
Hazaárulás Szerb demars Bulgária Elten
A együttes Jugoszlávia érdekében

Koronatanács Belgrédban

volt-e Károlyi Mihályek októberi 
forradalma, ezt a történelem lesz 
Ifvatva eldönteni. Hazaarulok-c 
Károlyi Mihály és társai, ennek el
döntése részben a történelem, rész
ben a független bíróság ítélete ala 
tartozik. Nem vindikáljuk magunk
nak a jogot mi, kik tanúi voltunk 
az eseményeknek, hogy végső Ítéle
tet mondjunk, som október 31-rol, 
sem ennek a napnak ..szereplőiről. 
De épúgy nem vindikálhatja ma
gárak senki a jogot sem ebben az 
országban, sem az ország határain 
kívül, hogy u történelem és az ille
tékes független bíróság végső íté
lete előtt önkényüleg felmentő íté
letet hozzon, bármilyen szűk kör
ben, de mégis a nagy nyilvánosság 
előtt és annak számára rehabili
tálni akarja azokat, akik a végső 
ítélet előtt legalább is gyanú alatt 
állanak.

Rcvolueió, vagy evolúció volt-e 
október 31, a vesztett háború fájdal
mainak kirobbanása volt-e, vagy 
mesterségesen előkészített s a kon- 
e' túrák kihasználásával terv- 

i és erőszakos megsemmisítése 
a múltnak és u.i világteremtés aka
rása ebben az országban, arról teo
retikus vita folyhat, de nincs két
ség az iránt, hogy október 31-iko 
Bzülfe a rákövet kező március 21-ikét 
^‘‘vindikáljuk a jogot, hogy 

diteljuk Károlyi Mihályt és tár
sait a történelem és a bíróság íté
lete előtt, de ne vindikálja magá
nak egy a rcjtekből időnként elő- 
°PV'’ kis társaság se, hogy felnjen- 
•° ítéletét harsogja azoknak, akik 

bűnösen vagy akár büntelen 
?yengoseghol mindegy — az orszá- 
?ot odajuvtatlák, hogy szenvedés és 
nyomor sajtolta. kiapadhatatlan 
* nnyeink hullása nőm szűnhet tnog.
. Hibának, mulasztásnak tartjuk, 
rí>nr*az °kjóborl forradalom sze- 
nvpé’í .V??etói nem vonattak törvó- 
EL v uto,n raár c<Mig felelős- 
adními y np5Y éven át csak fár- 

foltn^A .^^bélyegzéssel ejtettek 
hitíilr ak5k forradalmi
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Pa<.4nl' d ’-ayalnn társadalmi és 
ákloX'lg1’’8!rok Ítéleteinek dobtak 
l«liíiniislii Wpi'í’„nnk'k,t.?Ia.n nem 
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hosv c7:k az .» kérdés,
trrra.h] ' bünösek-o a
Iáit Ú -X.''- ' liemfint-
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Belgrád, november 4.
Szombaton tudvalevőleg Szófiában ed

dig ismeretlen tottosek merényletet kö
vettek el Kristic aleziedcs, jugoszláv ka
tonai attasé ellen. A merénylet szerencsé
re nem sikerült, de az eset Belgrádban 
óriási izgalmat váltott ki. A közvéle
mény nyomása alatt a jugoszláv kor
mány elhatározta, hogy Bulgáriával 
szemben a legszigorúbb represszáliái<kal 
fog élni, Nakic, Bulgária jugoszláv kö
vető azonnal megjelent Zankow bolgárI

Vannak-e politikai feltételei 
a köics’Brmek!

November második felében ül össze a nemzetgyűlés 
A miniszterehwk teimondja a barátságot Wostéknak

politika szélcsöndjét a nyílva-’ jékozatlan az ország közvéleménye 
—Ku...............azokról a csendben s titokban folyó

tárgyalásokról is, amelyeknek célja 
| az egységes párt belső rekonstruk- 

__ _ dója, A földreformnovella sokat 
legnagyobb része vidéken tartózko- hangoztatott sorsáról pedig szuk
áik, még az egységes párt tervezett; szavú komminükék csak annyit 
propaganda gyűlései is szünetelnek, árulnak el. hogy a Ház elnöksége 
a harcias ellenzék két szélső frak- összehívta a bizottságokat s az, öt 
dója* a jobboldali fajvédők és a 
szélső baloldali szocialisták kény
szerű hallgatásba merültek, ir.eit 
amazok Hajdúszoboszlói gyűlését 
nem engedélyezték, emezeknek pe
dig két — bár inkább gazdasági ter
mészetű gyűlését tiltotta be a bel
ügyminiszter.

A szélcsönd 
tehát ezekben 
belpolitikára, 
mánynak se 
problémáknak ........... .... ..... . .......... .
amelyek a közvéleményt pedig na-; 
gyón is érdekelnék, hogy pl. milyen 
tárgyalások, megbeszélések folytak 
a Népszövetség néhány napon itt 
időző főtitkárával, milyen irányt 
óhajt szabni, a kormány a novem
ber 6-án érkező újabb külföldi kikül
döttekkel való tárgyalásoknak, bi
zonytalan a sorsa a nemzetgyűlés 
összehívásának, nem ismerjük az 
éppen most lefolyt gazdasági tár
gyalások anyagát, sőt teljesen tá-

A i------ . ----------------------- - --------
nosság elolt ezekben a pillanatok
ban alig zavarja meg valami. A szü
netelő nemzetgyűlés tétlenségre 
kárhoztatja a honatyákat, akiknek

bizottság, melynek retortáján kell 
átszürődnie egy egészséges főid re
formnak, délelőtt és délután folyta
tólagosan tartandó üléseken akar 
végezni 8—10 nap alatt a novellá
val.

A politikai körökéi a csendesség 
dacára is több probléma foglalkoz
tatja. A jobbszélső fajvédők a kül
földi kölcsön feltételei iránt mutat
nak lázas érdeklődést és Bcncs leg
utóbbi nyilatkozata kapcsán erősen 
készülnek arra, hogy

a kormány kezét megkössék.
A fajvédők táborából elterjedt hl-1 
rek szerint, őket természetesen csu- ’ 
pán a saját sorsuk érdekli s a fele-' 
lőtlen szervezetek munkájának a1 
megbénításától tartanak. Ezért lian-\ 
gos a szavuk és kiabálnak m indun-\ 
talon tüzet, hogy lármájukkal minél t 
többet menthessenek meg politikai 
bc folyósuk crcjéböl.

*'7‘ I "Évre mutat rá az egységes párt 
gyalusok anyagai, sőt teljesen ta- ?gy vezető politikusának nyi 1 11ko-

hangtalansága borul 
a napokban a magyar 
Nincs hangja a kor
egyelőre azoknak a 
megoldási m ódádról. 

vasárnapi magánfwgálám 
üzlcttelenül bonyolódott le. A hont rém in a bankok Intervenciója nélkül 
uralja a helyzetet s a németországi események ovébbi bonyolódási 
csak malmára hajija a vizet. A hangulat azonban mindkét részről 
tartózkodó, mert minden pillanatban eldőlhet a küzdelem valamelyik 
lel javára. A magánforgalomban igy üzlet nem igen köttetett, a tava- 
cios árfolyamok közül pedig a következőket említjük fel: Magyar Ifi- 
t?l 009, O ztrák Hitel 115 000 Hazai Bank íOOJIO, lugo!-3’a<rynv 
115.000 1/oyd Bank 15.009. O asz Bank 37.000, Ganz-Dani bius S’.'M'J"'* 
panz-Villamossági 1,650.000, Izzó 510.000, Fegwer 1,250,000. Ofi 535 990 
Hazai Fa 150.009, Mezőhegyes! Cukor 330.090, Georgia 559.070. Őstermelő 
230.000, Salgó 590.000, Kőszén 2,300.000, Államvasut 310.00'J, Déli bJ.OOC, 
Bárót! 16.500, Mérleg 33.000.

miniszterelnöknél, hogy tőle a merény
letért elégtételt követeljen.

Szombat délután Belgrádban minisz
tertanácsot tartottak a király elnök
lete alatt, molyon elhatározták, hogy 
a legerélycsebben lepnek föl a bolgár 
kormány ellen. Ugyanakkor meg
fogalmazták a szövegét annak a (le
in arsnak is, melyet a merénylet 

ügyében Bulgáriához intéznek.

A jegyzékben, mint a zágrábi Novosll 

tudósitója kormánykörökből értesül, Ju
goszlávia éles hangon kövotoli a merényi 
luk legszigorúbb megbüntetését, a kato
nai attasé kártalanítását, valamint a 
többi, szokásos elégtételt.

A rendkívüli minisztertanács után 
Nincsics szerb külilgyminszter hoszt 
szebb megbeszélést folytatott a kis- 
antant belgrádi követeivel, Hír szerint 
a Bulgáriához intézendő demarshoz a 
kísantant többi államai is csatlakozni 
fognak.

zata, aki a kölcsönügy feltételeivel 
és a fajvédők agresszív magatartá
sával kapcsolatosan ezeket mon
dotta munkatársunknak:

A külföldi kölcsön feltételei közt 
nincs és nem is lehet olyan ter
mészetű kikötés, amely Magyar
ország belügyeibe való avatko
zást akarna, vagy bármely 
irányban ezt befolyásolni szán

dékoznék.
Erre gondolni sem lehet, de ilyen 
jogot, se a nagy-, se a kisántánt nem 
vindikálhatna és nem is vindikálna 
magának.

