 
' r íiUzör kellett műsorra tűzni. Az 

i főszereplői állandóan Törzs

01 ós 
a Városi 

1 a Vúro- 
íszani.

a
Igát:
' |;nia-

szon- I

sl'u’;holm-

V két ;

yinigazgHió

szerepkörével hasonló szorepkört
■ majd be.
| A Pomnmlur körül a Fővárosi 
rettfizínházban hónapok óta tartott 

ia bonyodalom, mert a játszani 
muroiai jakar(j fíiiicf helyett nem akadt, színész

nő. A címszerepre ott sem találtak ala
kítót, a Király Színház Fedők ját kellett 

[áthozni. Sőt bonviván sem akadt, azt is 
a Király Színház adott kölcsön Nádor 
Jenő személyében. E kettőn kívül még 
Kondor Ibolyát is lo kellett szerződtet
nie a színháznak száz csféro, mert szer
ződött tagjai között egyetlen egy sem 
akadt arra a szerepre.

A legérdekesebb azonban Szírmay— 
Ernőd operettjének, n Király Színház
ban szín rekerülő Mézeskalácsnak esete,; 
amelynek próbáit már megkezdték fő- 
szereplők nélkül, Ma már valamennyire; 
mekoldódott a válság, mert. Kiss Fc- ! 
vénért. — mint ismeretes — átadta a 
Nonzntl Színház, nehogy a negyven- 
millió bírságot ki kelljen fizetnie. de 
Kiss Ferenc is csak kilenc, ősién át jút- 
‘■>a sorozatosan a Mézeskalácsot, a többi

Ope- 
már 
nőm

„Tavasz ébredése" szerdán és 
kerül szinre. Vasárnap dél 
nagysikorii Szenes-vígjátékot. 
ember“-t 3 órakor mérsékelt

k r*1' estékén csak, ha a Nemzeti Színház já- 
. jlékrondjo megengedi. Gázon Gyulának

Mar inka,

tűzte k; 
műsorá-

|pádig a többi napokra intett a szerep, 
i Férfi főszereplő tehá t már van, női fő- 
i szereplőkért azonban a világ négy i. i 
felé mennek a táviratok. Próbálkoztak 

. Kossáryval, Beírással, Pechyvei. Ko^áry
Amerikában van, Petráss Hollandiában, 
Péchy Birsben. Valamennyien felelnek 
iuryan n sürgönyre, do egyik sem mond 

i biztosat. Kossárynak a Városi Színház- 
Izal van szerződése, Pcfrás hosszabb fel 
vidéki 
tudja, 

jeget.

turnéra szerződött, P<‘' 
hogy mikor hagyhatja

■cliy nőm 
ni f Bé-

....... ............ ............................. állandóan külföldiekkel dolgozó 
donő. Tőkés Anna és Maklüry. S7.evd(in\Operahdzban már nem újság a művész- 

~ n. Vígszínházban nincs baj, hátra
ég a Bt 1 városi Színház, ahol a 

{Nagy bariton fanzerepét éppen a ncgT- o- 
■ dik művésznőnek adják már oda. Az 
első volt Titkos Hona, nkilől uzonban, 
amikor Darvas amerikai szeroplése bi- 

jzonyossá vált, elvették a szerepet, hogy 
, A vörös malom" előadásai meg ne 
akadjanak Darvas távozása miatt. A 

'második volt Both Klári, aki megbefe- 
godett, a harmadik Pulszky Tcssza, aki 

1 azonban hamarosan meggondolta magát

•■■ Í.v. X XMIIKl l"* .Mfl ....
■ és vasárnap este a szenzációs Trónörö- jhiány. t 
, köp, jövő vasárnap délután őnagysdgc mé 
' bét férje van műsoron.

* xVqulla-Adler Adcdna kedden Uoff
• ájul meséi-bon lép fel olőször az uj 

évadbnn a Városi Színházban, pénteken 
i Környey Bélával a Bohémélet-ben foly- 
• tatja szereplését, vasárnap délután a 
Trariata kerül színre Goda Gizellával, 

. következő hétfőn a Parasztbccsülrt és a 
. Nődd át

Britannia-Sslnpad
VI. kariilel, Teréz-körut 39. íz.
a Britannia szálló külön tennéb.n. Tckfón 90—76

1923. évi október hó 16-án este 
háromnegyed 9 órai kezdettel Megnyitó műsor 

FERDRiflHD BONN 
knniaraszinész a berlini Doutschos 

Theater világhírű tagjának 
vendégfelléptével 

Legkitűnőbb színészek a lég- 
hitündbb műsorban!

