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Ilyen Vass
\ drágaság tomboló vihistáncától 

wsmmiilt polgársás fejére éppen 
. krliő pillanatban csapott le az uj 
lakbérreiidelet, mely egyszeribe fel
riasztja a régi jóidők félelmetes 
nuiiiiusát: a házbérnegyedet. Uo- 
lunk-nélkiiliink határozták el. hogy 
november elsejétől kezdve hatszoros 
kittért kell fizetnünk, tetézve azzal, 
hogy ez. az összeg autoinntice évne- 
győdeukent húsz százalékkal fog 

emelkedni.
A jóléttől daléit polgárság meg 

jóim mán fel sem ocsúdott, a felülről 
alátámasztott, drágasági hullám po
koli orgiáiból s ime a népjóléti mí- 
ínsziériiini már <,------------------
.ióléléröl egy újabb drágasági perió
dus kezdetével. A lakás- és boltbé
rek emelése természetesen emeli az 
árucikkek régié költségeit s mint 
mindenkor, úgy ezúttal is a. fo
gyasztó közönségre hárítja majd ki- 
adú«i többletét a kereskedelem.

A gyenge teherbírású polgárság 
ékblíindartját ezzel újabb megpró
báltatásoknak teszik ki s egészen 
bizonyos, hogy a kisjövedelmű exisz- 
tenciáka folytonos teherpróbák alatt 
ös>zero?kadnak.
, ’^pjóli’li miniszter a hozzá in
formációért jövő sajtót azzal fo
gadta,( hogy a renddel életbeléptcté- 
m-i már nem lehet megakadályozni, 
meri sem a főváros közgyűlésének 
‘'•'"Ifwsjiltakozása, sem a nemzet
gyűlés vétója a hatszoros házbér ve
szedelmét el nem háríthatja a sze
rei, cs ét le n polgá rsú gtól.

Bizonyos, hogy a háziurak jelen- i 
led hely/níp setn nevezhető rózsás- j 
’i'k. mert a bérjövedelmek még a ' 
b.'-z.ak 1:itarozására sem elegendők. ! 
Am a házak értékének 
eim'lkedé'xp kárpótolja őket mind
azon vtsz.íesógckért. melyek a ma- 
k,-i ’ l’úzbórjövedelmek elmaradá- 
Sil11 szárma znának.
, u'’setben a sajnálatra- 
;ímzinr kénytelen lenne ingat- 
_ n; ü>l niegválni. úgy majdnem 
* 111 tusiján kapja ma már a 

i i " A'i azután jövedelme-
1 *;'> vdlalkozásokba fektethet.
, .,akó líényszni-holyzcfó; kiluisz- 
I 1' ' s.zeniben legalább is nem 
" ‘ u;:-. Minden, a törvény által 
,;'k' ez. ,t lakbéremelést el kell 
1 .jin?'1. "''■i1"',’-*' ’"“s luhósba nem 
iial n."'' U\'•'i1™011 bnldoa- ma nz n
'1.....  akl biztos födél alatt vnn.

Itt y'ü’l érdekelt fe
dett! !Ü«,t ,L’S a svétázozó ór-
|p't vol',,, -?1?,’ykoza,ala után kol- 

"'e beteptetni. Ezyoldalu
■ "d,it , „r''1, a n''h6z ,(lfíket 

hj,;y"ani kockázatos. Minden

U.j 'y,lk!et tehát november cl- 
l,P' miutín raln<len 

<’lovp elhárított nyilat- 
; » miniszter. A bérlő fizet,
^‘oWoiotrokon métr Mneeeil 
Vasj ' d° 3 ""•lelet: az i,yen

Budapest, október 21. I 
Alfonzé spanyol király J919 már-, 

....... „ ........___ eius 25-én az alábbi sajátkezű lég irt 
gondoskodott a nép >veiet intézte Wilsonhoz, az Egye- 

jsiilt Államok akkori elnökéhez:
A spanyol király levele

Kedves Elnököm!
Éppen most kaptam Káról;) 

öcsémnek. Ausztria volt császáré-' 
nak levelét, amelynek tartalma, né
zetem szerint, nagyon fontos. Ide
csal, olt a ni megküldöm a levél teljes 

(szövegű másolatát abban a remény
iben, hogy ön mindent el fog követ-; 
'ni, hogy a bolsevista eszme terje- 
((lése meggátoltassák, amint azt 
mindnyájunk jóléte követeli.

Bocsássa meg e lépésemet, higyje 
i meg, hegy az ön lcgősziníóbb és leg
jobb barátja vagyok

Alfonzo fí.

Károly király levele a spanyol 
királyhoz

Kedves Bátyáin!
Egyszer telkemre kötötted, hogy 

forduljak futárod utján bizalmasan 
hozzád, ha valami a szivemet 
nyomja.

Egy nagy szívességre szeretnélek 
, m0Rt felkérni. Híven és tartózkodás 

vnbninns l logom előtted feltárni a mo-
lonamoB , liarchiáb{,n észlelhető helyzetet. 

Nem volna-e módodban ebben az 
értelemben felvilágosítani az enten- 
1eot. amely egyedül menthetne meg 
bennünket a bolsevizmustól és egy 
csomó egymással marakodó, függet
len államra való szétdarabolás ál
lal a teljes összeomlástól.

A fegyverszünet után elbocsátot
tam vitéz hadseregemet. A hadsereg 
hü és kipróbált részel visszatértek 
hivatásukhoz, az a rész pedig, me
lyet a szó valódi értelmében forra
dalmároknak mondhatunk, kiknek 
nem volt veszíteni valójuk és több 
nyíre az utóvédben helyezkedtek el, 
megcsinálta a nemzeti államok uj 
hadseregeit.

kockázatos.

antanttól a stafiai konfitóeraetó megalakíthat 
kérte — BtelsO SsIsérleS® a dinasztia megmentésére

I Ezt a. hadsereget ma nem tekint-'más megoldás szerintem vészt hozó 
heted igazi védőbástyának a bolse- volna az istentől rárnbizott népekre.

Aztán megfontolandó . hogy a bol- 
sovízmus időközben Németország
ban nagyon elterjedt, úgy. hogy egy 
operáció már alig lehetséges, míg 
a mi földrészünkön éppen most 
kezdi a fejét felütni és gyors cselek
véssel elfojtható.

. i Számos példát hozhatnék fel no- 
, ikcík roel.yvk israssoltfk agsfodalumi. 

(mar, do itc csak nehuny apró rész
let. Badcnben egy katonatanács adó-? 
kírt ?xed, a kormány pedig nyugod
tan nézi. A1 agyar országon szó inog 
nagybirtokot szóéinlizáltak, vagyis 
az állam koníiskálta és szoeiáltsták 
és más személyek igazgatása alá he
lyezte. • • f

A tulajdonos semmiféle jövedel
met nem kap birtoka után, de ő ta£- 
í oz ■ k v i seln i a gazdái kódú s összes 

j költségeit. Csehországban van egy 
ÍMuna nevű bolsevista, aki május 
Ielsejére teljes felfordulást hirdet.
1 A bérek hihetetlenül magasak; 

. . ......... ........................ ........ :___ is-
nak hctenkiiil háromszáz koronát 

minél nagyobb meny- kell űzetni, az utcaseprők naponkint 
150 koronát kapnak, inig egyelem

v izmus ellen. Ezeknek a, nemzeti 
államoknak minden kormánya azon 
buzgólkodik, hogy

port hintsen az cplc-nie sze
mébe

és meggyőzze őt arról, hogy az ő or
szágában teljes rend i 
a bolsevízmusnak ott nincs talaja.! 
Ilidd el, én magam a nemzetek fe
lett állok és^enimi közöm az ö ma
rakodásukhoz; megjósolhatom, ezek

az uj államok előbb vagy utóbb 
a boísevizmiig áldozatául esnek, 
ha az öntenie erős katonai erők

kel nem lép közbe.

A kormányok teljesen tehetetlenek
és a radikálisok búbjai.

Az eszközök, amelyekkel a bolse- , 
vizmus és a hosszú háború elhárít- j 
ható, a következők:

Először: Az entento csapatokat Budapesten egv közönséges kocsi; 
küld ki; . .

másodszor: í............ 7’
.nyiségii élelmiszerek beszerzés

I

í harmadszor: a mostani nemzeti i tanárok kénytelenek szabad órájuk' 
i államok teljes függetlenségük meg- ( bán zsákokat cipelni.».X..,..U.K L^I.IVO >UKKV<.L^UOVHU» ...V^ ' fBllftUAlU VipCJIII, 11 OgJ’ lllCgÓI'
óvá Ha mellel f, még a kormányforma j hessenek. A magyar kormány most 
tekintetében is (köztársaság vagy | hóke idején három milliárd koro- 
monarehta) a dinasztia aluli konfö-i nát íizetotl ki három hónap alaítn 
derációvá egyesittessenek, de közös j míg egy háromszor nagyobb Ma
volna a kiilügy. a hadsereg, a ke- gyarm-szú.". a háború idején négyszái 
reskedelem és vám. imiHlót költött lmvonkiut. A bankó-l . .
de közös volna a k 'dlüf)?), a hadsercn,' 
a kereskedelem ós vám.

Ha nem így törtéuik. Ausztria má
sodik bnlkánfélszigetló Ír z. Tluj 
a konföderáció élón elnök állana, 
választanák azt akármelyik nemze
tiségből is, mindig szálka lenne a 
többiek szemében.

Egyedül a nemzetek felett álló 
dinasztia lehet ura az ilyen 

helyzetnek.
Ne hidd, hogy a harmadik pontot . =_________________________ .

önző okokból ajánlottam; de minden ’

H vasúiméi magán ff őrs!® iom Belgiumban
’ " '....................... ’ “ ’

teli ki három
unt; t;Ky háromszor

1 gynri/rszég ;• bábom
(miKiót költött, lmvonkint...................
i prés épp úgy működik, mini Orosz- 
' országban. Hová fog mindez ve 
zetni? A többi államokban is csak- 
nem ilyen rossz a helyzet, mini Áfa 
gy aroi'szágon. Hón ;.iigyi segitségvI 
kell kapnunk.

Bocsásd meg e hossza levelemet 
de egyszer ki kellett tárnom szive

i met egy hü rokon élőit.
I Sok őszinte jókívánság tisztelő 
' öcsédtől.
| Eckartsau, 1910 március 17.

Káról >h .

igen bizakodó és barátságos hangulatban bonyolódott le. Noha a spe
kuláció egyelőre várakozó álláspontra, helyezkedik és megvárja a hol
napi tőzsde irányzatát, mégis erősen érezhető volt a vásárlási készség, 
úgy hogy inkább a pénzkínálat kerekedett felül. Á kontremin ma telje
sen távolmaradt a piactól s Becstől várja a kezdeményezést. Hu a bécsi 
részvény infláció megszűnik, semmi sem áll egy újabb liosszpjriódus út
jában. A vasárnapi magán forgalom tavációa árfolyamai közül a követ
kezőket említjük fel: Magyar Hitei 7.30.01)0. Osztrák Hitel 138.009, Cukor 
3,450.000. Gnnz-Danubins 5.593 000, Kőszén 2,650.000. Rima 105.030 Bélivas- 
uf. 112.000, Államvasut 417.0ITO Kereskedelmi IUnk 1.260.091). Általános 
Takarék 180.000, Ingatlanba’; 310.00!). őstermelő 260.000, IJoyd Bank 
32.000. Mezőhegyes! 385.009 Georgia 700.000. Bóni 110.000, Spódium 180.090. 
Nasiol 2,260.000, Izzó 550.000, Fegyver 1,550.000, Schiick 100.000.

Brüsszel, október 21.
(Havas) Jasoar külügyminiszter 

| és Dénes külügyminiszter hosszabb 
' tanácskozást folytatlak'.

A királyi palotában diszbeszed 
volt, melyen a király pohárköszön- 
tőjében a. cseh közlőrsasáf/ elnökét 

, ihnirpeltc és rámutatott. Csehország 
rendszeres fölépítésére és clőhaladá- 
sára. A király kijelentette ezután, 
hogy Belgium az energia csökke
nése nélkül fogja szorgalmazni a 

I békeszerződések yégtehajtósát.
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A faluédoh KisfEleken 
GflmbDs válaszol Bethlennek

Eckhardt Oestánintúja

—- A Hétfői hugiéi ti'lónitójútől — (
Vasárnap <1< I lőtt larbtlla boüzámoló ;

Eckhardt Tibor KisP lek polgársága 
•dőlt. Kistelek •.! ótii szokás, hogy dél
előtt h mise u’.ún a t -;nploiu előtt gyű- 
leckznek a férfi-ik és ott tárgyalják ineg 
iigyoR-baJus dolgaik.:!. EHíbnrdt Tibor 
Itchzúmolójáról nem Is igen ludtak a 
polgárok. Ih- így éppen ennek a régi 
pzok.úsnnk következtében voltak halig; 
lói Ecklmrdt frtjvMői bc-zúmolójának. 
I Eleinte vegyes í-rzclnirkkt'l fog 
b nem igen kedvelt képviselőjük politi
kai vóleinínyel, mert Eckbnrdt Tibort 
fik magúkra oktrojáltnak vélik. Szürkéi 
és jelentéktelen !».-• z (* •’ folytonos köz 1 
beszólásokkal zavarták meg.

Eckhardt Tibor kii!őn.ü.''en nzt f'jtc 
Jgcttc, hogy a fa ,| védők kel ccyílft miért I 
ment át Bethlen ellenségei.-■ k .......... ...^. ■
hzerinto Bethlen oscriieuluig; la azt a , 
aászlót, mellyel végiggyőzto a vála«z > 
távi küzd- lm* L

Eckhardt Tibor beszéde után dömbös 
tiyula lépett a t-zónoki emelvényül bzol 
|gúló lócára.

— Engrdelraet kérek — mondotta 
Kistelek polgáraitól, hogy o gyűlés.*n 
Kistelek bntárnin túlmenő dolgokról 
beszélek. A fajvédők szolunk! beszámoló
ját ugyanis felsőbb helyről jött ntasités- 
rn betiltották a így Kistelekről kell vá
laszolnom Bethlen 1‘dván szolnoki bc- 
Bzódáre.

— Bethlen azt. mondotta, hogy két
Izólgőfíég zavarja íi politikai életet: a 
fajvédők és a sz ók A miniszter-
slnuk a nyugalmat állította ln» nz egy.-t 
len üdvözítő poliíilu'nak. Pedig aki 
nyugalomról beszél, az nem akar élni. 
Két szélaÓH-g ellen hirdet 
megfeledkezik az egyikről. Elvakult dü 
bében csak a faj.édökkel vitatkozott.

harcot, do

A keresztény gondolkozisbnn, 
gyár fnjvéilcleinhen szélsőség 
Bethlen beállítánn küzöniiégos 

ni kai túlzón.

a ma. 
nincs.
terít-

arról bc.-zélt, hogy a fajvé- 
cgy evvel e-.:-híi( megmondó!-a«k

már 
bek. 
dőket és ebből

Azután
mór .... ............ ................ .......... .........
liogy Belliimnek kofferral a kezó- 
kell még Bencs úrhoz menüié.
Egy év múlt cl — mondotta — és 
csak n kiUföldi k'ílc* j»iről beszél- 
Az CFoményelí igazolták a fajvé 

:z következik, hogy 

a fajvédőknek van cs-k Joguk r.hoz. 
hogy az országot kivezessék onnan, 
ahová Belliién arany-középutna poli

tikája sodorta.

A külföldi kölei-onről a7t véli, hogy 
kulit az ellcubéglől kapunk, nz

I

ha*onllt a halálraítélt slralomlulzl 
lakomájához.

Azután Anku .János i-métvlte cl n 
Izegi'di moziba" elnr ml >; - n'i kdo. •(, 
majd I Ínin 1‘ reue durva banga kiroha- 
Dúst intézett Bethlen Is'vén rlb-.).

•— Bethlen nem vrt a gazdaságpolitiká
hoz mondotta. O u.. oka uz o. >/;ig 
mai hi lyzeiém k <halad" klnluuul ta
karodnia k< il helyéről. Hamis volt a 
zúzája ennek az urnák, nzér: hagyták 
Dtt a fajv-

V.Arkny •' hcí volt a kö
pök. Rá.i’u' toll nrrn. hogy 
arról b«'-.é|, hogy v- :-'l< 
Honvédül keli, hát rki; 
izenvcdack a szegedi 1 
dé>k, a sclye.nlt'ii L-uyí.s
- Mi hiszünk nbbuij, 

hogy aki kardot )*»!, 
el. .Mi m m Akarunk 
marni. Törvény 
remtrni; olyant, 
liycsiiijuii. <’-'ak a.. 
< s kajla ltjbd van.

Zsil! 'p János !i<*«7
U f.aj !•.!<.’oki

Il: fZii 'z;- 
mludo.iki 

ti háború után 
or miért nem 
ir?í» .*•’fi'Zn :xí- 

oa-rórrui. 
folytatta 

kard által vész 
:iklt n* 1 autal- 

állapotot uka’.-.i'k ti'- 
ho.-.y mindenki érvé

be, ol ír* kajla orrú

h

el befőj
::’(’ i’unt.'"