Természetes azonban, hogy a köl
csönadó — mint a magánéletben Is 
— megnézi, hogy kinek adja kölcsön 
pénzét. Megvizsgálja, információt 
szerez, hogy vájjon a kölcsönkérő- 
nck erkölcsi és anyagi ereje garan- 
tálja-e, hogy a kölcsönadó pénze 
nem vesz el. Ennél többről nincs 
S7Ó Magyarország külföldi kölcsö- 
nében se. Az antant nem akarja be
folyásolni a magyar politika alaku
lását, neki mindegy magában véve, 
hogy vájjon Hethlen István gróf, 
vagy Gömbös Gyula kormánya irá
nyit ja a magyar politikát, a fontos 
a kölcsönadó külföld szempont iáiból 
csupán az,

amögött a kormány mögött, 
amely az ország nevében a köl
csönt felveszi, az ország több
sége áll-e. az ország népe garan
tálja-?,, hogy a kölcsönösszeg 

nem megy pusztuióba.
Ennek megfelelően kíván csupán 
garanciát a kiifübl. hogy elvan nő
ül i kai atmoszféra legyen az ország
ban. hogy annak rendje, békéje, 
nyugalma, minden téren megterem- 
lett konszolidációja garantálja a 
külföldi tőke eredményeit. Garan
ciát követel nz ántánt abban a te
kintetben. hogy

itt megszűnt a forradalmi kilen
gések, a felelődén akarások ide
je, amelyek felboríthatják nem-.
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csak a belső rendet és ezzel meg- 
aemm isi (hetik a kölcsön garnn- 
eláll. de egyenesen veszélyezte
tik a kölcsönből származó fele- 

Jfísséít esélyeit is.
— Mindezekből n’ilvánvaló. hogy 

— mint a mini- '<Tilnók ín több íz
leli klnyilntkoz'.atta — szó sínes 
arról, hogy akár n nagy-. akár a 
kisantant konkrété befolyásolni 
akarná a magyar belpolitikái. hogy 
a kölcsön folyósításának, illetve a 
zálogjogok felfüggesztésének kon
krét feltételeket szabna, mint vl. az 
emigráció likvidálása, az cmigrán- 
soknak a kormányzásban való rész- 
rét ele, vagy akár a Káraiul elleni 
hazaárulást ver megszűnteiésc stb. 
Ilyen feltételek nemcsak szóba se 
jöttek, de az antant ilyen jogokat 
még a kölcsön fejében sem vindi
kálhat magának. de igenis megkö
vetelheti — és csupán e tekintetben 
folytak megbeszélések — hogy

a magyar politikát olyan alapra 
kell helyezni, hogy az a nép azé 

les rétegein nyugodjék.
mint akiknek békés munkája, nyu
galma és élete az egyetlen hypothé- 
l.ája u kölcsönnek.

Értesülésünk szerint egyébként a 
népszövetség bizottsága, mely a kül
földi kölcsön ügyében fog közvetlen 
tapasztalatokat szerezni s tárgyalá
sokat folytatni, november G án érke
zik Budupcsíre.
November máiodik felében 

i)l ösnxe a Ház
Sok szó esett az utóbbi időben a 

politikusok közi arról. hogy dacára 
azoknak a tárgyalásoknak, amelye
ket u miniszterelnök folytat, módot 
kell találni a Ház együtt tartására. 
Ennek szükségét abban látják, liogy 
egyrészt n földreform-novella tár
gyalása sok időt vesz igénybe, más
rész 1 január elsején lejár a kormány 
felhatalmazása, addig teliéit egy in- 
dejnnitást is le kell tárgyalni. Az 
idő pedig rövid.

Mindezek a szempontok sem elég 
súlyosak a kormánynak arra, hogy 
a nemzetgyűlést összehívássá. Kn-\ 
nelc legfőbb okát politikai körökben 
abban tátják, hogy

n kormánynak nincs anyaga a 
Yöldreformnovclla bizottsági tár
gyalásainak elkészültéig, amivel 

a Házat foglalkoztassa,
másrészt, a kormány indemnítás he
lyett 'zárszámadások és költségvetés 
beterjesztésével nknrja az ország 
pí nzügyeit tovább vezetni. Erre a ‘ 
külföldi kölcsön szempontjából is 
szükség van s értesülésünk szerint i 
a pénzügyminisztériumban lázas, 
munka folyik a költségvetés össze- 
ál Utasára.

Információnk szerint azonban 
a Iláz összehívásának a legna
gyobb akadálya a pártok kö

zötti bizonytalan helyzet.
Jlir szerint Bethlen István gróf 
megbeszélései e téren még nem értek 
véget. Különösen H'olfíékka! nincs 
tisztázott lali/zele a miniszterelnök
nek. Wolfí. aki félti a főváros éleié
ben elfoglalt hatalmi pozícióját, bár 
valójában égé zen más utakon jár. 
mini a hivatalos politika, nem mer 
nyíltan szakítani a kormánnyal, 
mert joggal íarl attól, hogy ez eset
ben törpe frakciójával a (tömbösek 
sorsára jut s elveszti minden aktív 
befolyását. Viszont a nártonklvü- 
llek csatlakozását éppen B’olff sze
mélye akadályozza meg. Értesülé
sünk szerint már e bélen o tekin- 
leibi n is döntés várható s mert, ha 
ll'olff nem akarja belátni helyzete 
tartható (hiúságát, információnk sze
rint

a miniszterelnök fogja felmon
dani u WolíT-párt intranzlgens 

frakciójának u barátságot.
l’zz. 1 aztán elhárul nz útból nz 
utolsó akadélv is. hogy ZZr»nríc/iéA", 
de sőt K ti rónék is belépjenek a kor
mány pártba.

Ez természet szerint
a négyéves kurzuspolitika te

metését is jelenti.
íunelsnek ál dal Lanságát mcgsinylot- 
te úgy a főváros, mint az egész or
szág.

Amint ezek a megbeszélések befe
ji zést nyernek s elkészül a földre- 
fonn-novi 11a bizottsági tárgyalása, 
do legkésőbb november hó második 
felében a Házai összehívják s ezzel 
megkezded ’ • nemzet gyűlési
kampóin

COrögország — köztársaság
Athén, november 4.

(Havas.) A közársasiírl unió pártja nyilatkozatot tesz közzé, amely szerint 
n kormány megfontolás tárgyává teszi a köztársasági rendszernek népszava
zás utján való bevezetését. (MTI.)

„Nindörökre 
leszünk újabb 

Polncar* harcias beszéde i
Brive, uftv. 4.

(Havas.) Poincuné miniszterelnök 
az itteni hadiemlék leleplezése al
kalmával beszédet mondott, amely
ben a többi közt a következőket fej
tette ki:

— Németország most az angol
szász országokban szemtelen propa
gandát fejt ki, hogy sorsa iránt 
részvétet ébresszen irgalmas lelkek
ben. Egészen különös röpiratokat és 
tabellákat terjeszt annak bizonyítá
sára. hogy hitelezőinek már 56 mil
liód aranymárka értéket fizetett és 
az igazsággal ellentétben hozzáfűzi, 
hogy ezenkívül niég 30 milliárd 
aranymárka megfizetését ajánlotta 
fel. Ennek a fantazmagóriának vesz
tére azonban itt van a jóvátételi bi
zottság. Ez pontosan megállapította, 
mit fizetett Németország s ebből ki
tűnik, hogy Franciaország Németor
szágtól 2.152,492,000 aranymárkát ka
pott, amiből azonban a megszállás 
költségeire és az előlegek fejében 
1,909.435.000 aranymárkát le kell 
vonni.

Poincaté ezután rámutatott arra, 
milyen óriási összegeket fordítanak 
a németek a Rnhr-vldéken épületek, 
gyárak és egyebek építésére.

A német birodalom szűntszán- 
kosan tönkreteszi magát.

ugyanakkor azonban megengedi, 
hogy magányok, különösen nagy
iparosok méggazdagodjanak s nem 
tesz semmiféle komoly erőfeszítést 
arra, hogy ezektől az állami újjá
építés céljára megfelelő hozzájáru
lást kapjon. S mégis megtörtént, 
hogy i»z után az önkéntes esőd után 
különféle helyeken felmerült az az 
idea, hogy bennünket a német tar
tozás revideálásúra hívjanak meg, 
mintha ez nem lenne a békeszerződés 
«.‘■jrifh -> során máris véglege

sen megállapítva, óvatosságból in
tézkedéseket kell tehát tennünk, ne
hogy a szakértői vizsgálat során, 
nmellyel a jóvátételi bizottság Né
metország pillanatnyi fizetőképessé
gét. ólmjtju megállapítani, kerülő 
utón újra megállapítsák, mekkora 
Németország tartozása.

EHETIPEKLÁMCIKKUNK-

BARNA TEHÉNBŐRBŐL. 
nÁMÁNMMWOTtURTÓSIOLCSÓ!