DOROTHY PHILIPS 
n kábító izzat», cxoliktis szépcégl amerík. i 

színésznő ptssza n

CIKLON
(Hsrig^ilk a ríjer) <*«r>n Orton-f! r” fd5zrrepé’ 
B’mutlH* » COBVIN-SZlNHáZ 

oktőb'.r <a-tól naponta 4 elöadiibau.
JeiyA c lóvéié ben mór Kaphatok
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Negyvenezer főnyi közönség jelenlété- 
ben mérkőztek /i Ferencvárosiak. Bér-, 
legjobb csapatával, s amire idehaza1 
nem számi toltak, u ziild-h •bérek veret
lenül hagyták cl a pályát. A Konrád'il.- 
l:<il és Üc.ha ff érrel rendelkező J/nafau- 
fo/í ncui voltak a Ferencvárosiakra ve
szélyesek, bár honi pályán Játszottak, 
mégis az FTC fölénye uralta nz egész 
mérkőzést. Az időjárás ugyan nem ked
vezett a küzdelemnek, azonban ennek 
ellenére is hevesiramu volt u mérkőzés

s már az első percekben munkát 
az osztrák kapusnak.

Az F'l C lelkes játékán fennakadt 
Svhafférék minden boszorkányos tech
nikája. Alig okoztak melegebb pillana
tokat a zöld-fehér védelemnek, a ma
gyar kapu előtt tehetetlenekké váltak 
es vagy elkéstek akcióikkal vagy a 
kapu fölé lőttek. A Ferencvárosiak csa
társora jó volt, halfsoruk nagyszerűen 
megállotta helyét. A gólt Kelemenről.

adott

MTK III. kér. TVE 3:1 (2:0)
A jóképosségű óbudai e„......... . ---------------------- .v.je„vlK

befog játékosát nélkülöző MTK találko- ' ,)'l»,úl élrecn a kapura pattan o a kapus 
• i csak nehezen védi. A l'asas csatársora 

egymásután indít akciókat, de a halfsor 
nem támogatja őket eléggé h így a ka 
pút nem tudják hosszabb ostrom alá 
venni, hatzer lefutásai veszedelmesek, 
de beadásait nem tudjuk kihasz
nálni. A kapusnak több ízben erélyesen 
kell közbelépnie a helyzet tisztázására. 
A BTC ritka és veszélytelen támadásait 
a közvetlen védelmi biztosan szereli.

A 11. félidő egyenlő erők küzdelmét 
mutatja. Előbb a Vasas kapusa védi 
Horváth II. lövését, majd Hinimer éj 
Takács lövései veszélyeztetik a BTC ka
puját.

A BTC gólját n 33-ik 
Horváth II. védhet ellen 
uí' 
ciói

I első támadásuk is veszélyes, amikor Kai 
csapat fa az öt l -rr cröK beadása a BTC hátvédjének lú- 
; M'riz ' búról élnnpn n .. „ i..........

zása szép és izgalmas mérkőzést, ered
ményezett, melyből n. nngyobb tudású és 
magasabb technikájú bajnok csapát ke
rült ki győztesként.

A helyválasztásnál 
kedvez u azercncso és __ ______
izemben kezdi meg a játékot. Siklóssy, 
Nádler, majd Molnár lövései fenyegetik 
Neuhaus kapuját, mnjd ismét Hikióssy 
eleji lövését kell kiöklöznie. A kél. 
fehérek főlénye mindjobban kidomboro
dik, <lo a jó| működő óbudai vádolom 
mindent meghiúsít. A 23. percben Mol
nár élen lövését Mayherr budai hál véd 
elvetéssel védi. A megítélt ll-esl Molnár 
juttuja a hálóba. A goi utón nz MTK 
• rutát 1 a tempót. Molnár megszökik Nád- 
J-r labdájával fa nz cgfaz óbudai védel
met lefutva, szorongatott helyzetből gyö
nyörű gólt rúg. A 31. percben Mengt be
adását Horváth tiírztn helyzetből a kapu 
löló hivi. Az MTK kissé gyengít a tem
pón, de még igy is állandóan frontban 
marad. A 45. percben Braun pompás bo
mlását Siklóesy kapásból bombaszerű lö- 
vósacl a kapu mellé juttatja.