•r
Mem'

\ak'réd később kiderüli.
Lajos Ül < iJfb’o.V! 

odaugrott n re- dörh» 
nir:rnKa«l(a a kabátját 

kezdte.

Pacorek figydmcztelni

M

f

I

I

Bárczy István és Baracs barcsi! ör 
a közelgő fővárosi uálmíássKröl

A Hétfői Napló tudósit ójától —

utóbbi országos politikai cm iné 
mintigy fordulópontját jchntik ú 

eddig követett magatartási-

Az 
ii! ok 
korm'.n.- eddig követett 
nnk. A fajvédőkkel szembeni kormány
nyilatkozatok szinte Ígéretet tettek 
arra nézve, hogy n kormány úgy az 
országpolitikában, mint a váró-politi
kában is leveszi kezét a fajvédőkről. 
Érthető figyelemmel kíséri teliül. a fő- 
váios polgársága azt nz izgalmas ké- 

mely úgy a liberális, mint 
harcok árnyékát*írndlók ‘1 fajvédő oldalon erős

j veti előre a választások idejáró.
Budapest volt főpolgármestere

Bc5r»czy Itfvcln
volt miniszter, nemzctg.víilt'.ii k/pviselő 
a kérdésről a következőképpen nyilat- 

:<dnek táboriba. I kozott:
Időszerű (Jennek tartom nemcsak 

nyilatkozni, (le egyáltalában foglal
kozni is a választásokkal, most, mi
kor még hónapok választanak el 
bennünket ettől. Amint tudjuk, u 
jmnrzotgyülén legelső és legnagyobb 
fontosságú problémája, a földreform
törvény, még nincsen elintézve s így 
most még szó som lobot arról, hogy 
a földreformtörvény előtt ok,-/.ül
jön a választási novella. Már pedig a 
váln /tán kilátásairól teljesen lclietot- 
bn lisztu képet alkotni addig, míg 
nem ismerjük, hogy n körzeti beosz
tás milyen oaélyeket teremt jobb- is 
baloldal számúra egyaránt.

Mi nz eredménye — kérdeztük — 
annak a tanácskozásnak, melyet Beth
len gróffal folytattak a liberális vezető
férfi aki

— Erről nem tudok ceinmit mon
dani. Búr a lopok hírei szerint ma 
gnm is meg voltam híva, nem voltam 
ott. Erről az a véleményem, hogy a 
miniszterelnök akciója éppen úgy 
nem fog tiszta kénét teremteni, mint 
llnkovazky holiigymlnisztcr hónapok
kal előbb folytatott tárgyalásai.

— A rá hisz iá sok várhat » crcJmé- 
nváről c-rk annyit, hogy n liberáli
suk csali egy elvei tarthatnak szom

Véres hajnali támadás 
a Teréz kőrúton

li súlyosonTizenhat suhant megtámadott egy ren&’őrt — fi sül; 
sebesül*; rendőr elfogta egyik merénylőjét

— J [létfői Napló tudósítójától. —

Hiim.'o- ordltozás, kiabálás, majd 
i ondőraip fütyülése verte fel vas.'-rnap h-.j- 
naibun a uyugoti pálytndvar környé
ken a lakókat. Egy beingott, garázda 
társaság okozta a kotrón)!. a;i»:.:!< 
még attól sem riadt vissza, hogy egy 
rendőrt megtámadjon, ffíldrelcpcrjcn 
és megsebesítsen. A felháborító eset 
rés/lctcirő) munkatársunk a következő
ket jelenti:

Vasárnapra virradó fél 3 óra tájban 
a nyugati pályaudvar postaid vj.tálá
nak knnuja előtt állott az ott szolgá- 

i latot teljoHitő Pacorek János rendőr. A 
■ poitahlvatnlok éjszak."! őrz'-sére kirm- 
Ideit, rendőrök tudvn’rvöcn é vii ttllö- 
zr;l:en vannnl;. csupán a knb-.tjnk 

I alatt hordják a •« ánunal és reveolver 
! rcl fölszerelt de-a kszljat, így volt l’a- 
I eprek rendőr is Őrhelyén.

A rendőr féHiárom <>ra tájban ey> 
tlrcnhnt ilntalemhe: höl álló társa sávot 

I kihűl a l’odinanlczky-u’ca fe’.ől kö e 
! 1( tini. ?>. íh -i h ’ jöttök <’ i' •
szögek voltak. Hangos l;urjit;:galás- 
■ d. < .né . ■ ■ ./ k > .< "''in < I. '
hivőau v;: Ikedtek, hogy az utcán jn-ő 
lc/i;ünfég jó mc*S'!rbl kikerülte őket. 
Vgynnckk >r n Lipót-köritt felől három 
féríl tartott a körúton lefelé. Ahogy n 
kel t.<:sa..!r ►’rmhetnVdkozott n tizen
hat •ul-.anc. I.e'.ckötött nz űriem .i'. 'kbc 
< ;i egyiket arcul ütöttek. .1 rendőr 
csendre akarta inteni a gord:d<> fiatal
embereket és feléjük tartott.

bon közelükbe, az egyik
hogy 

'•■relő,
két 
é» r

J/iff ér! 
legény. 

Kelemen

akarta Kclc-

elölt: ráérni," parciális szervezi::- 
désről és egyetlen, minél szélesebb 
frontba tömörülni.

Savacs fbtare^lít

a várospolitikai ólet esryik legkima
gaslóbb egyénisége a kérdésről így 
nyilatkozott:

— A fővárosi választások vár
ható, eredményéről annyit mond
hatok, hogy a jelenleg uralmon 
levő párt helyzete csak rosszabbo
dott. Az orsz'tuos politika mai 
struktúrája szerint,ha a kormány 
.szembefordul a fajvédőkkel, akkor 
az nj választási kampányban a 
Wolff-párt n/ó/7 « tavalyi szavaza
tnia sem számíthat, melyek,mint, 
jól tudjuk, a szavazatok harminc 
száza lókat sem tették ki annak da
cára, hogy e szavazatokat 
són Bethlcnék utalták he 
.számáré.

— A polgárság minden 
nek szinte természetszerűié 
ráeszmélni arra, hogy "A___
nemzetellenes hunt követtek el ak
kor. mikor működésükkel kiközö
sítették a várost Európa kulturá
lis munkásságából.

— A polgárság lelkét az utolsó 
évek tapasztalatai,és az ország és 
város mai helyzetevei kapcsolatos 
kényszerű belátások niegérlelték 
arra, hogy a liberális felbuzdulás
nak olyan korszaka következzék, 
mint amely 1891-ben a várost és 
országot gazdasárjilay és kuliurai- 
lay olyan maqassáfjba emelte, 
melyben sem azelőtt, sem azó
ta nem colt.

— Mi a véleménye — kérdezte 
munkatársunk — a liberális pár
tok egyesülését illetőleg?

— Semmi nehézséget nem lótok 
fonforogni arra nézve, hogy az 
összes kombattáns liberális pártok 
minden egyéni féltékenységet fél
re téve egyesüljenek oly keretben, 
mely feltétlenül biztosítja a libe
rális eszme yy őzeimét.

ey-yc ne
tt'ol ff ék

rólegó- 
■Jpg kell 
W ol 1 ff ók

lement, hogy hatósági személlyel 
I dolga, de szóhoz sem juthatott, mert 
lemen torlcaszakadfából ordított a 
síi felé:

• — ('Miiek! Ez Is kliséjük valói
■ Mielőtt n rendőr fegyveréi hasznnl-
■ halta volna, már szorosan körül volt 
i térr a suhancoklól, akik ütlegelni 
j kezdték. Pacorek hősiesen szembcszál- 
'lőtt velük, a túlerő azonban győzcdcl-
• meskedett.

van 
K e- 
tár-

A villamos sínekre •
rendőrt, letcperték a
Jait szétfcszilctték, még a tenyerére
is lábbal álltak rá. A tizenhat le
gény ütötte, verte n tehetetlen em
bert, egyikük haverrel úgy fejbe Is 
sújtotta, hogy I’acorek néhány pH- 

Innatra eszméletét vesztette.

Akkor tért magúhoz, mikor n 
j.út letépték 
szíj.

— Nini! 
revolvere is

A
letépték

róla ób előkerült a

kiólt ott egyik, — még 
van!

dcréks'.ijjdt rcvolr: réstől együtt 
és •

valami ólé* tárggyal még tühbizör 
fc.lhrsu.’tották n reudőrt.

A banda tagjai a számozott derék
szíj láttára tezrovették. hogy mit c<h- 
iekedtek és lassanként elpárologtak, 
c*-nk n lég vakmerőbbek, Kelemennel a- 
élé-n. maradlak meg ott a rendőrt t,l- 
ű gc,:li.

Mikor azután úgy gondolták, hogy a 
lüb kcbből vérző rendőr nem tudja üt
közni őket, elfutottuk- Paeoii.fi azonban 
talpraugrott, ecgltaégért fipolt, majd

roogismervo Kelement, aki a poj , 
niczky-utcába befordult, egy \ n, r!':‘ 
arra hajtó konflison üldözőbe v.",, '

A 1‘odmanlczky-utca és Eötvös.ni. 
sarkán sikerült Kelement (He;-,';'1 

Pacorek bocmelte a kocsiba h . 
most is ellenállni akaró suhnncí ■ 
főkapitányságra akart hajtatni, j ' 
egy része ekkorra ismét ő.‘> -. ( , /
és fenyegetően közelgett a kijC., 

i hogy túrjukat kiszabadítsál..
A rendőr ismét válságos It.-hiz.. 

\rült. A nagy vér veszt rséglöl 
.fogyni crez'e, Kelemen a l.ocfébua 
[dulakodott vele, a kocsit jedig i.-;;,-,. ’
] tál: a suhancol:. Szerencsén* a- u; 
| pillanatban előkerült egy n:; i!; 
laki a sipjolzésro lett figyel mer.. | 
i pénzügyőrrel együtt futva k".<e!,’■], ■ 
j veszedelemben Jevő rendőr .•< 
! Mindketten revolvert rántotta.':, 
I garázdái kódúk kereket oldottak'.

A küzdelem színhelyén n;i?\ 
verődött össze és egy szcnik mi 
főtt egy 20 éves szcrolősegédro, ].o-z 
is a rendőr támadói között volt.

ügy Kelement, mint a bzcj-oI.'- 
bevitték a főkapií ínyságra, ahol i;J 
tóra fogták őket, hogy kik voitnk 
saik te ki vitte cl a rendőr derék. 
Kelemen meg is 
altisztet, aki 
házban lakik, hogy a 

I vert. A Csáky-uceáh: 
| vek mentek ki. de az nllit' 
I altisztet a házban nem ismerik. 
| A f'zerelőscgéd tagadta, hogy n ve, 
| kedők között lelt* volna és a:; mondja 
i hogy ő csak a zajra lett fi gye! mos í. 
úgy került oda.

A rendőrség a nyomozást rue-indi 
tóttá. Kolemcnt természetesen őrivel’', 
vették, n fizerolő.-cgédet. mi'ilén eziili 
nel lakik, rendes foglalkozása van, v; 
sárnap délben elengedték a főkapitánv 
ságról.

Pacorek János rendőrt bátor viselke
déséért a főkapitány dicséretben rí.'?.'’ 
‘■‘•tette.

mi

tő

3 t,

nevezett agu főni,/.- 
a Csáky-ucca 1'. f.ii, 

vitte cl a r tul 
azonnal d ]<p 
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ártÍTBlrtty és PBldl 
wáiMlóia Szegeden

. uelfSi -VoPtó kilMÓStt tudóti- 
tójától —

r....„.„an délelőtt két politikai 
^a-'nnúió volt Szegeden. Az egyi- 

^Teleki Pál gróf tartotta, az I. 
L íilnt képviselője. aliK 200 ember
■ bnlótébra a másikat Petii Gyula. 
^[. kertiét képviselője 3000 főnyi 

^i^beszéníolók lefolyásáról klkttl- 
dött tudósítónk a következőkben 
.számol be:

Teleki erét 6asr.amcK6fa 
Szeged, október 21.

Délelőtt 11 Órára a Bika najryter- 
nében összehívott nepstyulesen tar
totta mer Teleky prof beszámolóját 
síig 200 ember volt jelen, kiknek 
nagy része a hivatalokból kirendel-, 
tokból rckrutálódott.

Teleki kijelentette, bosv nem tart 
beszámolót, mert a politikai élettől 
betegsége miatt távol kelleti ma
radnia. Most ugyan az aktív politi
kában részt akar venni, de nem az 
első sorban, mert oda ő nem vágyik.. 
Elmondta nézeteit a jelenlegi hely
zetről. majd a külföldi kölcsönről | 
beszélt. Véleménye szerint a köl-| 
csőn feltételei nem lehetnek súlyo
sabbak, mint az osztrák kölcsön fel
tételei.

Do bármilyenek is legyenek ezek, 
az, aki azért beszél a kölcsön felté
teleiről, hogy a közvéleményt iz
gassa, az bűnt követ el. Ezt pártpo
litikai célokra felhasználni hazafiat- 
lonsűfí. Majd a kölcsön várható elő
nyeiről beszélt. Ezután kijelentette, 
hogy szükségesnek tartja a felső 
kamara újbóli felállítását. A föld
birtokreform novellát aggodalom
mal nézi, mert, ez meglazítja a tör
vényt és a politikának ad helyet, i 
Teleki beszédével a gyűlés véget ért. j

Peidl Gyula best,á.molúja
Délelőtt 10 órakor a Belvárosi Mozi I 

előtt hatalmas embortábor szorongott és | 
a mozi zsúfolásig megtöltött helyiségé- j 
bon háromezer ember hallgatta végig ■ 
Peidl Gyula nagy politikai beszámolóját, i
- Ma egy hete — kezdto el beszé

dét l’oidl — Bethlen István miniszter
elnök bőszéit a nemzethez Szolnokon. 
Az! mondta, hogy álljon nz egész nem
űit a kormány mügó és igy dokumentál
ja az egységet a külföld felé. Egy má
nk szózat az ellenzék felé aclresszáló
déit és a miniszterelnök arra hívta föl 
ezeket, hogy lépjenek be vagy az Egy- 
eéges, vagy a Heinrich-, vagy a Wolff - 
Pártba. (Le vele! Nagy zaj minden ól
áról.) Hogy az ellenzék képviselői erre 
'óit válaszolnak, az nem az én dolgom, 
•ii 'zz-dk ezt el Bethlen István úrral és 
bizonyára nem fogják elfelejteni, hogy 
Bethlen ur milyen súlyos választási 
harcot vívott ellenük.

^thhü „szózatának** visszhangja mu
ftik. mert egyes politikusok máris 

ötokban tárgyalnak, hogy hova lópje- 
n K be. 1 gy polgári politikai lap, mely 
X ™2íkt volt-nzt >*■hosy a 

beszámoló „ kormánynak bal- 
’* 'aló orientálódását jelzi.
.Z * po\ifá’ai élet azonban nem váltó- 

IíVÁ yl?,Ja PeidI’ - coak ™ nak inTut.,dtsszol,áns hanR ” vc' 
S" tudniillik a fajvédők kiválása.

' 5 ncnir, a,,„ ,„rfl csindl.XX, al^M. a tUko, társa-
!>■<„ ' " WW3 volt a jelszó is,
- tísd a ssWöM

'i: .vuh \1Tál*s“ «ak e módszert
■ ! vél!‘mény™ szerint ez-
•» tMMM",nek.,C,"!k ^''-ességet,: 
í/„-. „ WW ™' m,veI kik ellen «f-

“™1,z fc,Wutat. 
koa.-nva - ..° - kijelentést, hogy a ^Klaeió következik. l,ogy

Hornáth és Halász
’WlJrancta Mkelmtk és selymek nnsyúruháza 
v> Váci-utca 26. szám. Aiapittatott 1895. évben!

HÉTFŐS HfflrLÓ

Kikiáltották a ralisai 
köztársaságot
v Aachen, október 21.

(Havas.) (Feladatott 8 óra 59 pe írékor.) Ma proklaxnállák a rajnai 
köztársaságot. A rajnai szeperatisf, ák valamennyi középületet, jelesül 
a városházát, melyen a rajnai köztá rsaság zászlója leng, megszállták 
anélkül., hogy a rendőrség a legesek élyebb ellenállást fejtette volna ki. 
Az ideiglenes kormány kiáltványt bocsátott ki, amelyben mindennemű 
tüntetést betilt.

Aachen, október 21.
(Havas) Az ideiglenes rajnai kor

mány proklamáció ja megtilt min
dennemű ellenállást és fosztogatást. 
A lakosságot felszólítják a rend és 
méltóság megóvására. A felhívás ki
látásba helyezi az élelmiszerrel való 
ellátást és munkaalkalmak teremté
sét. A rajnai szapora lista csapatok 
most a. belga zóna északi részébe 
és a brit zónába fognak bevonulni.

Köln, október 21.
(Déli 1 óra.) (Wolff.) A rajnai tarto

mány többi részeiből, igy Bonn, Trier, 
Koblenz, Düsseldorf, Eschweiler, Jü- 
licb, St-ohlberg, Düren és Notvss váro
sokból érkozett jeontések szerint az 
aacheni puccs tisztán helyi, vállalkozás.