20/50 51/55 5Ó/59
^550k.51AOOk. 62.900k

lehEtetlennÉ 
támadásokat”

i hadiemlék leleplezésénél
Még ha meg is állapítják Né
metország ezidő.‘szerinti fizető
képességét, meg kellene a szak
értőknek pontosan állapitaniok, 
mit takar valójában az a szegé* 
nyes lepel, amely mögé a némev 
birodalom most elrejtőzni igye

kezik.
Kézenfekvő, hogy Németországnak, 
mielőtt rendszeresen teljesíti fizetési 
kötelezettségét, pénzügyeit refor
málni, pénzértékét orvosolni kell, 
hogy abba a helyzetbe jusson, hogy 
külföldi kölcsönt vehessen fel.

A miniszterelnök ismerteti a né
met külkereskedőim fejlődését s az 
litán ezt mondta: Éppen ezt az idő
pontot választotta ki Németország, 
hogy az egész világ részvétét maga 
fele irányítsa. Bármilyen elhatáro
zásra fs jut a német lakosság a 
maga politikai organizációja dolgá
ban,

mi őrködni fogunk azon, hogy 
újabb támadásokat mindörökre 

lehetetlenné tegyünk.
Nem szűnünk meg újra meg újra 
ismételni, hogy nem gondolunk 
arra, hogy közvetlenül, vagy köz
vetve területet tulajdonítsunk el; a 
a lakosok szabadságát mindenkor 
teljes mértékben tiszteletben óhajt
juk tartani. Ámde, ha bizonyos .ve
lünk barátságban élő országokban 
azt halljuk, hogy a lakosság egyes 
csoportjainak függetlenségi nyilat
kozatából természetszerűleg folyik a 
yersaillesi békeszerződés revíziója, 
meg kell vallanom, hogy ezt a kö
vetkeztetést nem egészen értem és 
úgy latoin, hogy az a népjog alap
elveivel ellentétben áll. Mi sohasem 
ígértük azt. hogy a német alkot
mányt, vagy a birodalom egységé! 
meg fogjuk védeni németekkel szem
ben s német, részről kiinduló bármi
féle kezdeményezés nem menti fel a 
szövetségeseket az alól a kötelezett
ségük alól, hogy az általuk aláirt 
szerződést egymással szemben meg
tartsák.

Tisza István 
emlékezete 

Ür.wapélw Gaszien a tente.
tés öteves évfordulóján

— J Hétfői Napló tudósítójától. -

Gróf Tisza István temetésének 
ötesztendős évfordulóján a Tisza 
lstván-omlékbizottság, a társadalmi 
és tudományos egyesületekkel, va
lamint a régi Tisza-ezred képvise
lőivel együtt Gesztre .utazott, hogy 
a nemzet halottjának sírjára koszo
rút helyezzen. Az ünnepi aktus al
kalmával a hivatalos kiküldöttek, a 
tudomány emberei és a magyar 
társadalom előkelőségei igen nagy 
számban jelentek meg.

Szombaton kiilönvonattal érkez
tek meg a kiküldöttek. Ott volt báró 
Herényi Zsigmond, az emióklr.zoti- 
súg elnöke, Horváth Elek minisz
teri tanácsos. Széli József nyug, fő
ispán, Tegze Gyula dr., Lándor, 
Tivadar, Karlovszky Lajos és Tors 
Tibor, a bizottság képviselői. Kép
viseltették magukat a megyék tör-, 
törvényhatóságai, a debreceni Ti- 
sza-egyetem, a Bihari {Szövetség és 
a Jegyzőegycsiilot.

A sírbolt előtt a Tisza-család ré
széről fíakovszky Iván belügymi
niszter és felesége a kis Ti.^a-unö- 
kával, Tisza Kálmán grófik-i. vala
mint Tisza György gróffal fogadta 
az érkezőket.

Percnyi báró a küldöttséget lőve- 
/.ette a kriptába, ahol Tisza István 
gróf sírkövét inár a család koszo
rúja borította, majd a közönség 
mély megilletődése közepette a kö
vetkezőket mondotta:

— öt év múlt el már azóta, hogy 
elhagytál bennünket, Tisza István. 
Siratni jövünk leged, mert a vesze
delmek között legjobban erezzük 
vezér! hiányodat.

— Megilletődve állok itt s mikor 
idézem szellemedet, félve gondolok 
arra, mit mondanék én, hogyha 
nekem mo,st számot kellene adnom 
szellemednek arról, hogy’ mióta el
hagytál és országunk rombadölt, 
igyekeztünk-e minden erőnk megfen 
szitésével .újjáépíteni, követtük-e 
vért, vagyont,’ munkát áldozva né< 
mes példádat és tanításodat? És a 
középosztály, melyet a nemzet ge
rincének tekintettünk, úgy mint 
valamikor a negyvennyolcas sza
badságharc idején, belevetette-e egy
ségesen egész súlyát az események 
mérlegébe?

— Sokat beszéltünk, sokat elmu
lasztottunk és keveset építettünk. 
A magyar lelkűkből kopár agai 
lett... A te szellemed fölébreszti 
szunnyadó képességünket! Törpe 
nép nem ösmer valódi nagyságot, — 
a kor önzése nem fért össze a te 
nagy önzetlenségeddel! Hitünk, hó< 
dolatunk jeléül tesszük le koszo
rúnkat.

Ezután sorban megkoszorúztak a 
sirkövet, majd a küldöttségek a 
Tisza-kastélyban tisztelegtek Tisza 
István gróf özvegyénél. A küldött
ségek este utaztak vissza Buda
pestre.

KnháfiQpűSGKcít Követeit el 
egy orvos Hzenhéiéves tla
— A Hétfői Napló tudósító jálél. —
Aj? ősszel kezdődő kabát lopás* 

kampány már hetek óta megindult 
és alig .van nap, hogy négy-öt följe
lentés ne érkezne a rendőrségre. A 
följclcntők között több orvos is s.’’- 
repelt, akiknél mindenütt ozones 
mojlon követték cl a lopást. A fn' 
jelentések szerint ugyanis az c 
spk rendelőórái alatt a váró1 -ba
bai) megjelent egy fiataloiDhe '. i 
várt ogy ideig, majd elővette óráját 
és felkiáltott: , . ...

— Szent isten, mér négy óra. 
vórok tovább, inkább holnap jövök.

Ezzel kiment. Az előszobábantoz* 
után magára öltötte ?■
bont várakozó páciens kabátjat c 
eltávozott. , i

Fleckenstein Alfonz deioktiVíofi • 
ügyelő csoportja hosszas nyoni; • 
után elfogta a tettest, ogy h)',ar(h 
orvos, tizenhétévé* fiatalkorú . 
személyében. A fiú hat knbad'pi - 
ismert bo. A fiatalkorúak bírésus 
nak adták át
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Kerénvi Gaöi 
súlyos beteg

_ A Bétfói Napló tudósítóidtól -
1 Hlnha Lujza színházban a Fifl 
A£u tapsvihart aratott ponv 

e- Kével és táncával: Herényi 
aki mióta a Fiüt levettek a 

"’knr'ról férjével, Hirscli Zoltán
od erdélvi birtokán, a gazdaságban 
f HUtoskodik. Később Kerenyi S örvendetes családi esomeny- 
£k néartt elébe és ezert beszállítot
ok a kolozsvári Erzsébet Maria- 
Snatóriutnba, ahol a művésznőnek 
“inyöríi szép, kékszemú fiacskája 

“í'‘’fo'itt kezdődik a tragédia, — 

meséli Herényi Ilona, a művésznő 
.'ivére, akit fölkerestem Főherceg 
Sándor tér 4. szám alatti lakásán, 
hog?’ érdeklődjem Kerenyi Gabi 
liog.vléto felől. ,

— Súlyos beteff a nővérem,, -- 
folytatja kisirt szemekkel Kerenyi 
Ilona — a kolozsvári szanatórium
ban fekszik, éjjel-nappal mellette 
az ura, akit a bánat teljesen tönkre- 
tl- Hogyan történt a tragédiái —

— Szomorú azt elmondani, de llát 
meg kell tudni mindenkinek, hogy 
nem mindegyik orvos érti a hiva
tását. Az az orvos, aki a nővéremet 
kezelte, kétszer is elaltatta és úgy 
bánt vele, hogy súlyos trombózist 
(vérmérgezést) kapott A baltérdé
ben az Ízületek megmerevedtek. Jú
liusban agonizált, a baj már-már a 
szivéig húzódott fel. Vértes tanár 
operálta, rosszul: azt hiszem, oláh 
ember, nem értett a hivatásához. 
Hogy a nővérem élet és halál közt 
lebegett, azt Kolozsvárt mindenki 
tudja, sőt botrány is volt e miatt 
és az orvost meg akarták lincselni. 
Ma is súlyos beteg, de hála isten
nek, fül van minden bajon. Mahol
nap már megtanul járni, aztán fel
hozzuk Pestre, ahol Hültl tanár biz
tos kezelésére bízzuk.

— Kérem, azt a hirt cáfolja meg, 
hogy nem léphet fel színpadon a 
nővérem. De igenis, fölléphet, sőt a 
nővérem föltétlenül föl is óhajt 
lépni. Szomorít eset lett volna, ha 
a színpadról végkép le kellett volna 
mondania. Arra kérem szerkesztő 
Urat — mondja búcsúzéban Ke- 
rényi Ilona — hogy Gabi nevében 
adjam át üdvözletét e lap hasáb
jain mindazoknak, akik nem felej
tették ol a Fifl sorozatos előadásai 
óta.