A második félidő képe már nngyobb 
változást hoz. Az erős eső megzavarja 
az MTK precíz összjátékát és n halfsora 
inkább a védelemnek segítkezik, mig nz 
óbudai csapat lelkes játékkal indul az 
eredmény javítására. Az 5. percben Hor- 
váthot- hosszan szöktetik, aki elhúz a kók- 
fohér védelem mellett és a kifutó Kropa- 
cark mellett szép gólt rúg. A változatlan 
eredmény felrázza az MTK-át. de könnyű 
tedsúlyú c mi tárnom nem tud megbir
kózni a csúszós talajjal. A 15. percben 
Slkló.Ksy Molnár összjátékából utóbbi éle
sen knpura lő s Ncuhnus csak komor 
árán tudja a lövést védeni. Egy perccel 
kfaőbb Molnár 20 méteres szaluid rúgását 
Kiéber n gólvonalon állva fejeli ki a 
mezőnybe. Az óbudaink Inssnu fel nyo
mulnak és már-már eldöntet lennek lát
szik a mérkőzés, de Horváth fa Szabó 
mindéül elhibáznak. A 45. percben 
Opnta. Molnár. Braun osszjátékából 
utóbbi lnpo«. helyezett lövéssel megszerzi 
r.T MTK hurinndik gólját.

nz óbudainknak 
nz MTK széllel

percben éri el 
lövéséből. Gól 

Ián a Vasas viiwznesik, de a BTC ak
is eredménytolonok maradnak.

l’TSE—Törekvés 2:1 (0:1) 
két egyforma képességű csapatA ................................ ..

lálko%ása . ■ -
sportot <.............. . ....................
szeszokoltabb újpesti együttes szerezte 
meg a győzelmet.

Az, első félidőben a vasutas csapat 
szép, stílusos játékkal állandóan nz 
I'TSK térfelére tereli a játékot és a 3(1. 
porcbon Martos és Tréner összjáfékúbó! 
utóbbi szép saroklövésscl megszerzi csa
patának a vezetést.

A második félidőben nz újpestiek ko
molyabban veszik a játékot és számta
lan támadást vezetnek nz erősen vissza- 
esett Törekvés kapuja ellen. A 4. perc
ben Ecitner lefutja a Törekvés-védelmet 
és lapos lövéssel kiegyenlít. A 12. perc
bon Török egyedül megszökik és lapos, 
de könnyen védhető góllal vezetéshez 
Juttatja csapatát. A Törekvésnek 
porobep még alkalma lett volna 
egyenlítésre, do Úrik a megítélt 
kapu mellé rúgta.

33 FC—Zugló 1:0 (0:0)
két csapat küzdelmének 

kiemelkedőbb mozzanata. A

fa
li ) n i 1! < I v é ff i« szép fa é rdek o.s 
eredményezett, amelyből az ösz-

a 45. 
a ki- 
ll-csl

I TE KAC 3:1 (1:0)
Az eredmény elég hfl kifejezője a két 

csapat közötti erőviszonynak. Az első 
félidőben az FTE szél ellen játszik, amit 
« kispestiek kihasználnak fa néhány 
szép támadást vezetnek Varga kapuja 
ellen, de az akciók rendszerint n lelke
sen játszó l’ogl fivérek ellenállásán 
megtörnek. Végre a 30. percben n .lesz- 
ma.*-Csontos pór szép üssr.játókknl meg- 
közelíti a kispesti kanul fa Csontos szép 
gólt rúg lUrl hálójálui.