Köln, október 21.
(Wolff.) Aachenből jelentik: Néhány 

nap óta az aacheni kerületben nagy 
idegesség volt észlelhető és a rajnai 
köztársaság közvetlenül küszöbön álló 
kikiáltásáról 6zóló hir makacsul tar
totta magát. A belga helyőrség hir sze
rint fegyveres támogatást igéit a sze- 
paratistáknak. A belga helyőrség né
hány nap óta fokozott riadókészonlét-

hot a zsidókat keresztre feszíteni, hogy ! 
fel fogják oszlatni a titkos társasúgo-j 
kát. Ezek a szólamok csak kifelé szóltak. , 
igazolja ezt Szilágyi Lajos nyilatkozata,. 
mely szerint a. belügyminisztérium nem i 
adott utasítást a titkos társaságok fel-1 
oszlató sár a. Szilágyi Lajos adatait én j 
ki fogom bővíteni. Hetekkel ezelőtt' 
Bethlen szűk baráti körben kijelentette, I 
hogy az Ébredő Magyarok Egyesületét I 
feloszlatja. Ez sem történt meg. Nem 
szüntették meg Zalaegerszeget, sőt kő
hazak építésével állandó börtönjcllcgct 
adtak neki. A.z ártatlanul bebörtönözöt- 
tek fogházai nem nyíltak meg. Nem tisz
tázódott az emigráció kérdése sem és a 
sajtó bizonytalansága sem szűnt meg. 
Nem büntették meg a „hazafias" gyilko- '■ 
sokat sem.

A fajvédők tehát méltatlanul támad
ják Bethlent, hogy balra orientálódik, 
ténv az, hogy a plattform érintetlen kö
zöttük.

Azután gazdasági kérdésekről beszél. 
Kifejti, hogy mig Zürichben sikerült a 
kormánynak óriási áldozatok árán a 'ko
ronát. stabilizálni, addig a korona belső 
értéktelenedésévcl a kormány nem tö
rődik.

— Az ország alapja a munkaerő — 
folytatja Peidl — és az az ország, mely 
ezt pusztulni engedi, maga is elpusztul. 
Az egyenes adók lényegtelenek a fo
gyasztási adókkal szemben, amelyek el
sősorban a dolgozókat érik. A többter
melés elvét hangoztatja a kormány, de 
tényleg lehetetlenné- teszi a produktív 
munkát.

— Szégyellem magam, hogy rekord 
búza- és széntermés ellenére a kormány 
kénytelen nyomorakciót indítani

— A négyéves kurzus alatt oda fejlőd
tek a dolgok, hogy Magyarországon nem 
érdemes dolgozni, mert csak siberezés- 
ből és kosztoltatásból lehet megélni. TTa 
a politika ez marad, akkor a külföldi 
kölcsönt nem. is fogjuk megkapni. Nem 
tesznek ennek érdekében semmit és Beth

I ben volt, a szabadságolásokat beszíin- 
' tették. Tegnap délután belga páncélos 
[gépkocsik haladtak át a város utcáin. 
! A helyőrség magatartása egyébként is al-
■ k almás volt arra, hogy a forgalomban
■ lévő híreknek tápot adjon. Ilyen lm- 
I fással lehetett különben az, hogy ki
futási tóttá k valamennyi vezető szak- 
| szervezeti titkárt, köztük Iicrzogen-
rathból a keresztény bányamunkások 
vezérét. Harseh tartománygyölési kép
viselőt. Ma éjszaka felfagy vorzeft 
szoparatisták, kiknek számát két
ezerre becsülik. meglepetésszerűen 
megszállták a középületeket, a városká

jáét, a postát és a konndnyépiiloteket.
A szoparatisták megkísérelték, hogy a 
hatóságokkal tárgyalásokba bocsátkoz
zanak.

Düsseldorf, október 21.
(Havas.) Degoutte tábornok rendeletét 

bocsátott ki, mely szerint mindazok, 
akik a megszálló hatóságokkal együtt- 

. működő személyek ellen erőszakosan 
lépnek föl, a haditörvényszékok fognak 
ítélkezni. Ugyanide fogják utalni azo
kat, akik a dolgozni akarókat sztrájkra 
izgatják, vagy ellenük megtorlást tesz

tnek foganatba.

len se beszél arról, hogy ténylegesen 
megkapjuk a kölcsönt. Gonfben ugyan 
elhatározták, hogy megadják a kölcsönt, 
Ita meg tudnak egyezni a kormánnyal. 
Ez a „ha" hosszú utat jelent. Magyar
országnak olyan politika kell, mely 
mégnyeri az ántánt bizalmát. Illúziók
kal nem lehet országot kormányozni és 
évek óta itt ami történik, nem egyéb 
illúziónál és ámításnál.

Peidl beszéde után a közönség több 
mint öt percig tombolva éljenezte a szó
nokot. A lekesedés átragadt a mozi előtt 
szorongó töraegro is és ők is hangos él
jenzéssel fejezték ki bizalmukat..

Peidl után Kéthly Anna beszélt a nők 
feladatáról és kijelentette, hogy az is
kolákban a háború és a vérontás bor
zalmáról kellene előadást tartani.

Majd Györffi Imre szociális törvénye
ket sürget és kijelenti, hogy az ország 
a kisgazda-jelszóból már kiábrándult.

Farkas István beszédével a gyűlés vé
get ért.

Délután 4 órakor a Kossuth Lajos su- 
gár-utl vendéglőben tartott Peidl Gyula 
beszámolót, a kisiparosok és kispolgá
rok részére. Beszéde köretében foglalko
zott Bethlen szolnoki beszédével, majd 
rátér arra, hogy néhány hé! előtt az ő 
kerületében történt a fajvédők zászló
bontása.

— Volt itt egy apostol — kezdte Peidl 
beszédét. — aki üzenetet hozott Kornál 
basától, hogy mi van azzal a 8 millió 
szabad magyarral, aki itt Magyarorszá
gon él?

Magyarországon nem él nyolcmillió 
szabad magyar, mert aki Itt van, 
az is olyan szolgaságban él, mintha 
az utódállamokban élne. Érdekes, 
hogy ez a Kornál basa éppen úgy 
öldöstette. a keresztényeket, mint 
annakidején a fajvédők gyilkolták 
a zsidókat. (Nagy zaj és taps.) 
Utána Farkas István a bérmunkások 

és kisiparosok helyzetéről beszélt. A 
gyűlés késő délután ért véget.

3

Bethlenné von 
o nemzetflvüléstelnupolft 

hormflnvzöl fel®
Az eíioTszék mindon eszközzel 

küzd a lakásrendelet ciíon - Ér
dekes lárayaláisck Wild József és 

, a Károiyi per vétíöje között 

i A politikába beütött a bomba ós 
jelenleg az a helyzet. hogy az ellen
zék nem honorálja többé. Bethlen 

\ István grófnak azt a kívánságát, 
\hogy a külföldi kölcsön megbeszé
lései aluli a belpolitikában szél
csend uralkodjék.

A nemzetgyűlési összehívó ív ez- 
időszerűit a szociáldemokraták ke
zében van, ami egyúttal huszonöt 
aláírási is jelent és így a még hátra
levő tizenöt aláírás megszerzése, a 
jelenlegi hangulatban csak órák 
kérdése.. Úgy tudjuk, hogy még e» 
hét elején, kedden vagy szerdán át, 
is nyújtják az ivet Szcitovszky Béla 
házelnöknck, aki a házszabályok 
serint negyvennyolc órán belül 
ülést tartozik összehívni.

Addig is azonban a drágasági bi- 
zottsógban akarják a lífkbérrende- 
letet kritika tárgyává tenni. Egy 
értekezlet már ebben a tárgyban 
volt, amelyen tudvalevőleg utasí
tották a kormányt, hogy május el
sejéig újabb lakbéremelés ne legyen,

A szociáldemokrata, párt parla
menti frakciója különben holnap 
jilcst tart, amelyen megbeszélik a 
teendőket.

Hétfőn folytatják a népjóléti mi
nisztériumban a szombaton félbe
szakított tárgyalásokat, amelyek az 
üzlet hely iségek béremelésével fog- 

A alkotlak. A kereskedelmi és ipari 
\ érdekképviselőiek pedig ezen a hé- 
'ten. értekezleteket tartanak, csak 
| úgy, mint a munkások és a. polgár
ság, hogy ezzel is demonstráljanak 
a lakbérre náciét, ellen.

informálódtunk a kormányhoz kö- 
j zclálló köröknél is erről a kérdésről 
és azt a felvilágosit ást kaptuk,’ 

I hogy a kormány szükség esetén 
i kormányzói kézirattal fogja el

napolni a nemzetgyűlést,
I nehogy az ellenzék esetleges ujabti 
■ összehívásának kitegye magát.
i Úgy tudjuk, hogy a kormányzói 
: kézirat, már a zsebében is van a 

miniszterelnöknek.

A múlt héten rámutattunk arra, 
hogy a külföldi diplomaták egy ma
gyar emigráns vagyoni ügyei miatt 
lépéseket tettek a kormánynál. — 
Újabban arról értesülünk, hogy 
IFiW József nemzetgyűlési képvise
lő, aki mint, ismeretes, Bethlen Ist
ván gTÓf szőkébb barátai közé tar
tozik és bizalmasa a miniszterelnök
nek,

összeköttetést keresett a Káro
lyi-kormány belügyminiszterével

\aki. viszont az iilelő emigráns peré- 
ben az egyik védő szerepét játssza.

I Bizonyos körökben ehez a közele
déshez messzemenő következtetése
ket fűznek.

rat&es ttftn EKrtíi
Eger, október 21.

A városban kiütéses tífusz lé
pett fel, ami loginkábh nz iskolán 
gyermekek között terjed. A veszedel
mes betegség tüneteit most néhány kör
nyéki falu lakosán is tapasztalták, A fő- 

I orvos megtette védőintézkedéseit, amitől 
I remélik, hogy most már elejét veszik a 
I veszedelemnek.

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

több száz maradékot a mául 
ár alatt tizenöt-busz száza
lékkal olcsóbban árusítjuk!
Ez«n árusítás keretében eladásra kerülnek az angol 
és francia kreációk legújabb termékei aljakra ru
hákra és kosztün-.ökre. Ajánljuk ezen alkalmi áru
sitté mielőbbi kihasználását, mert a fenti árkedvez
ményt csak Igen rövid Ideig ven módunkban nyújtani
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IAusztria választ
nécR. október 21.

'A tizenkettedik választókerületből (Linz 
is környéke) a köveik-'.; v’"eredményt 
jelentik: X )c.-id« tt ímiiyM »,/.nvaznt >k 
■zárna 81.r>'.'l. Ebből cm-U: szociáldemok
ratákra -19(1. Ren-i ztéi'y: zocialiH km 
B1.23E nng.'n'-rneP-kre 14.M3. Megválás-/ 
tottnk tehát k t szocióld<-mokmt/.t é« 
■py kerc-zl^nyszoeiali*' *1 kónvisclőeek. 
amihez mé-; egy mnrndékmandátum já
rul. A maradói szavazatok gz/in»nránya a 

szociáldemokraták 2852, ke- 
k 14.919, nagynémetek

következű: 
reszté ny*-.' 
14.FC5.

Bécs. október 21.
7 órakor BéCühon és egész 
megkezdték a nemzeti la- 
választásokat. Bőéiben egy- 
égtanács latijait is rnegvá-

Ma reggel
Ausztriában
Dácsha való
úttal a közi . -
Jasztják A választások délután 5 órái:; 
tartottak és most a szavazatok nmgolva- 
eásn van folyamatban. Incidensekről 
eddig nem érkezett jelentéi. (MTI.)

<Jilm és EJJlozi

Biliét mégis 
filmszinésznö lesz

Cáfolat a cáfolatra
Híradásunkat, hogy Pillér Trón 

fUvnszinésznő lesz. az egyik színházi 
lap megcáfolta. Miller í r.n a cáfo
lattal szemben a Hétfői Sapla ut
ján n következőket közli a nyilvá
nossággal:

— Uwe Kr.aft rendező nnp nap 
juan iiivuv «
Trnc utján, aki delelni tönként fil
mezik a Corvinnál A Pompát 
erős próbái miatt kényszerűségből 
halasztóm « S",?
1<OZ<> no-cboszí-lesokot. Mlheljt t< 
hetein, kimegyek es filmezni lo
gok. mert én iihnszineszno is le- 
szok. Híradásuk tehát megfelel a 
valósítanak. |

— l ive hran rcnw/,<> h >!■ •_-;■■ 
ntán hivat a «-árba;Vendrei le-1

Miiteiámá veszsdslnies bMia 
Sndag Sezsl beszámolóján 

ÜSdöztetííSB nyaltig, Sterékpáiron és aitaíoinstBilan — Kz 
űltnoa bfítctiíisí a rciitSörsés beavatkozása mentette

O Az tavadon nas.v vadjai — filmen 
,iiík uólirtny napin láthnló — nz l ra- 
Blóh.n. (5. ’-l7, ’ifi 10.10.)

o Mozgókép-Otthon. A KigyomariiH 
(Forró percek) cimü nagy hattclvonóRos 
Hinerikni film, n l’aramout-fllmgyár 
egyik legcsodálatosabb produkciója, a 
Hoffmnun iwél elinti xmgy IllniroRin.v 
T felvonódban. mlsttlkn. <•» iwahnas 
tartalmival, valamint órdekra kleittatt- 
16 nitaor Mimik a KM.Inff éa változa
tos programot. (4. 6. 8, 1®-)

o A l-órla grófnője órlóal alltere. A 
jloyof.Apolló, Omnln éa Coraó mozgó- 
Vpszliihúznk Jón Nnl) lrgar.enr.óclóúabb 
filmjét, a F.lrl. prö/nójr elműt mutatlak 
bo nz elmúlt Wien óriási sikerrel. Szom-

Mz "i’.ir'la ázenráeíójónak második részót ’ gyengéd

négy ólinos botokkal felszerelt fia
talember erőHzr.kJ.rjl eltávolította nz 
Iskolából ós ktclpclte a Kinizsi-utca 

sarkéra.

ég

........ ............ A Hétfői
bitón m'ótóll.i be n húrom tiremb-r ^lri-! zavnrlók.

tóMás búrok elöli. A felcsigázott nagy 
órdcklöd.'s. atiiely ennél n lUmilél ntCK- , 
nyilvánul n kfc.ónr.í-g körében. <«nk di-' 
ráérik n -/öMüi.t-fllmimyér emo nagy, 
produktumát, ntnelyre a köt<’Hckct illető- , 
<m már c*ak korlátolt számban 1- bot. Mun]{ftiársunk ezek után telefonon 
kötni, a-iiiyi ez előjegyzések száma. érintkezésbe lépett a tőkapiuinysággal, 

o Vadászatok a - ösvndonlmn autó-' ahol Csák ügyeletes rendőrtisztviselő 
vnl üldöz itt ■ vadak nz I ránlapizt az utasítási adía, hogy függesszék 
páráikinul álló nagy képe — még né- fel nddig a gyűlést, untig a sajtó kép
hány napig 5. *‘L ’ :9 és 10.10 órakor. viselői helyet nem kapnak. A Hétfői

Tvht Olivér Sóik... Sajtói Napló munkatársa másodszor azonban
... ‘ uimffvar u neui mehetett tovább az iskola kapujá-&v;“,hS» "Jinp V jn«. -rt Ittlrülbdtil Itt. óhno, botolni

mutatásra körűitek u külföldi fllmtor-; 
inclés legjobbjai, köztük a Tvlst Olivér, 
Joci.ir ( oapannal a címszerepben. Hogy 
milyen hatást váltott ki az ismert bájos 
kis gyermekprlmndonua a zsúfolt ház 
köréből, felolottil vsak azt mondhatjuk, 
amit a K-dyöknél és a többi filmjénél. 
Ez n filmje ír kedves é* megragadó. Bő
vebbet annak idején. A S'cib cimü alt- j 
rakcioa film, mint a Trist Olivér való- ■ 
bán nogér-lomll őszinte dics.hetünket,. 
rendezés, játék, fotográfiák és felvéte
lek tckintotéb.n egyaránt.

n Az t’ránla négy vadá»xfilm.ie ir.ég 
néhány napig műsoron marad 8, *«7,
’W és 10.10 órakor.

o Kelet-mozgó (Bnroaa-tér) ht*tfőtől 
Rterdálg: Ylu. a szerelem rabszolgája. 
Vlgyár-’nt ’k leányaitokra. A Concordia- 
malom ég«'?c. Csütörtöktől vasárnapig: 
Amerika hőskora és a kísérő uiüsor. 
Előadások hétköznap 5—7—9, ünnepnap 
3 3—7—8 órakor.