Kirabolták 
a Fuíura tisztviselőiéi 

Kapuvár határában
Tizenöt milliót vettek el tőle 

a marénylfik
— A Hétfői Napló tudósítójától. —
Sopronból jelentik: Kapuvár mel

lett a Futura egyik utazótisztvise- 
lo.ie gabonát vásárolni indult Szár
föld felé. A tisztviselő gyalog in- 
dml az útnak, amikor két ember 
utolérte őt és az egyik tüzet kért 
tőle. A tisztviselő tüzet adott, amire 
a.z egyik ember, akinek vadászfegy
vere volt, homlokon ütötte, úgy, 
"Wy elesett. Erre a másik ember 
’H.nekifámadt és addig ütötték, 
nuí! etvexztette nz eszméletét.
,. ,5ef támadó kigombolta a tiszt
viselő kabátját és a nála, lévő tizen- 
wmühó koronát elrabolták. Néhány 

rau^va magához tért a tisztvi
selő. nyomon követte a rablókat, de 
a7,!l’> újból összeesett.

A kapuvári csendőrség azonnal 
m indította a nyomozást, de mind
ed^ még nem sikerült a legki- 
--,i:unyomra 8Ptn bukkanni. Fölve- 

*ondolnt is* hogv az 
'',r,é"e< amk kitalált história. 

f , ,n-’,,la<li avarokkal kBzködó
X i1',', wnwveltülWn a Fuitl- 

\ Axzámolatlóí. A nvomó- 
“itóK ',n futatják az
“luol»Eos merénylők után.

F5— <13«in>rty 0.1?. bútorgyári lerakat

Kottás rablóggilkosság 
Budaörsön

Egy gazdag birtokost és feleségét maggyiihűlid 
egy eibucsétotl szolga

— A Hétfői Napló tudósítójától —

Vasárnap este ’/<ll órakor jelentették 
a főkapitányság központi ügyeleténél, 
hogy a budaörsi cseudörség borzalmas 
rablógyilkosságot fedezett fel.

Vasárnap estefelé egyik leggazdagabb 
és legtekintélyesebb budaörsi paraszt
gazda lakásába ismeretlen tettesek be
hatoltak, az ott talált gazdát és felesé
gét fejszékkel támadták meg.

A súlyos fejszecsapások következté
ben a férfi azonnal meghalt, az 
asszony életveszélyesen megsebesült.

A tettesek azután összeszedték a házban

VillamosösszeüiltözÉs
négy sebesültei a Teréz körűton

Hz egyik kocsi patronja leszakadt
— A Hétfői Napló tudósítójától. —

Vasárnap este a Teréz körúton 
villamosösszeütközés történt, amely
nek négy könnyebb sebesül tje volt. 
Nyolc órakor egy G-os jelzésű három 
szerelvényből álló villamoskocsi a 
Teréz körút és Király ucca sarkán 
lévő megállót elhagyta és ebben a 
pillanatban a

Király uccuból egy 10-es jel
zésű kocsi robogott elő, amely 
beleszaladt a 6-os kocsi második 

szerelvényébe.
Az összeütközés hevében a második 

kocsi kiugrott a sínekből és az ab
lakok mind betörtek. Ebben a ko
csiban az utasok közül négyen köny- 
nyebben megsebesüllek: két tisztvi
selő, egy tengerészkapitány és a ka
lauz, akiket a mentők a helyszínen 
bekötöztek és mind a négyen a snját 
lábukon távoztak.

A karambolból a 10 es kocsi sem 
menekült meg sértetlenül, mert

. .. |

A soproni háztulajdonosok 
elhatárolták a „sitrájfeot

Tüntettek Sorron utcáin
Sopron, nov. 4.

Jelentettük már, bo- v 
háztulajdonosok legutóbbi gyűlésü
kön szembehelyezkedtek a lakásren
delettel s kimondották, hogy ha a 
kormány életbelépteti a rendeletét, 
nem fogják beszedni a lakóktól a 
lakbéreket.

Tegnap este megint gyüléseztek a 
soproni háziurak és ezen a gyűlésen 
Róth Gusztáv elnök indítványt tett 
a ..sztrájk*'-ra vonatkozólag, amit 
elfogadtak.

l található összes pénzt, ékszert és egyéb j 
| értékeket és elmenekültek. A pestvidéki 
rendőrség a legerélyesebb nyomozást 
indította a gonosztevők felkutatására, j 

A főkapitányság értesitÖso szerint a 
rablógyilkosság esto 9 óra körül történt. 
A meggyilkolt parasztgazda neve: Eb- | 
ncr Antal, kinek a Fő-utca 26. sz. alatt' 
van háza. A gyanú a meggyilkolt egyik 
szolgájára irányul, kit pár héttel ezelőtt 
küldött el Ébner. A faluban nagy rész- I 
vóet keltett a borzalmas gyilkosság. A 
főkapitányságról tegnap este autóval 
több rendőrtiszt és detektív ment ki a 
helyszínre.

a villamoskocsi első perronja 
leszaadt,

a perónon levőknek azonban csodá
latosképpen nem történt semmi 
bajuk. r i

A helyszínére kihívták a tűzoltó
kat is, akiknek a segítségével sike
rült csak a körúti villamosforgal
mat félórai munka után helyreállí
tani. A karambol színhelyén rend
őri bizottság jelent meg, amely a 
tanuk állításából megállapította, 
hogy

az összeütközést az okozta, hogy 
a 10-es kocsi fékje elromlott és 
a vezető a Király uccui meg- i 
állónál a kocsit nem tudta meg

állítani.
Ügy n 6-os, mint a 10 es kocsi ve- 

j zctöjét éjszaka előállították a főka- 
I pifányságra, hogy véglegesen meg- 
I állapítsák: a kúrámból miatt kit 
í terhel a felelősség.

A gyűlés kimondotta, hogy
nem fogják beszedni a h ízbért,

i nem fizetnek adót, sem kincstári 
részesedést, a házat nem tartják 
karban, hanem átadják az ál

lamnak
i és ők maguk is bakóért fognak
1 fizetni. Ezután Wolff Miksa ezredes 
I vezetése alatt fölvonultak Sopron 
I utcáin és tüntetlek a lakásrendelet ol- 
llen. Majd küldöttségileg fölkeresték 
a polgármestert és bejelentették el
határozásukat.

Hatezer 
föisil^izomáiiyos 
m Marsién

— A Hétfői Napló tudósítójától. —

Érdekes és gazdasági helyzetet 
furcsa módon megvilágító számada
tokat közlünk arról, hogy az utóbbi 
időben mlyen mérvben szaporodtak 
és helyezkedtek el Budapesten a 
tőzsdeb izományi üzlet ok.

A tőzsdeblzományos elnevezés lé
nyegében helytelen, mert az ériek* 
papírvétellel és eladással foglalko
zók 1923 májusától mint bankár, 
vagy mint értékpapírkereskedő 
nyertek iparengedélyt. A bankár az 
összes, tőzsdén szokásos üzleteket 
lebonyolíthatja, míg az értékpapír
kereskedő kizárólag csak készpén
zért vehet és adhat; feleinek illetve 
megbízóinak hitelt nem nyújthat, 
folyószámlát nem nyithat.

Budapest területén jelenleg közéj 
hatezer bankár és érték pap írkeres
kedéssel foglalkozó egyén él. Leg
nagyobb részük 1921-től mostanáig 
terjedő időben nyerte el az iparen
gedélyt. Tulnvomó rósz -k ;• fővá
ros pesti oldalán köti üzleteit, míg 
.Budának csak elenyésző csekély tö
redék jut ebből a hatalmas számból. 
Legkevesebb Óbudán és a Várban, 
legtöbb pedig az V. kerületben van. 
Mostanában a VII. kerület, kezd 
előretörni és egymásután Férik a 
tőzsdési iparengedélyeket ebben a 
kerületben.

Érdekes, hogy régi foglalkozásra 
nézve mennyire megoszlik a tőzsde
bizományosok kara. Különösen eb
ben az évben tódultak a legkülön
bözőbb foglalkozásúak a tőzsdére. 
Volt köztük: ügyvéd, pékmester, ke. 
reskedő, könyvelő, tanár, nyugalma
zott katonatiszt. A legtöbb bankhi- 
vatnlnok volt, akadt azonban egy 
artista is. A tőzsdebizományosok 
egy és félszózaléka doktori diplo
mával bir, viszont az egyik kerület
ben két libakereskedő cserélte fel 
egyszerű, de kényelmes foglalkozá
sát a göröngyös értékpapírkereske- 
dői pályával.

Bár az utóbbi nagy bessz alkal
mával sokan szomorúan tapasztal
hatták, hogy a tőzsdézés néha az 
autónál sokkal kellemetlenebb dol
got is jelenthet, — a bizományosok 
tőzsdére tódulása egyre tart.

SZSSllÓS? MfÉSÍ
Hövgíslf 

abÜÍEEfcBB? Wa
L’^bö részletek a hírhedt 

„Luxiról”
— A Hétfői Napló tudósitójától. —

„buzi* volt a tolvajnove r.utr: nbnrger 
Józsefnek, a híres betörőnek, akit pén
teken foglak el .Molnár György de lek- 
tivoflügye’ő csoportjának emberei. Disz- 
leifestő volt, valamikor. Négy evvel ez
előtt lépett a •- törő pályára. Egyideig 
még munkába járt, l.ogy a gyanút elte
relje magáról. Ptasinszky Pepi táncosnő 
édesanyjánál lakott albérletben, mikor 
az Andrássy úti ÍJöhie-téOt ékszerüzlet
ben liires belöré'H elkövette. A lopott 
ékszert kot megtalálták a lakásban, a be
törő azonban megugrott. Az uriasszony- 
nak természetesen fogalma sem volt ar
ról, hogy a nála lakó szorgalmas mun
kás tulajdonképpen veszedelmes betörő.