A múMMlik félidőben megváltozik n já- 
fék k« pe, a szél elállt és m VTE főlénye 
mii’ IJobbn kidomborodik. \ nívós játék 
ere lm< !i.\ eképpeu az l’TE 2 gólt ért cl 
Jeszmas fa ( sotitox révén. Noha nz l’TI' 
továbbra K támad, nz utoi.-o percben egy 

alt.elrúgásból mégis a KAC éri el ! 
< ellen gó’jál

BT< Vasas 1:8 (•:•)
\- fdső félidőt BTC támadások ve-| 

z. tik be. de a 10 ik i 
iri i’- Hasát ellenfelüknek

. .i félidő végéig meg

A 
van 
kevés kivétellel n mezőnyben folyik, hol 
helyiden kombinációk s hibás passzol; 
váltakoztak. A 33-asok részéről Koppén 
két biztos helyzetet ront, n zuglóiak, 
Scfesik révén xeszélyeztotnok. amiben 
Oláh gyenge játóka is segíti őket. Egy 
éles fejősét Zsák szépen fogja. A 1T. fél
időben kissé megélénkül n játék, a 83-asok 
támadnak, kik n 8-ik percben gólt is rúg
nak, azonban Pipa hendsc mialt érvény
telen. Hosszabb mezőnyjáték után n 
24-ik percben Kopper. a kapus melleit 
gólt )ő. További 33-aa támadások, melyek 
alatt két lövés kapufát ér.

II. oszt, bajnokság
MAC—TTT 1:1- 
KAOE ETC 1:1 
BAK—llusos 2:1 

CÉLLÖVÉSZET. 
MaryarorszAc 1923. évi galamblövü 

noksdga.
1. Dr. Lunitzcr Sándor 25 galamb- 

találat.
2. Gúsi’árdyi Béla 26 galamb 24 találat- 

perc után a játék ' tál.
' adják ái, kik | 3. Dr. Halasny Gyula 26 galamb, 23 tn-

i» tartják. Már , Irtlattnl.

baj.

Xz MTK atlétikai
versenye

Kurnnczy a 300 m. és Kulcsár a 4 
angol mérföldön rekordot Javított

Szépszámú közönség előtt folyt le 
szezon utolsó athlctikai versenye__
MTK rendezésben. Bár nz MTK verse
nyeit Jtagyományosan meglátogató eső 
ma sg*a maradt ol, kiváló athlétúink 
ismét néhány szép eredménnyel gazda-i Tót. 
Kitolták az athletikni év történetéi. Első
sorban Kurunczy Lajos (KAOE) ered-! Cilera «i Schc5bal), 
inénye említendő, aki a ILI, 3. Vőfély (S Sajói

300 m. síkfutás országos rekordját I II.,’,lílí;IIS’ 1 6r-,
35.7 ntp.-re Javította nteg Y"*,!"•

Csertő, Iruzsi, J-anu., M
Ős evvel végleg igazolta azokat, akik az Tót.: 1000:14.200; 1000:3600. 1890. 
ő párizsi kiküldetése mellett foglaltak; 
állást A második országos rekord Kul
csár (MAFC) nevéhez fűződik. Kulcsár 
a 10.000 méteres síkfutás keretében

a 1 angol mérföldes rekordját 21 p.
09.7 mp.-re javította

és a mullnak adta át » rég fennálló re
kordot. Ugyancsak rekordot, jacifotl a. 
délelőtti versenyen a MAC 5-ös ifjúsági 
súly dobó-csapat a 10.52 m.-cs átlag ered
ményével. Muskát László (MTK) a ma
gasugrást 176 cm.-es eredménnyel nyerte 
ós a 180 cm.-es magasságot, kissé na
gyobb szerencsével átugorhntta volna. 
A pontos rendezésben lefolyt verseny, 
részletes eredményei a következők:

Magasugrás: 1. Muskát (MTK) 176 cm.
2. Kemenes (BEAC) 166 cm.

Túrolugrás: 1. .l/us/roT (MTK) 577 cm. | IL'vMstoke, Legjobb, Inna.

a 
az

ti. f íkfutás országos rekordját |
35.7 mp.-re javította meg

szerzett meg. 1. Ascanio Í2r Janek) •> 
Vorwitz (3 Pretzner), 3. Baja (f s/iu 
L. II.) F. m.: Onkol Ludwig. Tol ioi» 
1300.