A tegnap reggeli lapok már be- 
<z/. inni i<"k arról, hogy n bankok 
konzorciuma megállapító ti a, hogy 
oz utóbbi időben hatalmas arányú 
magyar bank jegy csempe szes folyik 

I az ország határán.
i A pénzcsempószós a kormánynak 
az efl'ekíiv magyar koronában való 
fi/.(lesi eng’délyóví 1 van összefüg
gésben. A bankvezérek a fölf« Nézés
ről jelentést tellek a kormánynak, 
amely nífiitotta n határrendőrsé- 
get n kg.szigorúbb vizsgálat lefoly- 
:aiás,'ra. Mint a Hétfői Napló meg
bízhat > fornisból értesül, a nyomo
zásnak máris 
vannak, mert

,órában

jelen fős c reá ni én yci 
az elmúlt huszonnégy’

útlevéllel automo- 
egyént • MutüP n

több idegen 
bilon utazó 
hntáron feltartóztatni, akik autó
kon elrejtve több m-’.’üiri] éHéky 
magyar bankjegyet akartak ki

csempészni.

A százezres címletekben 
bankjegycsomagoknl az uut ók mo
tor s z i k r ó n y é b c n, álben zintartúlyá-

levő

Vasárnap délután négy órára hirdet
ték n déli kerület Wolff-pártl képviselő
jének, Hadai Dezsőnek a beszámolóját, 

| amelynek keretében Wolff Károly be
szédét is beleérték. A Hétfői Napló tu
dósítója háromnegyed négykor megjo- 
lont a Knczits-utoal polgári Iskola tor- 
nntermóben ók helyet foglalt a sajtó ré
szére fenturtotf asztalnál. Pár perccol 
négy óra előtt nz asztalnál megjelent 

! egy nő és sorra kérdezio n megjelent 
1 újságírókat, hogy melyik lapot tudó- 
f sit.iúk.
I Négy órakor mielőtt az 
kezdték,

ülést meg

négy ólnwsbotos fiatalember meg
állt nz asztalnál és „Mars ki pi
szok zsidó sajtó" kiabálással távo
zásra szólították fel a nekik nem 

tetsző újságírókat.

Napló tudósítóját azonban nem 
meg a munkájában ezek a 

klszólások, mire őt

A Hétfői Napló tudósítójától. —
'bán és üléspárnáiban rejtették cl, 
ug.v hogy azokat csak tüzetes vizs
gálat után sikerült fölfedezni. A 
csempészeket leleplezésük után a 
határrendőrség ideiglenesen »S>o;n- 
bathelyre szállította, ahol kihallga
tásuk során tagadták, hogy a csem
pészést magyarországi megbízóik 
utasítására végezték volna, \zzal 
védekeztek, hogy őket- külföldi cé
gek bízták meg a magyar bank

jegyek kiszállításával. Ezzel szem- 
’ben a nyomozó hatóságnak biztos 
tudomása van arról, hogy a hatal
mas arányú csempészés egyik fő
munkatársa

egy közismert budapesti kö
zépbank volt.

A nyomozást most abba 
irányba is kiterjesztik, hogy megái- 

í lapítsák, kik irányították személy 
S zerint a csempészést, amely lehe- 
i tóvó tette a tőzsdei értékek meg- 
i kotreminálását és ezzel milliárdos 
i károkat okoztak az országnak. A 
I nyomozásnak a közeli napokban 
'.szenzációs fordulata várható.

az

felszerelt fiatalember körülfogta és az 
utcára szorították ki öt. Munkatársunk 
a Ráday-utcal rendőrőrszobába sietett, 
hogy rendőri fedezet mellett jusson bo a 
toromba. Tudósítónk Kovács XV. Sándor 
rendőrről elindult újra a Knezits-utcai 
kapuhoz. Ekkor azonban már vagy

harminc ólmos botos ifjú állta 
útjukat

és éktelen orditozásba kezdtek.
— Le a gazember hazaáruló zsidó sajtó

val. Takarodjon innét piszok gazember — 
és számtalan ólmos bot emelkedett a 
fejünk feló. A lelkiismeretes rendőr .

elővette revolverét

és igy sikerült néhány másodpercre 
visszaállítania a rendet. Sípjába akart 
fújni, hogy segítségre szólítsa a társait, 
do erro már nem volt ideje, mert ti
zenöten körülfogták, a többiek pedig

ólmos botokkal rárohantak tudósí
tónkra.

Verekedésre azonban nem kerülhetett a 
sor, inért tudósítónk n támadás elöl egy 
arra haladó konflisba ugrott, amoly a 
legsebesebb iramban száguldott velő a 
Fereno-körut feló. A konflist néhány 
pillanat- múlva már üldözőbe vette egy 
biciklista, aki folyton azt kiabálta a 
kocsiba:

— Hiába Maiad, úgyis utólérik.
Mialatt ezok a jelenetek lejátszódtok, 

a kapu elé érkezett Wolff Károly fe- 
keto autóján. Az üldözött kocsiból nem
sokára észrevette munkatársunk, hogy

ORIENT il'c/'urok. '“'-'“AjuTÍ
HíllMöt-uertais:

az

az előbb érkezett autó, menni, 
kodra óbnosbolos llatnleinl.erekAi 

üldilzóbe veszi a konlliat. ’

A retlnoetea hajsza az egész Fezen, 
körúton át tariottt. Mikor kll ühlüi, , 
dorítónk látta, hogy az autó n/húk, 
másodperc múlva beéri a kocsit ... < 
löi-ut és körút sarkán a kocsiról > ' 
ugrott az ott álló 11030. száma «„« 
taxiba. Hamburger Sándor sóik. 
kurblihoz ugrott hogy elindítsa 
autót, do ekkor már odaérkezett . “ 
keto ontó is.

A fiatalemberek megrohanták a -<n 
kocsit ég E,p-

ebben a pillanatban kft ólmusboto 
fiatalember behatolt az autó hehe 

jfbe.

— loasolja nwaál ;szóval dulakod 
ni kezdett az újságíró•. ,;l. A fiatalember
betörték oz autó ablakát, hogy az anií 
zárjához órjonok. Ekkor már hatalma 
tömeg vette körül az autót, amely so 
glfBégóro sietett a megtámadott hirlan 
írónak és az Üllői-ut sarkán posztok 
rendőr is odasietett. A rendőr közeié 
désére és a közönség erélyes MléPóSI-.r, 
a támadó fiatalemberek a fekete autó
gyors iramban eltávoztak a helyszínéről

Ezek után természetesen 
Dezső beszámolójáról és Wolír 
Shetü^ÓSÓrŐ1 ,UdÓSÍ,‘1S1 ‘>-

Mhámos, 
ialtiíaleííiiismmnunial

ünltÉnf jelentkezet a rendőrségen
Vasárnap délelőtt egy Pál László 

nevű fiatalember jelentkezett a rend
őrségén, ahol kijelentette, hogy lel- 
kiismeretfurdalúsai vannak és'azért 
kéri, hogy hallgassák meg vallomá
sát. A szokatlan fellépés csodálko
zást keltett a rendőrségen, megkezd- 
tok kihallgatását. Elmondotta, hogy 
budapesti születésű és állandó la
kása a Conti-uteában van. Azután 
elmesélte kalandos élettörténetéi, 
amely a nőcsábitások hosszú soro
zata és minden esetben azzal vég
ződött, hogy szerelmeitől ékszereket 
csalt ki. amelyeket eladott és azután 
szakított velük. A rendőrség a val
lomások alapján a jeelntkezöt előze
tes letartóztatásba helyezte és a nyo
mozást megindította.

Kutyák sz^ímarcan- 
SOlíáK egy msyembei 

IwltíBSíéí
A hetvenkétéves tanité 

borzalmas haiáta
— A Hétfői Napló tudósítóidtól. -
Kalocsáról jelenti tudósítónk 

'hogy Kocelen a tanyai elemi is
kola öreg tanítóját tragikus vég 
érte. Masek Vencel, a hetvenkét 
éves öregember már tanítani se 
birt és oly csekély jövedelme volt, 
hogy gyakran éheznie kellett. Egy 
héttel ezelőtt aztán eltűnt hazn’rm. 
hozzátartozói, valamint a csendőr- 
ség napokig keresték a tanítót, de 
nem találták sehol.

Tegnap egy keceli ember fölke
reste hozzátartozóinak sírját a ki 
tőben. Mikor hazafelé tartott, bor
zalmas leletre bukkant. Az o'1' • 
gyott sírok között egy ’ruhadara 
bokba hurkolt embertörzset látott. 
Azonnal csenőröket hivott, akik be
szállították a hullát a halottam 
házba. Megállapították, hogy a 
hulla azonos Mások Vencel tanké
val, aki valószínűleg öngyilkO’^1’ 
got követett el a temetőben es hon* 
teste kóbor kutyák martaléka let'* 
Az öreg tanítónak, aki az egy** 
sírkeresztre akasztotta föl maga- 
az egyik lábn. térdig, az fp 
karja pedig könyökig hiányzik. * 
másik karján is csak a. csomO . 
látszanak. Kabátja gallérja kor 
hurok volt csavarva. A fejet a 
mető közelében lévő házak',<‘*5* 
mellett egy kutyaólban találták ni * 
teljesen lerágva. 



HÍREK 
milliós eüöeszftöz I 
iPosch-DendígIfikBn

hocv étterméből rengeteg 
.nnviseK-ü’evőeszköz tűnik el. Nn- 

ínVt"5öt-hat pár evőeszköz, de gyak- 
fan* tíz-tizenöt is hiányzik az esti 
ítolvasáskor. A vendéglős napokon 
ílresztvl figyelt® összes alkalma
sait, de a tolvajnak nem tudott 
nyomára akadni, végül is a mai na
pon megtette a följelentést

A főkapitányságon Bak dctektiv- 
fófeliievi’lö csoportjának osztottak 
L az ügyet amelyik megkezdte a 
nSpS'iat' kúrát .több millió koro- 

nára becsüli.

— A terézvárosi búcsú. A Faou- 
boura St. Therese lakosai, csak ügy 
mint, máskor, megtartották a Teréz- 
napi búcsú népies szertartását. Ha 
nem is a boldog béke, de legalább 
ennek emléke költözött vissza két 
napra a Jókai szobor köré. A meg
szokott búcsú közönség ott találta 
megszokott árusokat. Sátrak pony
vái alatt, kis deszka emelvényeken, 
földre terített vásznakon ezer tarka 
csecsebecsét árultak. Fülsiketítő ke
replő volt most is a suszterinasok 
kezében, gunimi fütyülök hangja sü
vített és papírtrombitát is lehetett 
kapni; tarka papirgalandos csákót 
árultak és az üvegköszörüs pohárba, 
metszette a sziveket csak úgy, mint 
máskor.. Törökmézet is kaptak a 
gyerekek a piros fezes bosnyáktól.
Ötér... Igaz, hogy ötszázért. És a 
mézeskalács szív annyiba került, 
mint békében egy doboz Brittannika. 
De mindegy. A terézvárosi búcsú 
mégis csak búcsú maradt.

— Autószerencsétlenség a Király
utcában. Vasárnap délután 4 órakor 
egy autó, amelyben Felber Emil 
nyomdatulajdonos ült a feleségével, 
összeütközött egy másik gépkocsi
val. A karambol következtében Fel- 
berék kiestek a kocsiból és köny- 
nyebb sérüléseket szenvedtek, A 
mentők a lakásukra szállították 
okét A másik autó utasainak nem 
történt bajuk.

— A Petőfl-Társaság Madách-tinnepe. 
A Potőfl-Társaság őszi nyilvános elő
adásait ez évben a Magyar Tudomá
nyos Akadémia dísztermében ma dél
előtt fél 11 órakor megtartott ünnepi 
nagygyűléssel kezdte meg, molyét Ma
dách Jmre születésének 100 éves évfor
dulója alkalmából tartótL A nagygyű
lést Pékár Gyula nyitotta meg ünnepi 
beszédével, mely után a társaság tit
kárai terjesztették elő jelentéseiket Ja
kab Ödön mutatta be azután ez alka
lomra készült költeményét Császár 
raanér ..Madách és az Ember tragé- 
Zu-!a'* chnü költeményét szavalta cl, 
majd Pckiir Gyula olvasta fel Fáy Ilo-

..Madách és vanyarel barátai" 
*mu kor rajzát, Azután az elnök a gyű

lést bezárta.
*“ fogolycsereakció indul

meg Magyarország és Románia között. 
ajnrcoyházáról jelentik: Nagyváradról 
raczett tudósítás szerint a nagyváradi 
Tr* g fogházából több fogoly érke- 
J(iratíra' Tizenogy emberről vau szó, 

akis mindnyájan politikai vétség miatt 
ú i.naa2tlz6rva* ^zek között van egy 
«íutdor nevezetű, akit még tavaly 
m tCk €1 ozért’ mprt Aradon többod- 

tga\al „kémkedett" és mint veszedel
mes kémet több évi fogházra ítéltek. 
L?®p°rtban van még Réthy Gyula 
. v'i ^vpsztán József, Füzessy Ferenc 
« ?;‘k?d!nf'sskú Ráűlior, akik állítólag 
fo»hSb°/ kémkpdési ügy szereplői. A 
< ” v6radl állomáson katonák,
h2uÍ.0,Í (s detektivek fogadták, ök 
űrvLÍ c,’h,1teket a nngyváradi 
h™, g gázába is. Úgy tudjuk, 

eRkiizclebbi időbcn Politikai fo- 
O^ycsere akció indul meg a két állam 
tíu °,,aror^áo Oláhország - kő- 
V/oníV7; ,llkalommnl fogják a várad!

W is magyarföldre szállítani.
a sztrájkolnak
,’'ntéwk\7“r’intHOj,VátO.r<8Z^i lapje’ 
klhiXttói lnt dohányzók
ra,'t neni-ikíi’u inot «ztr“ikot, 
nopoliuiuún■ lT ,lk a n7'c.r’’ ál'on1 Tn°- 
wil a „rík "“Okéit szívni és

»Úkbelányom«urZ‘1O,rttOni’
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Ismét őrizetbe vettek 
két tőzsdebizományost 
Az egyik háromszáz millióval károsította meg a feleit

- A Hétfői Napló tudósítójától. —
Hartmannt följelentették.

séffen egy-egy tőzsdebizományos el- A főkapitányé ágou íVecfcenstein 
len följelentés ne történjen. A lég- detektivfelügyelő csoportot bízták

meg a nyomozással és két detektívtöbb följelentés többnyire kisebb 1..^ .. ---------------- ___ —-----
kárösszegről szól és az ilyen esetek-1 Hartmannt tegnap délelőtt előálli- 
linn HilcAviil n moirntniATÓet lnfrn tAÍln fnnrlnrmicrrn A uí kknfiT’.i.iía-

újabb

II— _______________________
ben sikerül a megegyezést létre 
hozni. A legújabb följelentések kö
zül azonban kiemelkedik

Hartmann Alfonz tőzsdebizomá
nyos ellen beadott panasz, amely 
szerint Hartmann a feleit több 
mint háromszáz millió koronáig 

károsította meg.

A feljelentések csalással és sik
kasztással vádolják Hartmannt. akit 
.vasárnap délelőtt a detektívek elö- 
álTitottak a főkapitányságra. A tőzs
debizományos — a károsult felek 

' szerint — a nála elhelyezett koszt
pénzekre egy ideig rendben folyósí
totta a kamatot, később azonban, 

j dacára a felek sürgetésének, a ka
matok kifizetését egyszerűen besziin- 

I tette. Ezenkívül megbízást kapott 
részvények vételére és eladására. 
Hartmann

az eladott részvények összegével 
nem számolt el, a vételi megbí
zásoknak pedig nem tett eleget. 
Ahelyett, hogy a részvényeket 
megvette volna, a pénz a saját 

céljaira fordította.
A felek több ízben sürgették Hart

mannt, hogy tegyen eleget a köte
lességének, a tőzsdebizományos azon- 

i bán különböző kifogásokkal hite
gette a türelmetlen komittenseket, ______ . ___ ...... ............. ...
akik végre is megunták a dolgot és , zetbe helyezte.

— Francia napilap jubileuma Bu-i 
, (lapesten. Az Echo du Danube fran-

cia napilap ma ünnepelte fennállá- J A pozsonyi kótosztályn magyar koros
sá nak első évfordulóját. A Buda- ködeim! iskolába az idén 34 tanuló irat- 

’ pesten szerkesztett és nyomtatott. kozott be. A cseh iskolaügyi miniszté- 
napilap igen nagy szolgálatokat tel- rium most rendoletet adott ki, amely 

’ jesitett és teljesít azzal, hogy a ma- ----- ’"x 1—’z’-
gyár, politikai és közgazdasági ese- 

: menyeket pártatlanul továbbítja a
■ külföldnek s ezáltal az ellenséges
1 sajtó kártevő híradásait ellensu- ............... . ........................... .... ................

lyozza. A jublieum alkalmából a lap negyedrésze elesik attól, hogy magyar 
1 szerkesztőséghez számos üdvözlő le

vél és távirat érkezett a világ min
den tájékáról.

— Prohászka püspök megnyitotta a 
„Szociális iskolát*4. A Szociális Misszió- 
társulat vasárnap nyitotta meg szociális

■ Iskolájának^ IX. évfolyamát. A tanfo- í'-.'nnyeívirVor’pskwlöímr iskoŰibn
~ ~ ' kozzanak be.

— Életunt leány. Ma délelőtt a LnjoH- 
ucca 90. számú házban lévő lakásán lug- 
kőoldatot ivott Madal Piroska 16 éves 
háztartásbeli leány. Állapota súlyos. A 
lakásán ápolják.