Lutzenburger tovább folytatta ezután 
a betörés művészetét. Munkába nem 
járt, hanem társait Kurz Sándor 19 éves 
gyári munkással és Déri József 21 éves 
kertésszel. Valóságos betörőbandút ala
kítottak, amelyiknek vezéro Luzl lett.

Négy év alatt százhúsz lakásba és üz
letbe törtek be. A zsákmányolt holmi 
érléke, mai számítás szerin*, megköze
líti az egymílliárd koránét

A banda tagjai el sem tudják mon
dani, hogy hová és mikor törtek be, 
csak úgy találomra neveznek meg dátu
mokat, lak; okai, hogy iye is betörtünk, 
oda is betörtünk.

Orgazdájukat Csirák)! János cipészt 
szintén elfogták.
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I
északi népok Icgeadón világában, belát- 
Imi.-Hí hőmérők ősvadonábr.n ól az 
iraa. /.firva*. a kietlen, mostoha tájnak 
I ez a rdlid vadja. Ezrével verődik össze 
hatalmas csordára, amely nz olvadó hó
val vándorol, hogy u hó alól kikaparja 
sovány táplálékát. Valami rejtélyes 
* monda vezi körül nz irnmszar7ast, 

ár'.al- ' 1 nbonás tisztelet övezi félelmetes ng- 
.piíruiy- gnnoaival ékes fejőt. Itt ebben a rnisz- 

érki'z.- i fii 'is északi hajón jászik a film, mely- 
nt l.-.inr- nek ér ’ 'kés r n.. /ben .■ z irttniszarvas 
-ió.el !:ö- i lrtg"ndájn szövődik össze a történet em- 

•ioigáa- ; bari motivuinnival. A film legközelebb 
• nég ; I;oniuta1á«ra kerül Budapesten.

iá | ez hí- I ».z a hir jön előtte, hogy ez. a 
•t, amely ! legnagyobb fllmcBrményo.

vezotett | 
csupán annyit ‘ 

tudott xne*’. ;y n betöréseket
ugyancsak ajlották végre.
A betörés és u bftnjelí'k eltünte
tése upyani hn esetben ugyni
volt <’•< a ve’: minden eseti
Ugyanazoknak a ro:i<lkl\ül ügyes 
gyakorlott Letörő kezeknek munkáját 
niorték fel.

A rendőrség hónapokon keresztül 
Jictetlenül állt ezzel a gyakorlott 
minden jel szerint tök'letcsen szervez 
bandával szz'ini ' n, míg n a délután 
véletlen n banda négy vezetőtagját 
detektívek kez< ro játszotta.

Az ötödik kerül' :i /.'úr«icgyed cr.v kis 
Jw'esinújiibiiii, a Tutnjos uccál :;n, a de
tektívek égj négy lagn tár n a .■ rn. let
tek f!gyeiiiu'/.i‘!’. akii; közül az. íkben 
JJőrci töibor <2 éves, 1 d>l vörö.um bün
tetett betörőt innorfék fel. akit már bá
rom év óta köiöz n rendőrsi g. A dv|< k- 
tivek elállóik a J mn lojárnbát, majd 
Igazolásra szólító!lék fel a társaságot. 
Dörei, aki a bctörcbauda feje volt, orro 
revolvert r.mto.t, do mikor n detektívek 
azt kicsavarták a ke/ diől, az egész tár
saság megadta árnyát. Mind a i 'yyüket 
megvab'üh.'i szúliilottak be a főknpi- 
tányaágra.

A főkapitányságon ji.'-'-nnl
1-ék a kiimlJgiitÚHukat. Dóréi Péter nem 
is kísérelte meg a tnyndást, hanem di
csekedve moélto el, li> -y tíztagú ban
da jó val eddig küíiilbcliil hatvan betörést 
követeli el ás /■ betörések nlkalmával. el
vitt tárgyak ér'éka meghaltál ja a kél- 
:>ztiz millió koronát. Dóréi l’éJ.oren kívül 
n bunda liz ingja közül még Mihdly .ló- 
nos. Viieri Islván < s Komlós Antal ro- 
vottmultu be örök lo ridt -k a rendőrség 
kezére, akiket a rendőrség azonnal le- 
tárldMaiOlt. A banda többi tagjánnk és 
nz orgazdáknak kéziokcritésóro megtet
ték a szükséges jnfé ’kod . !:el.

6, 8, 10 órakor kez

fcstörőünntía a rendőrségen
Hatvan betSrAal köve’tok «l

— A Hétfői Napló tudósítójától. —

V< izcdelmos betörői a/ 
mai Ionná ma n i < 
prt~rn már • 
nek főijei 
rétien teli . 
vetnek el •’« 
hkánok 
minden

Már is 
szczón

ft Milliárdos pás/,torleány ...........
fe.rzle be n.i filmjét Balogh Béla, a 
kiváló rendező. A film a Projekt o- 
gravh égisze alatt jelenik meg.

o Manna anna — Maclerliuck világ- 
hir*-. színmüve filmen — az ('nullában 
,5 L7, '49 és 10.10 órakor.

o Szilárd n tőzsde... és egy kontre- 
i minői- tőzsdeügynök belepusztul ebbe. 

(i A Kamara mozgó „Milliárdosok nccá- 
ijóban" cimü amerikai filmjének jolleg- 

,'l !z -íe‘s'g« FI teher tőzsdeügynök esete. A 
n I női főszerepet Lucy Porain alakítja. Az

eimen

előadások mn 4, 
dödnek.

• Amerikában 
nősített meg az 
.iában hetenként . 
szabod bemenetét 
nek kíséretében egy férfi van R aki 
jegyét megváltotta. így gyarapítja 
a bevételét az élelmes mozis, akinél 
ilyen napokon mindig zsúfolt a 
színház.

o Mozgótép-Otthon. A „Sasfiók" mind
két réfizo (10 felvonás) egy műsorban, a 
legcsodálatosabb és legizgalmasabb film
regény! Ezenkívül „Fütty fürdőidillje" 
2 felv. amerikai burlerzk. Angol Hír
adó. (4, 6, 8, 10.)

o Uránia — Monna Vanna — Mactcr- 
Unok világhíres színműre 5, */A, ‘49 és 
10.10 órakor.

• Két világhírű vendégmiivésznö sze
repel a Farost Színház operamüsorúu. 
Szombaton Melvena Garsmorc, a cin- 
einntii nagy opera művésznője a Tra- 
viatában, következő hétfőn Lőtte Schöne, 
a bécsi állami opera művésznője Rigó- 
lotto Gilda szerepében lép föl. Hétfőn 
a Mianont, jövő vasárnap délután: 
Hoffmann mesélt adják Aguílv. Adler 
Adelinával. Szerdán a Pillangó'cisasz- 
szony van műsoron.

élelmes tervet ho- 
eg.vik mozis. Mozi- 
cgyszer a hölgyek 

élvezhetnek, ki-

Mielőtt bármilyen 

ingatlant vsnní 
vaga? eladni 

szándékozna, saját érdekében el ne 
mulassza a belváros ie^sdokeföbb 
Ingatlanforgalmi Irodáját 

„rjndos"' 
IWGATB.ANÉRTáXESITO 

váu^töTa-r
V, JAxecf tér 13. (Fitr-Miitca sarok) 
f«fkere.in9. ToleTön me.54

£$T-mazsó Va&mAa31 

l!étiótöl-s?crdA»«: LahEittan hAs — Csiiiarcik 
Jelá.CsütörtöktŐI-vjsárnapig: » mattat

laSitya — Sa:£rnya85 sy&xelmek.

tisztelettel kéri közönségét, hogy az

MpocaHpsís

‘Jilm és 97Iozi

* Rendkívüli kt z. vyéles a 
klubban. Tegnap m ielőtt a 
klubhni'. T/cmlk.vilii '.<’z:rvi /* 
futtok ,i mozisok. A gyűlés : 
a rz-.knia ar.lvos válságának 
voslásu voil. A bl'i 
olyan viharossá fajú 
hogy a r> 
Darócit alezredes - 
voztak. Hogy a 
és véle.niényeler, 1 
zottak el. arról 
megemlítjük azt a tmiyi, hogy (lei- | 
ger l’iclmrd elnök, a Star vezér- ; 
igazgatója, látva ir.'.l, bogv a suiyos 
válságban nem tánu>v.'fjük kellő
képpen, lemondott élni*kitiaz■ *é gé 
ró! és csak viharos közhesy.áláRok 
és kapaeitálúsok után sikerült nz 
elnököt nuiradásra bírni, akiben a ' 
szakma teljes bizalma összpontosul. |

o Kelet-mozgó (Baross tér). Márka. a 
medve leány. Ham én a repülő kalap, 
/■’i idolin a: ••mbrrerok között, Niki rií-i 
hit ja párjai (•« Pathcrevii héfőtól szer-' 
•Iáig: Három éjszaka (a női rabló), kn- 
liindor.lr. ma 6 felvor.iöImn és n kis’ró 
jjilKor csütörtöktől vasárnapig. Előadá
sok hó(kötnap 5, 7, 9, Ünnepnap 3, 7.
V órakor.