11’. Kétévesek versenye. 1100 m. Sike
rült start utáu Meude-Monda van Vz 
élőn. A távnál Lieber Kéri előtör ój 
küzdelem után egy hosszal nyer. 1. klf 
brr Kori (2’í r. Schejbal), '2. Menü ' 
Monda (5 Szokolai), 3. Parisiouno (; (’,u. 
tai). F. m.: Grál, Quick, Adut L‘Ahace 

1000:1300; 1000:1300. 15UU,
I”. Kétévesek handicapja. 1200 m,

2. Csaba (2 Szabó L, 
liki. F. m.: Planéta, 
My Pét, Miki, Csu.

Ham illőn. Polymcla, 
iá, IIus, Übcr Alles.

VI. Figasz-handicap. 1100 m. 1. Mihail 
(5 Schcjbal), 2. Bergfriedo (2 Altmann), 
3. Ébredj magyar íi Nagy G.). F, ni . 
Timid. Mclin, Tarán és Nimfa. To‘• 
1009:5200; 1000:1609. 1300, 2100.

Ügető verseny eh
Negyedik nap.

I. Handicap. 2100 m. 1. Drótos (gr. 
Scnnyey), 2. Jobban (l)cák). F. in.: Tredo 
(mini 2. diszkvaliílkáha). Bankár, Réz- 

. angyal, Peczkás. Tol.: 100:160, 100:110, 
i 130.
] II. Nyeretlen kétévesek versenye. Z2Ö4 
| m. 1. IVaisrnkind (Cassolini), 2. (1. R. s, 
(Soügcr), 3. Kilirnán (gr. Scnuyoy). F. 
ni.: Giaur, JH’.. Walpurga. Imádó, Rosa 

Tót.: 100:

e ''
i- n

2. fiákén (BEAC) 563 cm. 3. 
(BEAC) 557 cm.

10,(100 m.-cs staféta: 1. MTK. (dr. 
Varadi László, Kern, Muskát, TrampHs, 
Magyar. Bőse, Bokor, Braun, Molnár) 
9 p. 34.8 mp. 2. MAFC 9 p. 50 mp. 3. 
.F77-; 9 p. 59.1 mp.

5 é in.-cs staféta.
Várad!, Bokor. László.
P. 22 mp.

300 m. >
30.4 mp.
mp.

200 m.
27.6 mp. 2
Kovács (BBTE) 29.9 mp.

10.000 m. síkfutás: 1. Kulcsár (MAFO 
33 p. 50.1 mp. 2. dr. Fáradt (MTK) 34 
p. 18.4 mp. A verseny közben Kulcsár a 
4 ang. mérföldé* síkfutás országos re
kordját 21 p. 00.7 mp.-re javította. Uténa 
szúrást kapott és ezért nz 5 ang. mér
földre jelentett rekordja nem sikerült.

A délelőtti ifjúsági verseny eredmé
nyei:

5-ös távolit gró csapatverseny: 1. MAC. 
átlag 580 cm. 2. UKAC átlag 578 cm. 3. 
MTK 571 cm.

5 ■< 100-cs staféta: 1. MTK.
5-ös 300 m.-cs csapat verseny: 1.

a) csapata. 2. MTK. b) csapata.
5-ös siilydobéi csapat verseny: 1. 

átlag 10.52 ni. (országos rekord). 2. MTK.
A Grünfold-vándordijat az MTK 

nyerte.

Kerer

• 1. MTK ( 
Fonyó, Bőse)

. 2 FTC. 3. MTK.
síkfutás: 1. Fonyó (MTK) 1 

2. Gcrö Mór (KAOE) 1 p.

(dr. 
) 23

p.
31

gátfutás: 1. Pallaghy (MAFC)
3. Ujfaluezky (FTC) 27.7 mp. 3.

250; 100:110, 130, 110.
III. Futam. 2000 m. 1. Figlia d'Indiana 

(Seagcr), 2. Vera (Bodis), 3. Zsandár 
(Kovács). F. m.: Paprnmorgó, Discorsi, 
Gyöngyvirág, Eltoli, Oita, Castor, Guil- 
lotin, Jóság, Árvalogény, Tót.: 100:140; 
100:120. 230. 180.