— Véres rablótámadás Fclsőfügödön. 
Miskolcról jelentek, hogy Felsőíügöd 
és Eves községek halárában rablótáma
dás történt. A napokban három ongai 
illetőségű fiatalember igyekezett az ercsi 
vasútállomásra, hogy Miskolcra utazza
nak. Fölsőfügöd temetőnél haladtak ol, 
midőn az est sötétjében akácosok közül 
öt ismeretlen ember ugrott elő. A tá
madók botokkal, dorongokkal voltak 

\ fölfegyverkezve a egy pillanat alatt rá
rohantak a meglepett legényekre, akik 
ájullan, véresen estek össze a rablók 
csapásai alatt. Ezután teljesen kifosz
tották a szerencsétleneket, úgy hogy 
némelyiken alig maradt valami ruha, 
A vérbefagyott legényekre úgy talált 
rá néhány arra haladó vasútas, akik 
aztán bevitték Ercsire, a vasútállo
másra, ahol bekötözték sebeiket A 
csendőrség persze megindította a nyo
mozást, azonban a tetteseket eddig még 
nem sikerült kózrékerítonl.

Egy csésze valóban aromás ká- 
|VÓÍtalt CRnkis Meinl-féle pörköltká- 
! vékcverékből készíthet. — Minden 
Melnl-üzletben naponta friss minő
ségben kaphatók.

— A vonat elé feküdt egy öregasz- 
szony. Pécsről jelentik: Beremcnd köz
ség mellett egy kb. 70 éves asszony teg
nap este, valószínűleg öngyilkossági 
szándékból, a vasúti sínekre feküdt. Az 
arra haladó fiz vagonból álló teher
vonat keresztülment rajta s az öreg
asszony testét borzalmasan összetép- 

| fék. Személyazonosságát eddig nem tud
ták megállapítani,

I

lyamra több miut, százan iratkoztak bo 
és ünnepics megnyitáson, mely a Kong- i 
íegációs Otthon dísztermében folyt le, 1 
igen előkelő közönség jelent meg, amely- i 
nek sorában ott volt Horthy Miklósné, 
a kormányzó felesége is. A megnyitáson 
először Prohászka Ottokár dr. székesfe
hérvári megyéspüspök mutatott rá nz 
iskola céljaira és emelte ki jelentőségét, 
majd Farkas Edith a Szociális Misszió
társulat általános főnöknőjo és a Szo
ciális Missziószövotség országos elnöke, 
utána Prohászka Ottokár dr. megyés
püspök tartott nagyszabásti előadást, 
majd megnyitottunk jelentette ki a Szo
ciális Iskolát.

— Elfogták a nyaralók fosztogatóit. 
A főkapitányságra az utóbbi időben 
több feljelentés érdekezett, hogy a kör
nyékbeli villákat fosztogatják. Az An
gyal-csoport emberei a nyomozás során 
elfogták a betörések tetteseti: Mészáros 
József 23 éves mázoló. Lukács László 21 
éves és Mikes Gyula 22 éves villanysze- 
reléiket, akik beismerték, hogy két tár
sukkal szövetkezve, ők törtek bo a pa- 
naszttovők lakásába. A rendőrségi nyo
mozás megállapította, hogy állandó or
gazdáik Katz Dcndi 20 éves mészúrosse- 
géd és Zsiga Edo 21 éves magántisztvi
selő voltak. A banda hiinlajstromát most 
állítják össze a rendőrségen. A rendőr
ség ma délelőtt valamennyit letartózta
tásba helyezte, szökésben lévő társaikat 
pedik keresik. .

— öngyilkosság. A Bndasfördő egyik 
kabinjában Helidn Imre hentessegéd 

^meUbclölle magát. Életveszélyes sérülé
sekkel vitték a Rókusba.

— Holttestet fogtak ki » Danából. Ma 
délután négy órakor nz Árpád-utcai 
hajóállomásnál a Dunából ogy férfi 
holttestét fogták M. Trásalhól mngálla- 
pitotlák, hogy Marson János napszá-

l mos.I

tóttá a rendőrségre. A sikkasztás
sal és csalással vádolt tőzsdebizomá
nyost dr. Jiede rendőrtanácsos hall; 
gáttá ki és az Összegyűjtőt terhelő 
adatok alapján

a tőzsdebizoniányosf vasárnap 
őrizetbe vette.

Hartmann azzal védekezik, hogy 
a legtöbb feljelentés elszámolási dif
ferenciából származik és feleivel 
sikerülni fog megegyeznie. A vizs
gálat folyik.

Néhány nappal ezelőtt több följe
lentés érkezett a főkapitányságra 

• Mayer Lajos Baross uccai tőzsdebi- 
zományos ellen, aki a följelentések 

'szerint megbízóitól nagyobb összegű 
pénzt és értékpapirost vett föl és 
ezekkel a saját részére spekulációba 
bocsátkozott. A spekulációk azon
ban balul ütöttek ki, úgy hogy Ma
ycr elveszítette megbízóinak pén
zét. Amikor a följelentések megtör
téntek, a tőzsdebizományos 
sági tárgyalásokat ajánlott 
zőinek s ezek a tárgyalások 
napig folytatódtak.

Vasárnap délelőtt azonban _____
följelentések érkeztek a főkapitány
ságra Mayer ellen s mivel a bizo
mányos régebbi tartozásait sem 
tudta rendezni, dr. Kiss István rend- 

I őrfőtanácsos vasárnap délután őri-

egyez- 
hitele- 
a mai

— Magyar tanulókat zártak ki a po
zsonyi magyar kereskedelmi iskolából.

ködeiről iskolába az idén 34 tanuló irat-

szerint azok a tanulók, akiknek a nol- 
gári iskola IV. osztályú bizonyítványá
ban egy elégségesük van, nem járhatnak 
a magyar kereskedelmi iskolába. Ezzel 
a különös rendelekezéssel a tanulók egy

kereskedelmit járhasson. Mivel hasonló 
rendelkezés a csóh és tót nyelvű isko
lákhoz nem érkezel., valószínű, hogy 
a cseh kormány ezzel a magyar iskolát 
akarja eJnéptelenifeni és arra akarja 
kényszeríteni a tanulókat, hogy a cseh 

.......................... i irat-

— Az Izgatás vádin alól felmenteti 
plébános. A megszállás alatt levő Ko
márom cseh törvényszéke most tárgyalt* 
Bárnyász Endre ogegi róm. katli. plé* 
bános bűnügyét, akit, csendőrt feljolentéd 
alapján nemzetiségi izgatással vádolt ni 
ügyészség, A plébános ellen az volt a 
vád, hogy 1922. október 25-én a gyerkl 
népgyülésen beszédet mondott és mint n 
kor. szoc. párt szónoka, élesen bírálta az 
egyház és állam szétválasztásáról szóló 
törvényjavaslatot, mely alkalommal a 
cseh állam ellen izgatott. A meghallga
tott tanuk közül a hatóság képviselője, 
valamint töb tanti, köztük nyugalmazott 
táblabirák és ügyvédek, nem tudtak sem 
miféle izgató kifejezésre visszaemlé
kezni. A tanúként beidézott egyik csen* 
dőr kijelontetto. hogy egyetlen szót sem 
ért magyarul, de a másik csendőr, bár 
nem volt, végig jo’.en a nópgyülósen, ra
gaszkodott a följelentéshez. A törvény
szék a tanúval lom ások nlapján a vádat 
nem látta be igazoltnak és a plébánost 
felmentette.

— Szerencsétlenül járt rendőr. Va
sárnap déltájban az Erzsóbot-körut éa 
Wossclényi-utca sarkán egy lovasrondőr 
lova megbokrosodott éa levetette hátá
ról a rendőrt, akinek csizmája meg* 
akadt a kengyelben. A ló erre vág* 
tatni kezdett s magával hurcolta a sze
rencsétlen rendőrt a Wcssolényi-uteától 
a Ilákóczi-utori végig, egészen az. Agg
teleki-utcáig, ahol a járókelők Állítot
ták meg a megvadult lovat. A rendőr 
fején é>s két karján súlyos zuzódásokat 
szenvedett. Eszméletlenül szállították: 
bo a mentők a Rókus-kórházba.

— Jublieum. F. hó 15-én töltötte ba 
25. szolgálati évét Zomplényi Zsigmond, 

i a Haasenstoin és Voglor Itt. igazgatója. 
A jubiláló igazgató a hirdetési szakmá
ban jelentős tevékenységet fojtott ki 
közgazdaságunk érdekében és őzzel nem
csak saját társaságának, hanem hazánk! 
számos kereskedelmi és ipari vállalatá
nak föllendüléséhez nagymértékben hoz
zájárult. A vállalat igazgatósága .leg
utóbbi ülésén meleg szavakkal emléke
zett mog Zomplényi igazgató tevé
kenységéről, ki a cég külföldi telepei éa 
számos ügyfél részéről is legmelegebb 
ovációban részesült.

— Vasárnapi szurkálások a fővárosban, 
Ma oste egy Németvölgyi-úti kocsma 
előtt három ismeretlen fiatalom bet*
megtámadta Meri János 23 éves mun
kást, akit az egyik támadó késével 
hasbaszurt. Súlyos sebével a mentők 
szállították a Rókus-kórházba. A rendőr
ség a támadók közül Keczöl Miklóst oh 
fogta és őrizetbe vette. Társait keresik, 
— Egy másik eset a Podmaniczky-utcal 

i „Kispipa‘-vendéglŐhon történt, ahol Z3o< 
! róAxj János kőműves feleségével egytitl 

mulatott. Egy másik vendég, Csácságt 
Lajos kőnüves megsértette az asszonyt 
ami miatt verekedés fejlődött, ki. Dula
kodás közben Csúcsági többször meg- 

! szúrta az asszony combját, akit sulyoí 
■ sérülésekkel szállítottak a Rókus-kór- 
( házba. A tettes elmenekült,

— A Múlt és Jövő kulturestéje. ’A’ 
Zeneakadémia szinültig megtelt nagy
termében tartotta a Múlt és Jövő az 
I. kulturestéjét. Akom Lajos orgona
nyitánya vezeti bo az estélyt, melyeit 
nz összes szereplő művészek — Eiscn- 
berg Albert, Szekeres Ferenc, Buttuld 

j László, Revere Gyula, M. Havas Gyön-. 
i gyi, Alpár Gitta — tehetségük legja- 
; vát nyújtották. Nagyon tetszett Gyulai 
Marianna debüjo, aki Kiss Arnold és 
Patai Edith egy-egy versét kiváló mü* 
veszettel, mély átórzéssel interpretálta,

Gyapjufonál

550
kereskedőknek, kötödéknok en gros árak

Erma, József körút 17. szóm
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CIPŐK 
Eliírtndd fshete nOI magit fOiii KII000 

« barna „ ,, . K M000
„ takale térti boa . ... K 79 000
„ box nbl HlelpO .... 100.000 

Eredeti angol ni I hócipő K W.OOO-fől 
feljebb. - l.kol.olptk érj. larM»Mi|lrt>l».-A“.?*j* 
divatelptfk nagy válautókban. Vidéki roadaléaeket pen 

taian Intézünk el.

VERY WEbli clpűház, Ráhdcíűf í



ftttTTTFOl F/JHUaJ Budapest. 192} október a

..T,t"*kP6MtSr Rt. 

alaptőkéjének 20 millióról Bl'mnit 
ái-n vnlA «„■>«l.. , , ''■*

. ------- -- A takarék-
pénztur mmdon részvényre 2 újat ad 
000 koronás kibocsátási árfolyamon Á, 
elővételi jog gyakorlása október hó'w 
27. közölt az Öbuda-Ujlaki Tnkarékpéa. 
lámái (ril., Lajos ucca 115.) tli-tmlk 
d. «. 3—7-ig. 15

a A Kőbányai Poltrárl ScrMzö és Szítai 
István Tápszcrntüvek Bt. folvó bo íj-é- 
ínesrlarlott rendkívüli közgyűlésit a ráír 
vénylókének 82,500,000 K-ról 123,750000 
K-ra való Iclemolésát határozta el. R 
célból 41.250 darab új részvény kerül 
kibocsátásra, amely teljes részvény, 
mennyiségre nz elővételi jog 2:1 arányi 
bán a régi részvényeseknek blztosftfa. 
tik. Az elővételi jog folyó évi október 
16-tól október 27-ig bezárólag részvú. 
nyenkint nettó 109.000 korona lefizetése 
ellenében a M agyar Áll alános Hitel, 
banknál és n társaság pénztáránál gya
korolható.

x A Budapesti Takarék- és Vásárpénz, 
tár Részvénytársaság rendkívüli köz- 
gyűlése folyó hó 17-én az intézet alap, 
tőkéjét 720 millió koronára emelte fel. 
Kibocsátási úr darabonként 3900 korona* 
Befizetés október IS— 31-ig a központi 
irodában: fX. kér.. Soroksári út 58.

x A Rothinliller S. Fém- és Bádog, 
árugys.r Rt. alaptőkéjét 48 millió koro
náról 72 millió koronára emeli fel és az 
összes új részvényeket 6000 koronás ki
bocsátási árfolyamon a régi részvénye- 
soknak ajánlotta fel. Joggyakorlás okié, 
bor 31-ig a Magyar-Olasz Bank Rt, fő
pénztáránál. Ugyanott az 1922—23. évt 
szelvények után a 40 százalék osztalék 
részvényenként 80 koronával beváltható.

karók vállalata, n Honi Faipar és az nj 
vezetőség kczelbo került Nemxeti Hitel
intézet is.

Tranzakció az Általános Kőszén
nél, A Maprj’ar Általános Kőszén- 

’ hánya érdekeltségéhez tartozó Be- 
\rc)ncn(li Portlandcementfwár alap
tőkéjét 14 millióról 82 millióra sza
porítja. Az alaptőkeemelésnél fen- 
maradó részvénymennyiséget a 
Mák részvényeseinek ajánlják fel 
igen előnyös feltételek mellett.

Tőkét emel a Béni is. z\ Leszámí
toló Bank érdekeltségéhez tartozó 
Bóni gyártelepek tőkeemelésének 
előmunkálatai, mint értesülünk, tel
jes befejezést nyertek s rövidesen 
sor kerül a tranzakció keresztülvi
telére. Az nj részvényeket 1:1 arány

iban ajánlják fel a részvényeseknek 
előnyös áron.

I x A Lloyd Bank tőkeemelése. A
I Lloyd Bank Részvénytársaság köz
li, hogy a mai napon Szferényi Jó- 
./.séf báró v. b. t. t. elnöklete alatt 
megtartott rendkívüli közgyűlésén 
elhatározta az alaptőkének caymll- 
liárd koronáról két és félmilliárd 
koronára való felemelését ós felha

jt almozta az igazgatóságot, hogy az 
alaptőkeemelést belátása szerint 
esetleg két részletben foganatosítsa. 

igazgatósán a nyert, fclhatalma- 
:f,í n^ayi('in f’xuttal egymilHárd ko- 

ioruuiat rona névértékű részvényt bocsát ki.
; Az egész részvénymennyiség a régi 

benfentesek erős tőzsdéket várnak. |részvényeseknek ajánltatik fel. Min- 
. I dyi egyes régi részvény alapján egy

Ez meg nem jeleuti azt, hogy egy nu-, áj részvény vehető át darabonként 
pon viszontláthatjuk azokat nz árfolya- hatezer koronáért. Az új részvények 
irtokat, mely okot a tőzade három-négy "“>o “ »
hét előtt produkált, ellenben bizonyos, 
hogy az értékek kurzusai felfele tendál
nak s lassan behozzák azokat az ..........   . . «v4,vi.v
kolatlav veszteségeket, rncJjeket részben |gyakorolható az intézet központi 
a kontremin mesterkedései, részben a C1 •* ” • •
pénzügyi kormány engedékenysége az 
exportvaluták minoműségének beszolgál
tatása terén okoztak.

A kiilső piacokon folytatódó szünet 
nélküli drágaság, n kosztpénzek olcsó 
kamatlába a a fellángoló bizalom az 
értékek Iránt, esetleg olyan meglepeté
sekkel is szolgálhatnak, hogy nem ki
zárt az a lehetőség, hogy

máról-holnapra olyan árfolyamvál
tozások állhatnak elő, melyek még 
a legvérmesebb hansRlsták álmait Is 

felülmúlhatják.
A Javulásnak mindenesetre az arbit

rázs értékeknél kell kezdődniük. mert 
mapi/nr t's külföldi kant rém inörök el
kezdik fedezd vásárlásaikat, bizonyos, 
hopp igen magas árfolyamok kerülnek 
felszínre e papirosokban. Az arbitrázs 
értékek szilárdulóba kihatással lesz az. 
egész piacra, mert, az lulclatlva minden- 
innen indult ki a lanyhaság miazmája 
is a külföldi infláció nyomón. Ha a 
kor a nehéz papírosok piacától Indult.

A következő tőzsdenapok tipp papí
roséi tehát a Magyar Hitel, Osztrák 
Hitel, Salgó, Rima, Déli vasút. Állam
vasút, Ganz-Danubius. Fegyver. Kőszén, 

^fzzó. Georgia, Mezőhegyest cukor, Láng, 
i Mérleg, Guttmann, Ofa és a bankpapí- 
j rosok lesznek, mert ezek magasabb kiír- 
I zusn nemcsak Indokolt, hanem termé- 
• szeles következménye lesz a patronizóló 
1 pénzintézet ok intervenciójának.