• Az irnm-zarxas csodája. Már hóna
pok i a híre Jár a p 'sti menetköz.ínség 
kér. I n, hogy egy l.iDönleges témájú, 
'■ddir nem ismert saeniáolóról készült 
i'1 ni jut ••! hozzánk hutaimai külföldi 
• herei után, -t: IrnmszarvM cso<f> ja </ 
.i fthn: a svéd Xciix.’.ri (,’•»; yór al’..- , -a.

k Noh.’l dljr > erP •• híres írónő, L«. 
pcrlCt Ztliri egyik miive azolgáV. a 
Ilim t.■•májához, alapul, de ni- va n film 
olyant nyújt ebben a keretben, mnllirz 
fojrhntót még eddig név l ttunk. Az

Mim! gyanúsított 
isndla a IiW^íBSIuá! 

történt oluUitós wrí^neíÉí
BsmsröiSan atísWSc a topásrcB L

olővéiolben váltsa meg jegyeit, ne- 
hogy nz esti pénztárak előtti hihoteö 
len torlódás következtében n csodás 
film megkapó részelt esetleg ei- 

m Iliásszá.
Előadások hétköznap ■.«, ','»8 é:; "10. 
vasárnap '.44, l,4G, ‘ >8 és JO órakor 

kezdődnek.
Bevezetésül a japán! földrengésről 
készült eredeti helyszín! felvételeket 

mulatjuk he.

— J Hétfői Napló tudósitújdtól. —

Nagy feltűnést keltett n héten a 
rendőrség felfedezése, hogy Braun

i Beruáí, bnnkpénzdúros. akit, iizeníiá- 
nu ;,kezd- i rom hónapon át a Lipótvárosinál 

történt valntalopás elkövetésével vá
dollak és ezért vizsgálati fogságban 
is üli, a .bűncselekményben teljesen 
ártatlan és az! eg.v bank.szolga kö
vette el.

71 napilapok nem írtak arról, váj
jon ki felelős azért, hogy egy dóréi', 
s z u r ga lm a s, an 1 bí e,i ó zu s í i a tál em be r 
karrerjo kettétörött és csak a vélet
lenen múlott, hogy megmenekült az 
erkölcsi halál elöl. Sokan a rendőr
séget vádolták hallgatólagosan — 
de a Hétfői Napló munkatársa bi
zalmasan értesült arról, hogy

a feljelentést Braun Bernét 
ellen a bank ifiazfjatósáqa 
adta be és nem a rendőrség 
nyoniozása terelte rá a fi- 

fjyelmct.
A bank egy tizenegy éve ott mű

ködő szorgalmas, jó családból való 
ri-zlviselőjét gyanúsította meg lo- 
i ássál anélkül, hogy a legcsekélyebb 
’árgyi bizonyítékai lettek volna, 
lágy olyan emberi gyanúsított, ki
nél: a magánvagyona is volt ak
kora, mint nz. ellopott valuták ősz- 
szege és ki ellen soha se mini ki/o- 
(jós mm merüli fel.

Most a bank igazgatóján a sor, 
ogy

erkölcsileg és anijaailaff re- 
habilitálja tisztviselőiét.

Braun Bernát magas, fekete, kék
szemű fiatalember. Lassan, megfon
toltan beszél és kissé törődött az 
örömtől, ami most érte.

— Most, hogy tudom, ki a tettes 
— mondja Braun Bernát, — el is 
tudom képzelni, hogy a lopás, mely 
eddi# érthetetlen rejtvény volt szá-

(vevők

I momra — pcdiir tizenhárom hóna
pig gondolkodtam rajfa, — kivitelé-i 
ben elv egyszerű. Nagyon gyakran i 

, megtörtént, hogy utasítást adtam a i 
| hozzám beosztott tisztviselőnek vagy | 
: szolgáim k, hogy, ezt vagy az! hozza! 
!, 11 <>zzá m a kusszá bó 1. II onn a szó Iga i 
a kasszához megy és kivesz onnan

I egy táskát, az már annyira megszo- 
[költ minden bankban, hogy a kollé- 
‘ gák és a közönség, amely esetleg 
• látja ezt, teljesen rendben levőnek 
! találja.

A szolga egyszerűen a kasz- 
szákoz ment és kivette a tás
kát, de nem nekem adta, ha
nem egyszerűen, kisétált vele 

a bankból.
Kiveszi zsebkendőjét és megtöröli 

vele homlokát.
— Ma délelőtt meghívtak a bankba 

Nem akarok a dolgok elébe vágni, de 
azi mondhatom: hogy nem egyeziiink 
még meg. Ez addig nem is fog 
menni, míg erkölcsileg és anyagilag 

‘teljesen nem rehabilitálnak.
1 Mikor nz a nmlŐr törtéiit, éppen) 
i küszöbön volt cégvezetői kiímvezé-i 
! sem.

Sokat szenvedtem... sókat.

1

vér- és nemlbetegek 
" részére.

EZÜST SALVARSA3-0LTÁS. - Rendelés egész nap
R.ikóc -ut 23. I. cm. 1. Rókus sál szemben.

KlílöméSia Teletonszání / 14-22.’ I 
'-’.otí ős SteiohíUFűt fellepi> Az éré-1 
nvcsZsuzsika és Wennes lantot! Kezdete 8 arakor|

TABARIN
VIII, Rákóczi út 63. sz. 
Telefón: József 21-16.

Zf szenzációs 
novemberi műsor

Pártos Gusztáv
mint vendég prolongálva

Stefi Sehlndler Andersen
Eláswr Euxique Harrigo

A Lipótvárosi Takarékpénztártól! 
: vett értesülésünk,szerint Braun Brr-> 
j vdt teljes erkölcsi és finyanir rf'h<ibi- 
i liláciob/’p fog részesülni. Visszahe- 
1 lyczik állásába, kinevezik cégvezető-1 
; nek s mindennemű anyagi kárát 
' megtérítik. Remélhető ezek után, 
I hogy egy törekvő, tehetséges tiszl- 
I viselőnek a szerencsétlen véletlen ál
ltái lietiélörött karrierjét ugyancsak 
a véletlen szerencse zökkenti abba 

i a mederbe, melyből most már nz ér
demek elismerése virágozhatik ki. 
1 Sfty Zoltdu.

Hass &
Ernée Lentios

Champion de danso

I

5 Carras
erőjátékok

2 Kudryawc«w
orosz tánc

Stalner Slml müvésssonehars

Ma és 
mindennap

briliánst, ezilstí'l, régirtgokri Mindenkink írt- 
B,Ub«ivcn » KÖZPONTI P.KSZ£HHtVALTO 

ójkI körút IT. stim TddHMirtm: lór.el «l

5
 órakor
zaréral

[FEHfeR M. MiKSftir VaLt Basian-MáiiHis! oitsé'áraWI
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HÍREK
Makón ismeretlen 

kiesek több épületet 
fölöyujíoüak 

j fíöfói yupló tudósítójától.j fíclféji S(ip!ó tudósítóját ól. 
Aíakó, november 3. 

egy órakor Jelentették n 
'.nek lio: v több helyen lílz ütött 

több pontjában keletkező 
*' ■■(h\k arlft engedtek következtet- 

ttntM. Ilikor a 
f. helyszínre • xeztek, uéuán^ 

z 'i .- egy csomó szalma-, ezénakaznl 
'v'."' lápokban. A Hé vész ucctú tűznél 
iU. ‘.vanímtlák. hogy ismeretlen totte- 

\a!mflzaesóvákat vezettek nz épule- 
\.’í a kajakig és ezeket egyszerro 

re-nitottúk meg.
:’i tiizoltóHég -ak sikerült hamarosan 

a tű el a így a kár nem olyan 
A. {•'■u’.lognhls ügyében egy rend- 

S ’i •,-.(?-:«S szállt ki. Valószínű, hogy 
nyújtották fel a kazlakat és 

* A gyanúsította kát kihalL-
•jiu a rendőrség.

te
és ezeket egyszerre

Ismét me@szöfc.&tí
két koszípétizcsalü

— A Hétföl Kapló tudósitójától. —

Vasárnap déhlőit 
föl jele idős érkezeit ......... ..........
Osváth ellen. A föl jel'ütések össze 
h.'. most már százötvenmillióra l J•
emelkedett. Munkácsij Artúr delek- ( Ickintdes

Grihueald Ernő és Osráth Gyula ; 
Dohány ucca 16. szám nh\H- 1 
lőzsdeblzomá nyomok ellen több 
jelentés érkezett, hogy a kos: 
adás céljára, átadott összegeké 
sikkasztották. Ai.
Kiár Gyula nagykereskedő adta be, 
aki ötvenmillió értékű részvényt 
adott át a két tőzsdeöi- nnánjjosvai,'. 
majd Szabó Gyuláim, úHamtiszivL 
selő özvegye, jelentette fel őket bar- 
mineötniiUió el sikkasztása miatt.