/F. Futam. 1800 m. 1. Gaxni (Brown), 
2. Őreiddel (Raik), 3. Fa In rossza (Cze- 
loth). F. ni.: Búzavirág. Anton Konrád, 
Loiiogó, Dani, Vitéz, Bruíiis. Ejnye be 
jó. Marianne. Tol.: 100:100; 100:120, 140, 
120.

V. Ilunfíőria-dij. 2300 m. 1. Hajunk gr. 
Scnnyey), 2. Commur.e, (Kallinka), 3. Le
leményes (Tomann). F. iu.: Udvarhölgy, 
Viktória Watts, Adoma. Pacsi, Senki 
más. Tót.: 100:370; 100:180, 200, 700.

Ff. KeltcDfogatii verseny. 3300 m. 1. 
Pilius—Viss.-haug (Donibrády) 2. L’nbe- 
kanntc—Usofu! (gr. Scnnyey),: F. m. 
Kármontő—Riadó, Mi rabéi la-Kota, Ourl 
Pearl—Piezlkétn, Babocsa-Duna. Tót.: 
100:130; 100: 100, 120.

Kiadja:
A „Hétfői Napló" lapkindóváilalat

mtk

MAC H béke

Ut. alagi Bst.í meeting
I. Kar fali dij. 1100 m. Start első kí

sérletre sikerül s a mezőny közepe jön 
jól cl a géptől. A távnál csak Kudlicli, 
Szemfüles és Mamlasz között vau a 
verseny, amelyet Kudlicli egy hosszal I 
könnyen nyer. 1. Kudlicli (1*4 Szabó L. • 
TI.). 2 Szemfüles (8 IHclste) 3. Mamlasz, 
(3*^ Scbojbal). F. m.: Púsztorfiu, Beliscc I 
és Osszljok. Tót: 1000:2300; 1000:1400, I
2900.

II. IVcltcr handicap. 1800 in. Többszöri 
kísérletre sikerül a start. A mezőny na
gyon szétszórva indul. Lóránt, Cigány
lány és Gay Maid ugranak el a legjob
ban míg a favorit 
vészit a startnál. 
Myosotis vezeti a 
amely melló a távnál Cigánylány 
Bollandist is felnyomul s a versenyt 
küzdelemmel Bollandist nyeri meg fél
hosszal. L Hollandiát (3 Gutái) 2. Cigány
lány (Sajdik). 3. Mysotis (l’í Biclste). 
F. ni.: Leránt, Anyukám, Fórra rio. Gay 
Maid, Elsőm. Rciutintin. Tót..' 1000:4100, 
1000:2200, 1100.

III. Lovarcgyleti dij. 2800 m. Amint a 
mezőny látható lesz. Vorwitz, Onkol 
Ludwig. *Ascnni<> fa Buja a sorrend. A 
fordulóig tömörül n mezőny s Onkol 
Ludwig marad seregit ajtónak. A távnál 
Ascnnio fclnyomul Vorwitz mellé s n 
két ló közöt ádáz küzdelem indul s csak 
Janók bravúros lovaglásának tudható be 
Ascanio győzelme, melyet nyakliosszal

ÉltEifeMÍS
előnyösen vásárolt

u&UHffisdeftgs

az árusítást c hó 5 én úja meg
kezdtük !

Myositis hosszakat 
A fordulónál már 
tömörült mezőnyt, 

és

VII. 9tsr., Rákóczi úí 6.
Bejárai a kapu alat t

Aranvakfftiooo-Iicoo-U 
brilllAnst, czüslöt. régi,égőket inirilerikliiíl dri- 
gJbban vesz a KÖZPONTI ÉKSZERBEVALTO 
lézsef korit 17. szint Tdclónszúm: Jázsel él

izcnz.leió Bűtor 150.000^101
che ll konyhák szón
Vflrfltmertv ii. 17. bútnruvuri lerakat

Ne vegyen szőrmebundát, raglánt, férfiruhát
Wyosulott az „UJSAGUZEM könyvkiadó é> nyomda r.«L hörlürgógópoin, Rokk Szilárd«utca 9,

IV. VÁRMEGYE U. 7 

PÉNZTÁRI ÓRÁK 9-5 
(a Vármegye ucca a Semmelweis 

uccának első mellékuccáj*)

üzemvezető: Gunesch GrkfV