—i

Fordulat előtt 
a tőzsde

X kontremin megftdfrdlt, megkerdte fedező udsdrídsalt — 
Hhülföldipaplrtnflddó magnllnése véget vet a lanyhasdgnak

Múlt heti tőzsdei megbeszélésünkben ' 
*/ c heti piacot szilárduló Irányzatú
nak jeleziuíl ápert az. előjelek szerint a í 
Ifingyar vr'.-^T Irnssz Irány -atukb'. n el
érték azt a mélypontot, melynél olcsób
ban még az, exokutív eladások alkalmú-1 
ból sem vásárolhatók.

A kontremin Igy zárlatkor s klllö- 
Dihcn zárlat után szép csendesen 
megkezdte a visszavonulást s Jgye- 

kC7.ett lefedezni pozícióit,

A bizakodó hangulatot megerősítette a 
,,,nu>vza. kormány’ intézkedése, hogy* a magyar

Egyedül a tempóban nem rlégitetto ki b*r,néuyekért belföldi koronával ezentúl . 
Elsősorban “wtolw lehessen s így n bécsi papíros- 

és lappangó inflációnak ezzel a rendelkezésével egy- 1 
fizetési zavarok a piacot annyira Ip- véget vetett c r.
gyöngítették, hogy n tőzsdei hét két első irányzat már a szombati 
napján nem tudóit sikerrel szembe xid/.. ,n,,^ónforgalo!nban erősen 

vált.
yen-í A jövő hétre, ha a tőzsdei 
]C(?. j csakugyan bekövetkezett.

xáraküzásuiikat u tőzsde, 
azért, mert a kimondott 
fizetési zavarok a piacot

Elsősorban

annyira Ip-

/onl a liérsblíl hú nyitott kontremin ma
nőverrel. ITótfőn és szerdán még gyen-1 
góbh volt n tőzsde az elmúlt hót k„ ; 
katngstrófúliaqbl) napjainál, úgy hogy ' 
igen sok l.nszlbacerfí, tekintettel a" 
alacsony árfolyamokra exelriitív eladá
sokat eszkőxölfeldtl, hogy a kölcsönadott 
koszt pénzt biztosítsa. Ezek n tömegei! 
«■ lokációk természet lesen vizet hajtottak 
s kontremin malmára, moly látva a 
rendkívüli olkcdvetlenedóbt a helyi 
epeknláelóbnn, fedezeti™ eladd na inni
még Jobban kimélyíletfe a lanyha han
gulatot, ni amúgy »» lehetetlen árfolya
mokat produkdlá piavon.

Az Ausztriába exportálók ama ked
vezménye .hogy belföldi magyar koroná
val fedezhetik le itteni vásárlásaikat, i 
természetesen igen sok arbitrázs értéket; 
•••alt a budapesti piacra, mert nz osztrák j 
■ ógek magyar papírosaikat Budapesten 
eladva, rengeteg magyar valutához ju-( 
lotlak. ami még az nláérfékclt árfolya-, 
mok mellett is igen kedvező fizetési esz- j 
köznek bizonyult.

A Bankok fa TakarólípőnzlArnk Egye- 
pilléiének egységes és erélyes fellépésére 
o péntügi/i kormánynak deferdlni kel- i 
h ti, mert

a magyar állam gazdasárl érdekelt 
az semmiképpen sem szolgálhatja, 
hogy a magyar termények kivitelé
nek ollauórtékeképpen Idehaza a 
magyar értékekben olyan árromho- 
hísokaf tirodnkálhassanak, mint ami
nőnek éppen ki elmnlt héten vol

tunk szemtanul.
Pénteken már a tőzsde n bécsi bi/ldció t 

kapott, majd minden ér- 
noha 
meg- 

lefo- 
mert

'darára arőrc 
tőkre magosabb yénzkíndlal volt k 
n kontremin utolsó crőlködésábnn 
próbálkozott binnco papirosok 
rlobavávnl » szilárduló hangulatot 
ko. nl, ez a kísérlete dugába dőlt, 
zárlatkor már u.. össz a piacokon a ma
gasabb árfolyamok cró-en tartották uin- 
gnkul.

tegnap megtartott közgyűlésén 
rosta r’ • —
koronára való emelését.

.-zeribe véget ve ott a ez a szilárduló 
és vasárnapi t c 

érezhetővé .

• 1923 január 1-től kezdve osztaíékjo- 
Igosultak. Az elővételi jog október 

mctai-12i-től október 81-ig bezárólag hót- 
indo-1 kőznapokon délután 4—7 óra között

Miért hti/údik a Schnller iollgyúr 
Iraniakclója a franciákkal? Míg a 
mull cv őszén 
sok Indultak 
Búnk igazgató . . ................................... ..
karlel vezető.ere között, egy érdvk- 
közöHség lóit'Rítévőre. A tárgyalások 
már előroliriliuloti stádiumban vol 
lak. sut a heirfentCHck erősen vá<á- 
rohák a Soliulcr-rpszvónyokel Is, 
orv hogy azok egyszeriben mogkát- 
•./nrezték árfolyamukat, amikor hir
telen meg /akadt a tárgyalások fo
nnia s a Sehuler gyár tranzakciójá
ból nem lett semmi. Akkoriban a 
megállapodás azon hiúsult meg, 
hogv a Lrsgdnn’foM Bank és Schil
leréi- vonakodtak o réstvénymujori- 
fást ti franciáknak átengedni. Újab
ban ismét megkezdődtek n tárgya
lások. melyek, ha eredményesen vág
yódnék, az egyetlen magyar Irótoll- 
gyárnak óriási karriert biztosítana. 
A nemzetközi tollknrtcl ugyanis,

bizalnui; tárgyah'i- 
ntcg a Leszámítoló 

l'»íi'*a és a francia toll-

tnelynek vnaotöi a franciák, a Sch'u- 
lerók KyárlniAnyímak átengednék 

|az, egész Balkánt, ngy lingy n n 
magyar gyár o helyeken verseny 
nélkül állana a piacon. Ugyanekkor 

in gyárat francia tökével a legmo
dernebb külföldi gépekkel szerelnék 
.lel. úgyhogy gyártmányai verse
nyeznének a külföld legkiválóbb 
produktumaival. Az egyetlen álhi- 

Idnlando nehézség ma is n majoritás 
.átengedése n külföldieknek. Hn elém 
Selnilerek és a Lesznmilnló Bank 

tbeleegyezik, semmi sem áll útjában 
a magyar tollgyár bekapcsolódásá
nak n nemzetközt piacim

t jabl. tőkeemelések, a mis,irt lanyha- 
n tervbe vett alaptókcemclósek tem- 

' póját lassítja, de a vállalatok tőktuztlk- 
sógleleinek fedezékre mégis a lözadéliez 

; kell tolyamodniok. Hiivldeaen igy tőkét 
•mai ni Angol-ltagynr Psnk érdekkö
rébe tartozó VMdgojíMsdgt .Vogtrüsc 

I mek fii rzvénytdrsasdgn, n ^omsrti Ta

pénztáránál. A tőkeemelés e részle
tének keresztülvitele után az intézet 
kimutatott saját, tőkéi körülbelül 17 

\ milliárd koronára rúgnak.
x A Mezőgazdasági Ipar Rt. megtar

tott rendkívüli közgyűlésének határo
zata értelmébem a régi részvényesek 
egy darnb régi lötKJ K névértékű rész
vény bemutatása és 25.000 K befizetés© 
ellenében egy új, 1928. évre osztalék  jo
gosult 10.000 K névértékű részvényt 
kapnak és a bemutatott régi részvény 
10.000 K névértékűre bélyegeztetik fel. 
Az elővételi jog f. hó 20-tól 29-ig bezá
rólag, szombat kivételével, d. u. 4 ós 6 
óra közt gyakorlandó a Magyar álta
lános Hitelbanknál, moly egyúttal a 
részvények felülbélyegzését is eszközli.

x A Magyar Általános Gépgyár Rt. 
rendkívüli közgyűlése elhatározta, hogy 
75 millió koronát, kitevő alaptőkéjét 500 
millió koronára felemeli olykép, hogy 

.az eddigi 375.000 darab 200 korona név- 
, értékű részvényt 1000 koronás név- 
| értékre folbélyegzi és 125.000 darab 1000 
(korouás névértékű új részvényt bocsát 
1 ki. Az új részvények, amelyek 1924. évre 
• osztalék Jogosultak, teljes egészükben a 
rószvényesknek 20.000 koronáért. 3:1 
arányban fe’ajánllatnak. Az elővételi 

I Jog 1923 október 20-tól ngyane hónap 
I ."l-ig bezárólag a Magyar Általános Hí- 
, telbanknál gyakorolható.

x A Kartonyomó Ipar Részvéaytársa- 
> "ág igazgatósága 1923 október 80-án tar- 
! tandó rendkívüli közgyűlésén indítvá
nyozni fogja az alaptőkének az eddigi 
225,000.000 koronáról 225.000 darab egyen
ként 4000 korona névértékű 1923. évre 
osztalék jogosult részvény kibocsátása, 
valamint a régi részvények né vártáké
nak 1000 koronáról 4000 koronára való 
felülbélyegzése útján 1,800.000.000 ko
ronára leendő felemelését. Az új részvé
nyek a régi részvényeseknek ajánitatnak 
fel 1:1 arányban 10.000 korona áron, 
mely összegben a régi részvények név
értőkének felemelésére szükséges összeg, 
a folyó kamatok, valamint az illeték is 
hcnnfoglaltatnak. Az elővételi Jog 1923. 
évi novomber 3-tól november 12-ig be
zárólag a MAgynr Általános Hitelbank
nál gyakorolandó.

x Az Első Törökszentmiklósi Gőzmalom 
Rt. rendkívüli közgyűlése elhal árazta az 
nloptőko felem lését 48,000.000 koronára. 
Az új részvényok teljes egészében n 
régi részvényeseknek jutnak olykép, 
hogy 1:1 arányban 10.000 koronájával e 
hó 22 -31-ig gyakorolható az elővételi 
jog a Magyar Körponti Takarékpénz
tárnál.

Hajásska, Dénes és Vámos 
bank- és tözsdeblzományosok 

Hunyadi-tér 1. sz. Telefon: 81-40

Értékpapírok vétele 
és eladása

IV. VARMEGYE U. 7 

PÉNZTÁRI ÓRÁK 9-5 
(a Vármegye ucca a Semmelweis 

uccának első mellékuccája)

ÉRTESÍTÉS!
Van flzeroncsém a n. é. vevő- 
közönséget és üzletfeleimet 
értesíteni, hogy az V. kerü
let, Gizella tér 6. szám alatti

Faragé és Társa 
harisnya és két fitt áru 

céahfil kiváltam
és dúsan felszerelt árurak
táramat Ideiglenesen a IV, 
Bécsi-utca és Erzsébet-tér 
sarkán levő Wesel és Ro- 
senberg-céghelyiségében he
lyeztem, hol mindaddig, mig 
a készlet tart, mélyen le
szállított áron árusítok

Tisztelettel

Farait Bezső
a Faragó ós Társa cég volt beltagja

|| ■ r 1 minden hirde*

Hamislogal mü 
SF3S. Gross Antal 
Jöxs«f körút busKOnhárom, fölemelet

Máshoz no tévedjen•

Fehérbúínroh, konyha, Blfiszaba, 
lAló^zoba, csakla elsőron tttek, soílono't. MtJ}" 

-ok alhAtmt Amkou Frflter Mita!o«!<ne»t*n<>- 
Vili, Erdélyi üícs 1. wAns. TcleOn: Jouet -3-'

1^1 B ^.11VF FOGORVOSI LABORATÓRIUM készít fogtechnikai munkát 

JrMB JK versenyen kívüli árakon.S H ■Í^MÉIF I V M WW _ . Munkákat percnyi pontossággal ha.aszáliitjuk. Árajánlat kivánság.-a
M * Ww wTlAfón; József 10S—12. Budapest, VII. kér., Klausól-tér 10. sióm
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^efleMoifényberi1
“a kulisszák mögött
Ima most 
ragyosó 
aapMw 
ben. ■.

„íme most ragyo
gó íiepfényben .» • 
mondta a szín p'időn 
Antonius és Clcaputra 
előadáséin Bakó László, 
a dörgő hangú római

Á alig hooil liB«manak réz-
nifsc, elaludtak színpadon, a mzu- 

ne ös.wcs lámpások. .1 nezu- 
tércn b. meri " X'mz'-fi Színházban 
most Kkrzpiri mórion rendeznek es 
uhoi hozzátartozik a Ttláno>r.an 
(Sekszpir idejében fedetlen színház
im poppal játszottak). «
lámpák elaludtak cs a Bukó (diai 
mondott ragyogó napfény pillara- 
tok alatt vad éjszakává -válto
zóit út.

Kicsiny zillanylánipácskákkal ke
zükben futkoslak az ügyelők, díszí
tők a kulisszák mögött. Vájjon mi 
történheti ti. S csak hosszas vizs
gálódás után derült ki, hogy valaki 
a színészik közül rá ült a vízszintes 
helyzetben levő nézőtéri nagy vil
lanykapcsolóra, amelynek egyetlen 
érintésekor -már lehunyják szemükéi 
a nézőtér világit6 széniéi: a csika
rok. Máskor nyugodtan, lehel a kap
csolón ülni, hiszen sötét vein ci néző
téren az egész fel vonáson ál, de 
'most világosság volt. A szegény vád
lott ijedten védekezett, hogy ó nem 
tehet semmiről, hiszen ö maga sem 
tudta, hogy sekt 
Pénze nincs annyi, 
a darabokat, legalább 
bjekben nem játszik 
meg színész) 
a színésznek

Ezt meg a színházi
VG:-, a sok vihart biiift. 
„doktor bdcs' ‘ mesélt,- 
m egh itt bará t i körb> n 

Egyszer, rendelés 
uhin. felkeres a színház 
cs Sűrű kön>il; H’lrifds /k 

a következüket mondja:
.ács doktor bácsi, az én számomra 

már vem étet az élet, ezért kát clhafá- 
roztam, hogy megölöm magam. Drága 
doktor bácsiKum adjon valami mérget, 
ami megöl engem.

— Kn már az ilyen dolgokat nem 
szem komolyan, azért hát szépen 
soroltam neki a mérgeket, hogy 
lasszon.

— A szublimál gyorsan öl. de meg
szűnt éli a testet.

— A cián szintén v'gez pillanatok 
alatt, de szörnyen csúfít.

— A morfium semmi fájdalmat sem 
okoz, de szederjés lesz tőle az ajak.

— A kokain is fájdalom nélkül gyil
kol, csak foltokat hagy a testen.

— A Veronái édesen altat cl, bár ször
nyen csúfít.

— A sztrichnin rettenetes kínokat 
okoz, hanem a vonásokat elsimítja, az 
arcot széppé teszi.

— Nos és mit gondoltok 
tolt a prímádon 
szlrichnlnt, 
helyette.

n hiúság

primadonnája 
köxöt '■

— É.

Mister 
Sxmoklng 
utazása

I

ITALMAY TIBOR
azokért a támadásokért, ame
lyekben ke1 újság hasábjairól 
re'-ziMilt. , le.vagias elégtételt 
kert a kot lap szerkesztőitől.

PALÁSTIG ]R::\-
eJn.a.: it j> i'alpesiről. Bé-.ben 
tölt bírom m-pot, majd Lon- 

concn ál Amerirha utazik fér
jéhez.

z

fc- 
fcl- 
vd-

na. Természetesen a 
csakhogy porcukrot adtam

A \ igf.zííilriz e hetének eseménye
• orvos '
■.oly ism
szí feladat elé állít, 
trü együtt

$!?-<• annak idején II 
nak előadásából 
IVcgerer, il'hifr 
cetmann, l\iil:i'.

A. 
ni 
Ve

'lilcmmrijónak l.emníatója lesz, 
él elsőrangii irodalmi é* mű

it s .inház nagy- 
A l'igszinhdz közön- 

inhardt tűrsulatá- 
Tilla Durieux, Afoissi, 
!• in IVassmann, I)ie- 
s". r re p I és é v o! ismerte 

meg a rendkívül érdekes müvet, amely 
:ö/7í Trida, Hegedűs. Góth, 
•ti, Szerémy é; Tanan szó
rja gazdagítani a színház.

A nagy színházi eseményeket 
óriási érdeklődés nyilvánul 

orva dile

most Gomba, 
Lukács, Haj 
rcph'sivel fogja v 
műsorát. A nagy azinházi 
megillető óriási érdeklődés 
meg Az orvai dilemnidjának előadásai 
i ánt. A bemutatóig a műsort a színház 
legfrissebb szenzációja, az Ivánon domi
nálja, amely ezután Az orvos dilemmá- 

(t járat fölváltva fogja betölteni a Játék- 
- rendet. Kedden az Első csengetés, csü- 

I törtökön a John Gábriel Iiorkman kerül 
K’iV válasz- szinro. Vasárnap az Első csengetést ját-

i

pírt a rendezés. 
t hogy megnézze 

azokat, ame- 
............. . szabad jegy 

nck nem jut. Csak éppen 
k non.