újabb húrom 
Grünwuld és

— Gomblyukba a villamosjegyet, 
A vilioiiostársasáuok at ,ijaniesterei 
az új jcnyrendszer mellé cujj kis 
hosszúkás kar térni a ppa! is kedves* 
led Lek. .1 Lartóulapot minden kocsi
ban kihifjfjrsztelték és ezen rend
őrségnél való fenyegetéssel fűszere
zetten az alábbi mondatot olvashatja 

i;/ már út/./jis arj)ian!;anjjarfjatott utas: 
1 A jegyet nz uiaz.ás végéig lat

haló módon kell megőrizni!
, Kell merjóritni. Punktum, Csak így, 
I egyszerűen és negédesen. Látható 
I módon. í'z szeget ti i a fejembe. A 

igazgatóság rámparav- 
csol. hog-i iát haló mádon őrizzem 

j meg a villámot: jegyet. A zsebembe

Jí

___ et cd* .......... .............     „ .... ...
első feljelentési ' tivTüfclüg’yelö emberei vasárnap ke

resték ti lakásukon a tőz-debizomá- 
b? osokat, de nem találták őket.
Megállapították, hogy Criimmiid és ; ■ —.................................. -. -
OsrríM hYcsóe szülitek, Eiíogatúsuk : kalapé m nicllé c™. ^'olfenaui Ko- 
iránt a szükséges lépéseket inegtet- ' karda kellős kpzepeoe. hogy fennen | *|^ ~ : ,^,/nc-urt z, r « z.Z. Z.Z.? z. az, z-t zv«l*«A zfz«

ild és
ne tennem, isten ments! A aomblyu- 
kamba vele. * n/7.7 talán tűzzem a

- A német trónörökös még min- 
(i:£ Holi.im.üúhan tartózkodik. -V 
iva.s-irodit liag-ai jelentése szerint 

■ volt német trónörökös illés: jnin- 
ó ' \ ieriligetiben tartózkodik. Hol- 

’india a trónörökös esetleges eluta
zását nem ellenezhetné, mert a írón- 
„rökös önként tartózkodik Hollan
diában.
- Képviselői beszámoló. Urba- 

j,ics Kálmán, a nagylaki kerület 
liciazetgyülés-' képviselője zlpátfai- 
ctin kedden délután beszámoló be- 
^(íct mond választóinak, a Gazda- 
rdbcii, ahol ez alkalommal nagy
atádi Szabó István fölmívelésiigyi 
miniszter, Schandl Károly államtit
kár, sokorópátka i Szabó j.stván volt 
miniszter és még számos képviselő 
vienik meg- Politikai körökben 
nagy érdeklődéssel tekintenek a 
gyűlés elé, mert — mint értesülünk 
- a kisgazdaképviselők elégedet
lenségének okait fogja kifejteni, 
íj'okoropátkni rámutatva arra, hogy 
n kormány megakadályozza azl, 
hegy a földbirtoknovella tárgyalá
séi a nemzetgyűlés megkezdje. Úgy 
tudja, hogy a löldmlvelésügyi 
miniszter ezen a gyűlésen elítéli 
azokat az. egységespárti kisgazda- 
1-epvi.v iükei, akik a Házat újból 
ó^ze akarják hívni, mert ez a teljes 
w'n'tszakadáskaz vezet. A minisztert 
• s a képviselőket Apátalvára külön- 
rónát viszi s ugyanazon a vonaton 
fognak mindnyájan Szenedre utazni.
- Elrabolt szent szobor. Szoni- 

l 'tliciyröl jelentik, hogy Sérc köz- 
.‘■'•g (Ihclározta, hogy a főtéreii föl- 
; htja S; nni Antal nagy szobrát. A 
s/.o’nor elkészült s a leleplezést ma 
: tárták megtartani. Vasárnap rep-

6’íojiőa»! n szobor cltiiut « 
1 - -i talapzata maradt vissza. A

'''•nős rablás nagy izgalomba ej- 
> e a köz: á g polgárait.

V.-. ( nitárias Nüsző vétség közgyii- 
'•■v.*. A M .gyar Unitárius Nöszövctség 

á nm és díszes közönség olőtt
■ m.-z közgyűlését a budu-
! —ifé.iu.; templomban. Buzogány

"a • ".löki Trj’gnyi’óbcszédo után y.
r - l’úii'kái ;i. özvegy Fúbry Eiiéné

■ nu'ö. be jelentésében a szövetség szo-
'■" "i-nkéjú’-ól. íiyomorcnyhitési és
; '1 '' '•»• ■'té'.i akciójáról.
' i'i'Pöki vikárius Imája 
■•iinius lángjaival ért véget

I f|'SP|r.
, - A JráíívátMl femploiu 

A jósgefvfitOBi
kn.,.„r.n, Dot.ch Károly, ve-

I

nyomorenyhitési
.Tóton Mik- 

után a 
az ün-

hirdesse a t. igazgatóság apró, de 
hossza ni ó s téllé ni ességeit.

— \ polgári iskolai tanárképző fő
iskola félszázndos jubileuma. Kétnapos 

.... . .. ünnep keretében túrija féluzázados ju-
ni’l;.uiy ( bileumát az. Állami Polgári Iskolai Ta- 
- a légy, núrképző Főiskola. Az ünnepség vasár- 
/ revü’nap délelőtt 9 órakor kezdődött és hét
számos főn. csto fejeződik he. Az intézet győri

aulájában n kultust- 
——. ..... .. ......... .......... , székesfőváros és az
deleket. A I ó.'í /'pn közel otven-l öaszoa főiskolák megbízottai és nagy
négy inodelt mulatott fel es u x’Off-| számú előkelő köznség joleulé tőben folyt 
geli toalettől kezdve a outi kosztil- |n vasárnap az ünnepség ós a beszédei? 
uiig u női divat választékos reiüO', soron többen méltatták a főiskola jó
kéit mutat III be. A számos ruha. kő-; lentő'. ’gét és nagyszerű teljesítményét, 
zöld akad jo nemuiy olj un is, amely j a. mai ünnepély a Himnusszal végződött.

\ I me(.V111 11 lJsl,'’.LSJi — A pesti nagyvásár. Ma hosszú
‘. • -5*.' I SZií ‘,,nü-,< !au 11‘5’ ' szokórsorrmk kellene húzódni a So-n ruhák es .azok. aim;;,'.e.;ct kiváló, íz ' rokHl-u. felől fnfó országúton: tekln- 

' feles 1’ •l.vúrmegye országos nugy- 
’ vásárt hirdetett a inai napon ö pesti'

' • ■ ‘ói- .-. j ’kíiós szekÓT-on kel leim 
, .jönni a. késmárki gyócsosoknak, a.
losonci fs’zolrasokiink. a kolozsvári 

■gombkötőknek, a brassói vargáknak, 
i Fs jönni kellett volna T’nz onyhól 
az ötvösöknek és Váradról a szür- 
szabóknak, hogy cifra szironyos 

! sziirt yoheMson magának ók arany 
' fülönfüggőt az asszonynak ;• vásá- 

: cos eml'í f. í’s nem jött el egyik sem. 
' Elmaradlak azok is. nkik elé nem 
húzott tiltó vonulni Trianon: a pécsi 

'szappanfőzők, a szegedi papursosok 
és a debreceni nemes csizmadia céh 

• sem hozta el remekbeszabott mun- 
I Icáit, mert a vasutak minisztere 
| annyik a szaldó n. gőzmasina vitel- 
j díját, amennyiért régebben kocsit- 
! lovat vehetőtt. volna a mester, /k vá
sártéri Incikoji.vh ik füstje nem kö- 

. szőni zajos vásári sokudnlmat és 
' áldomásiink is csak idei vinkó járja, 
! mert annyiba kerül a szódavíz, 
j amennyibe valaha a jó homoki knr- 
| cos került. Csendes, nagyon csendes 

u. pesti nagyvásár tíz úr ezerkilene- 
százhmzonlmrinadik évében.

i — Kétezer korona helyett kél hónap 
és nz engedély niegvnnása. Miskolcról 
jelentik, hogy liláit Henrik miskolnl 
mászó voa augu xtus végén tirdrúaitds 
miatt r.z uzsorabirósárr elé került. \ bí
rói ág Blattot árdrágítás vétségéért 2t)óíi 
korona pénzbiinte'.é ;«•(• ítél*<-. Ezt az öaz- 
szofíel azonban n ni'-szúrós nagynak, nz 
'télétől pedig súlyosnak ta’últa s felleb
bezett. A Kúriához került az íigy n on
nan most érkezett lo az ítélet, A fel
sőbb bíróság meghagyta a 2000 korona 
pénzbüntetést, ezenkívül Blatt. Henriket 
két hónapi fogházbüntetésre és iparen
gedélyének megvonására ifélto.

Ugyancsak megszüntetik u mi-( . ______ _____
llzctéseket s a miniszterek is. sárnap délelőtt .11 

a képviselői llzetéssol lesznek j budapesti díváiéi g bemutatta a le 
Törlik a mi- ]

mény. 
nlsztcri 
csupán 
kénytelenek megelégedni, 
nlszterek reprezentációs járandóságaid is.

— Egy gyógyszerész morfiumot 
ivott. Lehncr Alfréd gyógyszerész 
a Vilmos császár ut 61. szám alatt 
lévő tulajdonát képező gyógyszer
tárban morfiummal merj mérgezte 
mafiái. Súlyos állapotban a i.,,entők 
a jwAwfl-kÓL’házba szálliLi'.ták. Tel
tének oka ismeretlen.