A ligetnek van egy 
színháza, abban az épü
letben, ahol Feszt y Ár
pád „Magyarok bájö- 
iclé-“t mutogatják, úgy 
hi vjdk: „Jókai-színpad" 

óla háromfclvonásos ope- 
mulalnalc itt be 

koronáért már 
• a „í'uliirQsszz’é'-t, o^Vlg
ő'xe'fpj^-el, a Gül babá“-t s a jó ligeti

Küldöttség 
a három* 

feloonásér)

íh esztendők 
rétieket, drámákat 
télen-nyúron. Iláromszú. 
meg. lehel né.nla

Párisiéi- Pestig
Irta : SOMOGY! NUSl

Talán, lm Jókai tolla lenne 
en;c ’). mdnáni csak igazi hüf
go! megírni az*, az örömet, amit 
akkor órezdoin, amikor az én 
A ágó barátom átadta nekem 

ó z s a I á n y“-beli szerepemet. 
Hogy mié?t öriiliem? Azt is 
megmondom. Láttam a darabot 
Párizsban. S bizony, amikor ott 
liliom a párizsi színház, nagy
szerű zsöllyéjében, már azon so
pánkodtam, hogy ha én oljátsz- 
liatmim egyszer a „Rózsa.lány“-t. 
De bál Párizsban sokat sóhajt 
az ember és sokat álmodik, Pá
rizs zengő forgataga úgy kor
mányozza a sziveket, ahogyan 
csak akarj.': jobbra-balra per
díti, kónye-kedve szerint. Szép 
volt ám a párizsi előadás, káp
rázatosán szép, do mondhatom 
igaz lelkemre, hogy a mienk sem 
marad mögötte, talán csak a 
káprózatban. Jóséghan semmi
esetre. Az ón kedves partnereim
mel együtt, egészen bizonyos — 
és ezt ne tekintsék kérem sze
rénytelenségnek — megálluánk 
helyünket a buiillovarde színhá
za inak színpadán is és e francia 
közönség tapsa sem volna kl- 

mint amilyet, hála Isten- 
idehaza kapunk minden

sebb, 
nők, 
este.

izék d él utáni előad á u I.
• A Városi Szinhr.z operaestéi. Ma a 

é>k kerül szinte, Canio szerepében 
Nasta dr.-rnl, utána a Parasztbecsületet 
adják. Szerdán a Bánk bán vau műsoron 
Anuiln Adb*r Adelin.o és Környoy Béla 

. ..... .........tévéi. Pénteken az Alarcos-
bcszámolt | bál, vasárnap délután Ayuila Adler 

> 1ÍWJ7.VO-1 A.drÜnúvnl a Szcvíllai borbély, követ
kező hétfőn Bajor Gizi vendégfellépté- 
vel n Tükör kerül előadásra a Bajaz- 
zókkal egy estén.

Haja
,A

a Tlóifői Napló mull vomlégfellópb 
számában ni/ -----
az amerikai.
rakrótl. m i n t n ckü n k 
Amerikából és Anglián,

Svájcon, Némct- 
A usztrián keresztül

'ágra.

írjei, rlliuhdl
Franciaországom
országon és A.............................
hazafelé tart Magyarországra, Eu
rópai útjáról jövő hétfői számunk
ban számol be. Addig is szives tü
relmet kérünk.

RÖVID HÍREK

f? !?áf tapassza!!?! cicise
Vörös kutya, vörös ló, — 
Vörös malom egyse jó

A

<« ligrtkörnycki népség, katonaság nem : ■
is tokarékoskodlk a garasokkal, hanem 
napról-napra zsúfolásig megtölti a kis 
Színházat. Most azután a Főváros Ta
nácsa gondolt egy nagyot és szigorú 
hangon megüzente a Jf)kai-sztnpad igaz- 
hatóságának, hogy ne merészeljen többet 
háromfclvonásos darabol, adni, mert ki
kap. A szi-gény llgclvldéki lakók bizony 
megijedtek, amikor meghallották, hogy 
a sok esztendő óla megszokott színhá
zukban nem engedélyezik a komoly szín- 
füveket és elhatározták, hogy deputá- 

n fodrost vezetőkhöz, 
kérni, hogy vagy a villamos ’ 

le, vagy engedjék meg, i 
is járhassanak három- ; 

sAvházba.
Pclrófx Sári ötliőnci- 

pos tárcáiét uián hnz '- 
érkezett Lovdouból és 
első dől cin roll fclkc- 
rrf-ní a InkáAiirotáli.\ 

uta’jou ki a szü
lni i ' “"‘űsK A lakáshíva-

megmosolyogták a 
,ő,7 r-Aés-):ő kérését, de 

'r‘” Cd-
,''re menkamfiuintt c.s 1..,;,', nem cd.wl: neki
,csnpof-pnno/. Mézes- 

Londonba.
Cunik színházunk di- 

rrktora mesélte a mi
nap.-

- í.rckkcl ezelőtt, lm 
"i.'i Ingom ki akart 

menni Amerlkábd, 
Imjelcn- 

lére , 'r...bnn.’‘S >»én hosszú 
Polcolta

" jóié ■''';7,z°.r''"
'■ -Imeriktibri készülő 

itllr rí ' lobiéban mc-
f'é-t' "krlr ”'é»nb 

illírét , ’. j ’ “’f' ffl-
d' ;n’ fi" büszke- 

h-Vl k'Kb-vlrttc lm.
AA-, !M:i--l'ilol kapott, kl

VAROS! SZÍNHÁZ
ifjúsági előedósait — hír sze
rint — betiltja a knlíusz- 
mlhiszter. Az ifjúsági előadá
sok rendezője Zilahi Kiss és 
Papp Mártská.

KACSÓR PONGRÁC
állapota válságosra fordult.

LÉDÁK SÁRI
a PomDadur után hosszú időre 
külföldre utazik, de nem ter.z 
eleget egyetlen szerződési aján
latnak sem, amellyel elhrdmoz- ( 
zák őt.

LENGYEL MENYHÉRT

• „A vörös malom** sorozatos előadá
sai. Molnár Ferenc példátlan sikerű 
sziftjátéka ..A vörös malom** a jövő hé
ten minden-este, továbbá vasárnap dél
után renden helyárakkal színre kerül a 
Magyar Szin-házbnn Darvas Lilivé], 
Pécsi Blankával, Jlorválhy Elvirával, 
Somlaival, Gellórttcl és Tarnayval a 
főszerepekben. A páratlan órdeklődésro 
való tekintettel a színház jegypénztára 
vasárnaptól kezdve mór a rákövetkező 
hétre, azaz okfóber 29-íől november 4-ig 
bezárólag szóló előadásokra árusítja a 
jegyeket.

• Minden este sler Fanny". Fa-

rírát szállítóik 
hog;/ továbbra 
száz koronáért

PelrássSóri 
lakást 
keres

, . -I i
«“™ Cff)i l.lK 
uilb ■» persze

külácso! é

Az 
amerikai 

túrni
I

amikor bejül
ff’ui fii....... ■

- ib,
• Ki ni.-,.
“ l-i/clé

ni. ................
"""Il'1 Pio»d:

— !'■ mrír nwiiy

és Bírói Lajos külföldön élt 
gyár hók újból együtt írnak 
szifidnrabot. Első közös munká
juk — miül ismeretes — ,.C-imóH 
volt.

MÉZESKALÁCS",
Ernőd Tamás és Szirmay Al
bert operettje színtiszta ma
gyar vidéken játszódik le. A 
magyar kosztümök ós kellékek 
bevásárlására az Unió igazga
tósága kiküldi vidékre Bósfhy 
Istvánt.

BOTI! KLÁRI,
aki — mint tudjuk — súlyosan 
megbetegedett, jpbban van. de 
bizony még csak hetek múlva 
hagyhatja cl szobáját.

DOSZTOJEVSZKIJ
„Bűn és bünhődés" cimii világ
hírű drámájából drámát 
llcinhardt saját színházé 
mára.

SEKSZPTR-CIKLUS
után .VoZZrrr-eiklus követke
zik a Nemzc.ti Színházban. 

REDT ELLÁT,
á Városi Színház volt tagját le- 
szcrződtelto a Tő' , - < . Pporett- 
szlnliáz.

HARMAtH IMRE
lilmet ir, amelyet a .S'/ur-íilmgj ár
nak Gaál Béla főr mdező rendez.

NEMES HÉDI
nagyváradi 
Forral Róza 
ződtetto nz 
Színházhoz,

,,Á

A

Ft

i ragó—Nádor nagysikerű operettje „Elss- 
I Jer Fanny** a jövő hóten is minden este 
I színre kerül a Kirúly-szinházban, niind- 
I anuyiszor a bemutató nagyszerű szerep

űi?- ; osztásúban. Vasárnap délután a rég nem 
adott „János vitéz** előad/‘.út ismétlik 8 
órakor mérsékelt hci.v.írakkal.

• „A jégcsap" cs a „Tavasz ébredése", 
a Belvárosi Színház két legnagyobb si
kerű miisordarabja, váltakozva kerül 
színre, a jövő héten. Zilahy Lajos jjoni- 
pás bohózata, „A jégcsap** kedden, csü
törtökön és szombaton, Wcdekind világ
hírű gyonnoktragédiája, a „Tavasz éh- 
redéso" hétfőn, szordán és pénteken. 
Jövő vasárnap este Fodor László mu
latságos vigjálckát, a „Navarrai Mnr- 
git‘*-ot adják. Vasárnap délután Szenes 
másik kitűnő vigjútóka. „A gazdag 
lány* van műsoron T. Forrni Rózsival 
Frcjlcin Marin, a címszerepben pedig 
most feltűnt tanttTáiiyóval. Nemes TIó- 
divol. A délutáni előadások 3 órakor 
kezdődnek és mér. ékelt helyúrnnk.

• Az Anrtrássy-uti Színház uj műsora 
50-cdszcr. Jövő pénteken fjO-ed^zer kerül 
színre a mostani nagysikerű ni műsor 
keretében „A faltörő kos**, „Az örökség", 
„A Káldy-ptpn", Németh Juliska nagy
szerű tolmácsolásában Csokonai „Lilla 
dalok" cimü ciklusa, mulatságos tréfák 
és a pompás niagánszémok. A kitiir.Ő 
műsor addig is és azontúl is minden 
cstn, valamint vasárnap délután .’l'.l 
órakor mérsékelt hclyárokkal ismétlésre 
kerül, mindannyiszor Ucrky Lili, V.r-zary 
Piroska, Kiró Anna. Kornlóssy Ilona, ■ 
Lelkes Margit. Latabár. Kabos, Vágó, i 
Lózon, Bnnóczy. Iliász, Matány és Gór- ! 
donyi felléptével.

• A „Három grácia" 110-UR. eMadótm ' 
tölti bo a /'óvárosi OpercttsAnhéz jövő 
Imti műsorát. A z >fo’,t házak zaksdat- 
lan sorozatával érkezik meg Lehár pá-l

rózsalán.v** jegyet. A Blaha 
' Tmjza-szinház újdonsága, Vorneuil és 
Carlyl „A rózsalány** cimü ojerottjo 

’ , Zágon István mulatságosan elmés fordi- 
' í fásában a legteljesebb sikerrel állandóan 
’ előro eladott táblás házak előtt korül 

színre. A pompás darabhoz, mely telje
sen botölti a színházi műsorát, már a 

'jövő boti előadásokra is valósággal el
kapkodják a jegyeket. Somogyi Nusi, 
Vaály Ilona, Rozsnyai Ilona, Boross, 
Abonyi, Tamás, Dénes, Tihanyi minden

• este fellépnek nagysikerű szerepeikben. 
I Vasárnap délután Rajna—Czobor nép- 
i sz- rii operettjét, a „Szópasszony
Fá*‘-t ismétlik <3 órakor mérsékelt

, árakkal.
o A „Csodaszarvas" telt házal 

kitolták a Lila rikác bemutatóját,
. nek végleges időpontja, október 30. Azt 

a szokatlanul ' nagy érdeklődést, mely 
. Szőj* Ernő uj költői müvei iránt nz.iro* 
, dalom és a közönség minden kö’rében 
, megnyilatkozik, nemcsak az író ki- 
i vúlósága, hanem a Lila ákác címli re

gény most színpadra kerülő alakjainak 
nagy népszeriiségo is motiválja. Csak 
annyi lesz ebben a bájos vigjátékbun a. 
regónybői: az alakok sziluetje, a kedves 
pesti miliő, talán a romantikának 
ugyanaz, az elragadó levegője is; de 
maga a cselekmény más, uj, csupa iz
gató színpadi érdekesség. És nagy ér
deklődést kelt, a darab szereposztása 
is; mindenekelőtt Törzs Jenő ós Ilosvar 
R.zsi együttes szereplése, továbbá a 
többiek: Harsúnyi. Bérezy. Makláry, 
Réthi Marian no. Molnár Vali, Várnai. 
Kürthy Teréz sfh. megannyi mulatságo
san pesti figurái. Kendőző: Bárdos Ar
túr. Az érdekes pesti díszletek tervező

ije: Márkus László. A bemutatóig Crom 
melynek remekműve, a Csodás zár van 
dominálja a műsort, moly a jövő bét»m 
hatszor kerül színre. Vasárnap délután 
mérsékelt helyárukkal: önagysriga két 
férje, .Vajda Ernő szenzációs szia 
miivé: A trónörökös.

o Huszonötödik táblás ház előtt megy 
csütörtökön a Városi Színházban Offeu- 
ba ii remeke: Orphens a pokolban. Lá
bas Juci, Nagy Izabella. Róz.-nhegyi 
Kálmán, Gábor Józ*» f, Sziklai. Sáró l. 
Abonyi Máriáimé, Kőszegi Teréz, és az 
egész kitűnő együttes méltán osztozik 
a darab őszinte sikerében. Kedden, 
csütörtökön, szoinhaton és jövő vasár- 
enap cslo isin-'tlik a nagyszerű elő-

I adást.
I._____________  ______

kocsi
hely*

ismét 
moly-

Kis Komédia Telefonszám. 11—22. 
Rótt fi Stci'ihmlf ♦«!!■’i Ví<éC- 
Mtlili és Sefti Kontnagruv — Kezdet-* « ónkor

EST "mozgó ÍUS:: ,Um &*
Hó;f6(ol-szerd úg: Nagym.ima fiaeskűjr* — 

CfütürtQktol-vasArnspig : Burfc jxS-es?

|

urias.Tr.onyt, Törzsné ■ „ .
tanítványát leszúr- ratlan Híkerii rcvüoperettje hatodik ju- 
Iji.ó v Belvárosi ’ bileur áimk küszöbéhez. Vasárnap d -1- 

I után a Mai inka, a táncosnő kerül ulnre,

-®J1 Kn rSB Tfr;' CK xffil

Orlonfilmcotwm színház
Előadások kezdető: hétköznap 1 jő,
8,j3, kslO, vasárnap 8, 8 <5, *,t7, ’,j9-kur

i.i ■■■—-■■ . ■■
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Király Pál (ESC) kitűnő idő alalt 
nyerte a marat honi futóversenyt

A legnagyobb dicséret hangján kell 
niegomlókczln a pincérek agilis egye
sületéről, az Egyetértés .S'í'-ról, amiért 
megrendezte n mnl marathonl futó
versenyt és ezzel is bebizonyította, 
hogy célszerűen készíti elő atlétáinkul 
a párisi olimpiászra. A verseny startja 
a hungáriautl sporttelepen volt, ahon
nan az atléták a gödöllői országúton 
Kerepesig és onnan vissza a starthoz 
futottak. A versenyt a várakozásnak 
megfelelően

Király Pál (ESŐ 2 óra 40 p. 17 
mp. világviszonylatban Is elsőrangú 

idő alatt nyerte.
Nagyon szépen szerepelt még a Rendőr- 
tartalék AC., mint nz nz egylet, amely
nek legtöbb futója ért. vissza a célba. 
Király n versenyt végigvezetve futotta 
a következő részidők mellett: 10 km.: 
35 p. 12 mp. .*10 km.: 1 óra 55 p. 31 mp. 
35 km.: 2 óra 20 perc. A befutás a kö
vetkező volt:

Király illán Hrenyovszky 3 perccel 
később érkezett a pályám, inni élénk 
meglepetést keltett. Ma Király jeles 
lios.zet(.' futó 2 érti 50 perces időre szá
mított, Hrcnyovszky bemutatkozása fó
liát u.l és tehetséges hosszútáv fii tónak 
a feltűnésre. Zöllncr n MAC pályán a

Football
MTK-KAC 2:0 (0:0)

Az elszántan védekező kispesti csa
pat kemény ellenfele volt a bajnokságot 
védő Ml’K-nak, do nyilvánvaló volt, 
hogy a KAC éppen a folytonos védeke
zés miatt fogja a mérkőzést elveszteni. 
A kapu előtt gyakran olyan tumultus 
volt, hogy egy-egy kisebb hiba is elég 
volt a gól eléréséhez. Noha Diri szám
talan esetben lépett közbe, nőni tudta 
megakadályozni, hogy

Molnár a II. félidő 30. percében 25 
méterről éles, lapos labdájával a 

vezető gólt megszerezze.
A 40. percben Siklósa? szépen meg
szökik, de n kispesti védelem a
16-os  területen belül kézzel akadá
lyozza meg akelójn befejezésében. A 
bíró 11-est ítél, amit Molnár a kapu 

bal sarkába helyez.

A védelomben Senkey /. volt a 
legjobb. Mandl nz első félidőben fel
tűnően bizonytalan volt. Kertész 11. 
csak egy 30 méteres éles lövésével vonta 
magára a ügyeimet. Megemlítendő még, 
hogy a IT. félidő 20. percében Opata, 
Molnár labdájával kiszökve, vezető 
gólt ér cl. amit, a biró offsid cimén ér
vénytelenít.

33 FC—FTC 1:1 (0:0)
A JJ-asoA- kezdenek, de nz FTC rögtön 

átveszi a játék irányítását s 10 percig 
nagy fölényben marad, de n védelem szí
vósan ellenáll, úgy, hogy a kaput alig 
tudjuk megközelíteni. ZsdA- csak Tóth 
gyenge lövését szereli le. Ezután 
a 33-a sok jutunk fölénybe. Krainmer 
beadása veszélyes helyzetet teremt, de 
I Jvdri közelről mellé lő, maid »>».<.« nz 
utolsó pillanatban szedi le Pipa lábáról 
labdát. Most n ferencvárosiak vezetnek 
Hegre révén két támadást, do beadásai 
hasznavehetetlenek. Hosszabb mezőujjá- 
ték után a 33-fumA- újabb ostromot intéz
nek. de Újvári a kifutó knpus mellett 
félre lő. Az utolsó 10 porc újra az 
FTC-é, de n csatársor egy jó helyzetet 
som tud •lőkcsr.’.tenl. csupán /láger 
csavart bibliája megy kapuin, amit Zsák 
komorra ment.

a 31 Ak percben Pipa egyéni já
ték után közelről gólt lő.

Col után nz FTC kövesebb Iramba kozd. 
Tssmhoffcr két 25 méteres bombája el
kerüli ugyan n kaput, do Puhrmnnn 
előretolt labdáját

a Sli-ik percben Patak y remekül 
továbbítja a hálóiul.

Czutun a bíró Old hl kiállítja s az FTC

IFEHER M. MKMíTVe'A Olcsó áraktl
Wiwratett u .UJ*AaOZ(M,'Mnrrkl««| r..t. UrfortóatMia, RUk (. ---------- ----------------------------------------- -------------

múlt héten 2 ó. 36 perc alatt futott. 40 
kni.-l, ami országúira átszámítva kö
rülbelül elért idejének felel meg. Besc 
nz utolsó négyszáz métert csodálatos 
energiával telte mog. 7.öhierrct párhar- 

I col vívott nz MTK salakján és ha finisé
vel valamivel takarékosabban élt volna, 
a eélszalagot a MAC futója elölt sza
kítja el. ötödiknek ismét vidéki ntlóta 
fntatt bo, a szegedi MTE kiküldöttje.

Magyar atlétának eddig még olyan 
ünneplésben nem volt része, mint Ki
rály Pálnak. Amint befordult a Hun- 
gória-uti pálya kapuján, a foothall- 
mérkőzést megszakították és a közön
ség meleg tüntetése a négyszázaiét erei 
kör befutása alatt szakadatlan tapsban 
nyilvánult meg. Király sápadtan, re
megő testtel szakította át a sz,állagot s 
csak akkor öltött pirosabb szint, az 
arca, amikor a hatalmas babérkoszorút 
a nyakába akasztották.

A szegény kis pincér-atléta ma ismét 
Magyarországra terelte a világ figyel
mét.

1. Király Pál (ESC) 2 óra 40 p. 17 mp.
2. llrenyovszky (Morc Cs. FC.) 2 óra 

43 p. 08.2 mp.
3. Zöllner (MAC) 2 óra 50 p. 09 mp.
4. Bcse (MTK) 2 óra 50 p. 18.6 mp.

fölénybe kerül, Szabó lövését Zsák csak 
nehezen menti kornerre, miből Putaky 
hajszálnyira fölé lő.

UTE—I’TSE 4:1 (2:1)
A két újpesti csapat küzdelme nőin 

váltott ki nagyobb érdeklődést a közön
ségből, mivel n UTE legszebb formá
jára emlékeztető stílusban könnyen sze
rezte mog a győzelmet. Az l TSE gyenge 
ellenfélnek bizonyult és igy az UTE a 2 
bajnoki pont mellé az újpesti hegemó
niát is megszerezte. Az első félidőben 
Csontos és Jcszmás rúgják az UTE gól
jait, amire nz UTBE csak egy szabad
rúgásból — Lrincr révén -- szerzett gól
lal tud felelni. A második félidőben 
ugyancsak Csontos és Jcszmás rúgják 
az UTE góljait.

Vasas—VÁC 1:0 (0:0)
Mezőnyjáték. A Vasas a IT. félidőm n 

nehéz helyzetből gyönyörűen iveit gólt 
rúg a VÁC kapujába. A gól után a VÁC 
erélyesen küzd a kiegyenlítésért.. A 27. 
percben a Vasas kapusa egy labdát ki
ejt a kezéből, a VÁC játékosai gólt rek
lamálnak, do a biró azt nem Ítéli meg. 
A 29. percben (Srilnblatt összefut a 
Vasas kapusával ób percekre elhagyja n 
pályát. Most egy negyed órára a VÁC 
teljesen a kapujához szegzi ellenfelét 
és több Ízben csak nagy szerencse men
tette meg a Vasas hálóját a kiegyenlítő 
góltól. A 42. percben Királyt (Vasas) a 
biró egy durva faultért kiállította.

BTC -Zugló 4:0 (1:0)
Horváth III. nz 5-ik porcban Zilizi be
adásából fordulatból remek gólt ló. 
majd Hajdú szép beadása veszélyeztet, 
do kettőn hibáznak. Ezután a félidő vé- 
g.%!g tartó mezőnyjáték következik, 
félidőben a BTC döntő fölénybe kerül, 
a 12. percben Horváth Hl. 20 méterről 

I védhető lövéssel fólt ér ej. A meg-meg- 
ujuló BTC támadásoknak még « 28-ik 
és 33-ik percben van eredménye, amikor 
Pác: és Horváth n gólokat négyre sza
porítja. Ezután a biró Scfcslkct és Hor
váth l et kitiltja, a játék teljesen cl
lanyhul, egyik részről sem kínálkozik 
alkalom az eredmény megváltoztatására.

III. Icer. TVE- Törekvés 1:6
K»ycnl« ercjn ollcnMrk kiildolmn volt 

a mérkőzés, amelyben nz I. félidőben a 
; Törekvés mit a többet támadó fél. A 
■ budaiak csupán n félidő utolsó 10 per- 
' ríiben jutnak támadáshoz.
I A második félidő is 7ő> « Ar»:A-táinndáa. 
I sál kezdődik, de 15 percnyi játék után a 
i TIT. kér. vesd át a támadó szerepét 
, eredmény nélkül.

II. osztályú bajnoki eredmények 
MAG-BAK 1:0.
Húsos—MAFC 2:2. 
Postás—EMTK 2:1. 
TTC-KAOE 3:1.
NSC-FTK 1:0.

Külföldi eredmények:
Rapid—Hakoah 2:2.
Vionna—Slovan 4:0 (meglepetés). 
WSC-WAF 4:1.
Simmering—Admira 1:1. 
Hertha—Waeker 2:1.

Úszás
A hölgy úszó versenyen várakozáson felül 

szerepeltek a résztvevők
Az all-round cimot Kraszner Kató 

(NSC) nyerte Dénes Irén előtt. Erre a 
győzelemre, senki sem számított. Krasz- 
ner Kató hanyatló formát mutatott, mai 
erőteljes feltörése meglepetés volt. 
Ugyancsak erőteljes tehetség tört fel a 
tizenötéves Pirkler Pap Gabriella sze
mélyében, akit Miskolc ajándékozott a 
magyar uszósportnak. Kitűnő eredmé
nyeket fog elérni Siposs Manci, a BKAC 
tehetséges gyorsuszója is, valamint 
Komáromi Mártha, aki szintén fejlődő 
formát mutal. Mihalovics Jla a máso
dik all-round-uszó — korához képest.

A részletes eredmények a következők:
100 m. hölgyverseny. 1. Dénes Irén 

(NSC) .1 p. 39.8 mp. 2. H'o/znrr Olga 
(FTC). 3. Kercsztury Kamilla.

200 m. meghivási handicap. 1. G«-
borffy (NSC) 2 p. 45®/* mp.

100 m. hátuszús. 1. Kraszner Kató 
(NSC) 1 p. 42®/* mp. 2. Sípos Manci 
(BKAC). 3. Dénes Irén.

Hölgy kezdő hát úszás 30 ni. 1. Komá
rom'.' Mártha (NSC). 2. Mihnlovics Ila 
(NSC). 3. Meleg Ilonka (BKAC).

100 rí. meghivási hátuszó handicap. 1. 
Hóiba 1 p. 26'/* mp. 2. Barin Károly 
(NSC) (10 m. hátrány) 1 p. 184/» mp.

•fintor hölgy staféta. 3 X 30 m. 1. OTE 
2 p. 37’/4 mp. 2. NSC.a. 3. BKAC.

."00 m. hölgyitszás. 1. Kraszner Kató 
5 p. 42 mp.. országon rekord. 2. Dénes 
Irén 6 p. 02 mp. (rekord).

I A Kraszner, valamint, n dr. Kehler 
több verseny számra kiirt vándordijakat 
az NSC nyerte.

Káposzfásmptw erk 
versenyek

Urlovasah Szövetkezete
ősz! moeting. Harmadik nap.

I. Urloras-handuap. 1600 m. Babuci 
ugrik el legjobban e vezet a távig. Itt 
Uzigányleány könnyen előretör és egy 
hosszal nyer. 1. Czigónyleány (l’-i r Ra- 
kovszky). 2. Babuci (J®4 Jeney). 3. Pour 
l'ainour (8 Semsey). Futóink még: Rpi- 
nette, Kinőtte. Tót.: 5000—8500; hely: 
5000:5000, 5000.

II. Hammersberg Béla emlékverseny. 
3200 m. A reás favorit Jofe befejezte 
vorsenykarriorjét, amennyiben az utol
só gátnál /elbukott s nyakát szegte. 
Lovasának szerencsére nem történt ba
ja. A startnál Borbély IT. ugrik »'l leg
jobban és számtalan hosszal vezet az 
egyenesbe fordulóig. Az utolsó gátat 
Borbély TI. .Tofe és Elsőm majdnem 
egyszerre veszik s ugrás után El'öm nz 
élre nyomulva könnyen nyer. 1. Elsőm 
(l'j Csernovlts). 2. Borbély II. (Mnrcs).
8. Bitorló (.Táríny). Futott még Jofe. 
Tót.: 5000-12.500.

III. Kellős nevezési! akadályverseny. 
1000 m. A nap főversenyének szenzáció
ja. hogy az eddig veretlen ugrófenomén, 
Thököly, Maxi 13-1Ó1 vereséget szen
vedett. ami csakis azzal magyarázható, 
hogy a rakoncátlan Thököly lovasa igen 
erős irmot diktált, ami a lovat teljesen 
ki fullasztotta. Már a startnál szökik az 
élre Thököly és öldöklő Iramban vezet. 
Az utolsóelőtti gátnál Maxim 13 felzár
kózik s nz utolsó akadályt csaknem 
együtt ugorjuk. Thököly próbái ugyan 
újítani, de sikertelenül és Maxim 13 
két hosszal megveri. 1. Maxim 13 (10 
Adda). 2. Thököly (2r Patzák). 3. Nap
világ (2 Binder). Futott még Relacho. 
Tót.: 5000:58.500.

IV. Októberi akadályverseny. 3noo ír. 
VadésEgalopban indul el a mezőny. Ma- 
riettr vezet n tribünngrús másodszor!

; ugrásáig. A vizes akadályt Marietta ne
hezen veszi i* vízbengrik. Az utána-

I jövő Csacskát akadályozza az ugrásban 
és Binder le is csnsxik a nyeregből, 
háttá eléggé lovát. 1. Mariét le (Selma- 
ezy). 2. Csacska (Binder). 3. Ildikó 
(Makay). Tót.: 5000—9500.

I*. KdGrrs nye: ellenek handicapii. 
11060 m. A mezőny közepe jöu el jú\ 

I

i

Maladroit és Evio Mnrshall van az élen, 
biztosan nyer. A verseny után óvás lett 
bejelentve, do a juri nem adott helyet 
az óvásnak. I. Maladroit (6 Opaciti).* •> 
Tóga (2,zí Vondra). 3. Evie'Marshall (2* 
Gutái). Futottak még: Ostoros, Malwelb. 
Arran, Adut, Miki, Santolina, Alpioy. 
Bob urfl, Fruzsi, Kumir és Borona. Tol ■ 
5000—64.000; hely 5000—11.500, 9000, 70iXi

VI. Kisérleli verseny. 1100 m. 1. Nehicli 
(p. Martinék). 2. Araetist (2'i Gutal). 3. 
Mahonia (3'/i Biernáczky). Futottak 
még: Disappointment, Bikflc. Tót • 
5000:10.000; hely: 5000:6000, 7000.

Pof.enbilleru.37 f z(fi)M Pottenbilleru S7Telel.: I. 2-WfcPfö VlTÖ Telet.. J. 2-61 
Hétfötöl-szcrdéii;: Férfi sorsa a nG, Fattw 
burleszk — Csütörtöktől-vasArnapig: Yir. a sz«. 

relém rabszolgája, XI. parancsolat

Barangol és zúg. zúg az őszi széI 
csörögnek a fák száraz lombjai 
jönnek, de futnak a lysoformtól 

az influenza sötét gondjai

Hétfőtől-szerdáig: Fűrfj sersa n nff, Rabiéi 
a pacifU cMpzsssan — Csiitörttíktől-vasárnapig 

Púr s gzőfnGjo I., Néma város

jvy/^rxoz^Tf
A cégünkre vonatkozó egyoldalú hírlapi közleményekkel szemben kijelentjük, hogy minden velünk szemben támasztott jogos követelést lOiPg.-kal kielégítünk, illetőleg a megállapodások sorrendjében már ki is elégítettünk. Tisztelt ügyféléinkéi értesitjiik, hogy cégünk összes budapesti, bécsi és berlini intézetei működésűket, zavartalanul folytatják. — Budapest 1923. október 19 
Teljes tisztelettel

TROTlí ÉS Tréfás®
Lakására jövök
ruhát, feliőrnemüt 01p4ft. stb. Frleilner, 
m-k S»ilónl-u'ca 22. IH. 19. Telefon József 62-48

AniWOOS-lM-li 
brilliánst, ezüstöt, régiségeket mindenkinél drá- 
glbbrn vesz a KÖZPONTI ÉKSZERBEVALTO 
József körű! 17. szám TelcfónEzám: József 61

szonzAclö Betör 150.&3ŰK-ÍÓ1I 
eb éillök, kon vhfik azon alul 
Vörösmarty u.l.". bútnrgvArl lerakat

SZ©K©!WOSI v*r-’és nomibetege* 
piszére.

EZÜST SALVARSAK-OLTÁS. - Rendelés egész nap. 
Rákócbut 32. I. cin. 1. Rókuesul szemben.

Mielőtt bármilyen 
in^atiant venni 

vagy e'adm 
szándékozna, saját érdekűben ci né 
niuSasGza a belváros leaelölcctöbb 
IngaHattforgalmi Irodáját 
.■.rfJlSffiro 

W&l.’LftS.aWT
V, József tér 13. (Filrdö-utca sarok) 
teikarasni. Talefón 18B-54

Hirdetjük cs fizetjük a icho.6 íegmagasabb árakat

aranyért, briliánsért 
ezüstér: OT-löO koronáig. HamlsfogBijért 
.oro.iil : TEir/EíE.-i üJi.'OJ i--' ■»

óriási árakat fizsiek 
mindenféle férfi- és lisztirnhtkért, /ehérne? 
mákért, sr.öraiBluuulakórt.szőnvcgéi r.» 
féld tiz.cf, Vili, kér , Ntpsslntjáz uccaíl. szkni 
Hívásra hitekor fövök. —jroloMnjTözse^^, >

Fehérneműekct, lepedőket. úgyhuzaW 
kai, törölközőket, szőrmebundákat, W 
ruhákat, dísztárgyakat, régiségeket, por- 
cellánszcrvizeket, ezüstöt, • régi óra 
tudja hol lehet legmagasabb árban "fy 
kesiteni. hol Űzetnek ezekért oly maga
sabb árakat, hogy helybeU kereskedő 
arra teljesen képtelent Győződjön > ‘ 
róla és forduljon kizárólag a ’ 
Forgalmi Részvénytársasághoz 
Kölcsey *ic$a 2.. Omnln mozgó nv 
Józscí-körut Kákóczy-téri vilir.mo?nieg- 
állónál

finmrwtti: fJanwíh OrMr,