— A betörő „főszerkesztő*. ?
(jeti ila!ektívcsoport elfogta 
Zoltán 32 éves szőnyegszövő alet, 
aki ez év júliusában szabadult, ki a 
szegedi Csillag-börtönből és azóta 
betörésekből tartotta l'Önn magút 
Mikor a detektívek az ueeán felá1- 
merték, Simon ifjazolvan.'/l, mirlalo’.: 
föl, hofijj ő a „V .... 
cimü lap főszerkesztője. .... ......... .
vány persze mit sem használt és Si
mon „főszerkesztő** urat letartóz
tatták.

— Az újságkiadó tisztviselők hd/P.o- 
zísl scgélycRoportju f. hó 3-án Li’h'V'f 
Jenő elnöklete alaM tartott '.•-u-.kí
vüli közgyűlése egyhangúlag elfogultai 
Krar.^ Ede péuztái’Jiok azon Indilvá- I 
nyát, hogy az özvegy- és árvasegélyt . 
egymillió koronára cmli föl.

— Gyermekvásár. Debrecenből ,ie- • [ 
lentik, hogy a tegnapi naH2.n egy ' 
rokkant felesége négy, rongyokba 
burkolt gyermekével a piacra ál
lott és a járókelőknek eladásra kí
nálta föl őket. Egy jómódú gazda 
megszánta a szegénv asszonyt s 
hogy nyomorán enyhítsél), egyik

(gyermekét magához vette és a szo- 
I gény asszonyt efjymillió koronái éi 
! ajándékozta nicK.
I — Önvédelemmé minősített súlyos 
testi sértés. Karsay Gábor rendőr ellen 
súlyos tcsi sértés elmén adott vádiratot 
az ügyészség Lumpért Pál kocsimosó 
fel jelentőse alapján. A rendőr a hür. tető
törvényszéken Euycdi dr. -gyes bíró eh’ 
került ahol Lumpért előadta, hogy 1921 
szopj ember 4-én egy bokrétautcai korcs
mából éjféltájt kijött Karsay és valami 
miatt felelősségre vonta, majd ütlegelni 
kezdte, kardot rántott és azzal üss ..- 
vissza vagdalta balkarját. A rcuíi'",r 
úgy vallott, hogy Le.mport támadt r; és • (íúfóbin "art-j.í" 
ő ctiok védekezett. A bíróság Ítéletében | q.
kimondotta több tanú kihallgatása Kamera t..
után, llogy Karaay jogtalanul használta ■ ](;-,zfr,f.f.» ,|r. 3/'

Maujjar Királ.’jsáfT i i< 
kész lője. é-v. i?rnzol-1 ná

Divatrcyü a Helikonban. Va- 
órakor

a kardját és súlyos testiaértés elmén 6 
hónapi fogházra Ítélte. Frllehlv 
folytán az Ítélőtáblára került ügyi*. ahol 
Kállay Miklós kúriai ldró tanáéi-” 
tartólAk meg a fellehhvitcli főtárgya-í ,/nli javaslatban 
hisí. A tábla úgy találta hogy a rend- ’ 
őr jogosan használta fegyverét; és ezért [ 
jogos Önvédelmet lé lőtt fon forogni, i 

i megváltoztatta a büntotőtörvényszék ité-j

lijnbb divat újdonságait egy revü* 
keretében. Az elegáns ó'. ! xz:,.v“’-' AJ....
tagja jelent meg a revün, akik sok-|uti épületének 
szór megtapsoltak a bemutatott mo-• minisztérium, 

lón közel ötven- 
, fel és a reg-1 
a Iráii kosztü- 

..‘Ziékos rerne- 
úinos inba kö- 

olyan is, amely ( 
helyét a párisi: 

u... .Kvdönösen az stélyí * 
azok, amelyeket kiváló íz-■ 

léssel készített el a cég. Nagy fel tű-i 
uéat keltettek a Martos-c(^ előkelő 
párizsi cipőmodeljei is.

— ■f'rí'b.aese’uJór min- rekord-betörő. 
Kovács István rovottmultu betörő íö- 
lőtt. Ítélkezett ma a biialetölürvényszé- 
ken Zakariás István ítélőtáblái bíró ta- 

icsa.'Ko‘. á’-s 1922. év elején c?cudűr- 
nok jelentkezőit és próbuesenáiíe lett. 
Azonban csakhamar megszökött és 

| csenuőri egyenruhában több huúupöbtL 
i-; Jiúz padlását nikuiccsdl felnyitotta, 
s j Több millió korna értékű holmit lopott 

össze, amelyi knek nagyroizét vidéken 
értókcf-itottc. Cegléden ez év elején az 
egyik orgazdát raji ácsip>é-k, letartóztat- 

( Iák és ig.v jutott u rendőrség Kovács 
: nyomába, ötvenhat lopást bizonyítottak 
' rá, azonban még igen sok azoknak u 
i lopásoknak a száma, amelyeknek .ettes- 
iségét Kovács mindvégig tagadni igyo- 
' kezelt. A bíróság 5 é- félévi 1‘egyhúzra 
í Ítélte, mig orgazdái 6 hóuapi fogháztól 
(egyévi börtönig terj-lő cizáráshíinte- 
1 tést kaptak.

A Magyar Jogászegylet évi rendes 
: közgyűlése. A Magyar Jogászegylet dél
előtt tartotta meg évi rendes közgyűlé
sét a Budapesti Ügyvédi Kamara disz- 
'• termében dr. Nagy Ferenc volt, minisz- 
I tér, egyetem*' tanár elnökletével. Az el
nök megnyitóbeszédé után dr. Stand 
Lajos kúriai tan:' ,'s- Im-k fclolvaeésl tar
tott Adalékok az itólkt •--« lélekt <>,ához 
és a bíró viláf)).i'zt?!''h . elme.;’. A meg- 
(ertott tisztu.ii*.ásón •g.vhiuigulag m- <- 
választották ez előz."- évi tiszílknió -s 
ez igazgató vőicszlmá-jyi, vnlambit pót
lólag dr. Hegvó Miklóst és dr. Fodor Ár- 

Imliit ej alelnöküknek. 
J — Az ügy véd jelöltek a hároméves 
| gyakorlat vIsszaáiltásxért. Ya^éirnap 

..,w„ ........„a meg az Ügyvédjelöltek 
:-;zágos Szövets/gn a Budapesti Ügy- 
di Kamara, tanácstermében rendes 
................... .......... -’tirp Viktor clnökleté- 

v< I. Az ^lnökJ megnyíló után elnöknek 
’* d>-. Widder Miklóst, társelnökök!--k dr. 

, Albrecht Ferencet és dr. flóbor Mihályt 
egyhun gu 1 ag. H ntáro- 
kimondották, líogy n 

hároméves joggyakorlati idő vis.sznúllí- 
lásánnk :«z érdekében küldőit-égilog ke
resik fel az llluiékcs hatóságokat.

— A hivatalos lap mai számából. A 
miniszterelnök a rotációs p.n-’r felhasz- | 
Hálásáról mn rendeletét becsatolí ki. 
melyhon a napilapok nldnlxz imában na
gyobb szabadságot ad. A régi korlátozó 
rendelőt egyéb rendelkezései továbbra 
Is érvényt en maradnak. -- A being;' 
miniszter mai rendeleté foglalkozik n 
főispánok és az önkormányzati tiszt
viselők. vrlnmínt há-mílyen állami al
kalmazottak állásával összo nem férő 
mellékfoglalkozásokkal A rendelet sze
rint ezek a tisztviselők nem lehetnek 
oly részvénytársaságok és váli; latok 
tagjai, melyek ny.-részk dé:- 1 foglal
koznak és égoklöl n vőllalr.lokló! s ;n- 
míról ’ javad!)1’*1 ozást el nem fogad! ól
nak. — A miniszterelnök fölemelt" n 
büntr-li’íJogi értékhatárok'-', valamint a 
pénzbiinleí-'s én pénzbírság mértékéi k.

X pénzügyminiszl r VÖrrrml' ’ •' •' 
adóit, ki nz. adóalanyuk <’s adótárgyak 
ujnbb összeírására.

•s tban j választották inog
MAMA

még pedig értékes márka ma 
az egész világon a 

valódi

jnbíláló. -
plébánia- letét é« Karsayt fölmentette.

. ,h ■ .i, x/uiKun iiároiy, va- — Megégett kisleány. l.encKci ?fúria
•'> un.i nelio negyedszázados mttkö- 4 éves kisleány szüleinek Pezei’é'H-u. 

f ’ lé'’l H :UaUli'‘ Az üuneÍ,B‘’í misével 19. szóm alatti lakásában egyedül mn- 
.v..> ;i.nc y ’1^n ,a Mária Terézia-j radva egy gynfnskntulyával játszadozni 

i - .. !1 véli. Itt n kezdett. A kihulló gyvfnszálok közül
n^n-brn Puréhl Győző (egyet meggyujtuit és csakhamar lúngba- 

, ','1'''"'í’tto a jut ilúiist ég fel-; borult az egész lakás. Mire a lezárt
, l-'Ji-^urmes^r üdvözlő levelét, ajtót kinyitották, a h-lalcíny stdjios

áfjáti sebeket szenvedeti. A mentők n 
Stent István-kórházba szállHnfták. itnol 
röviddel n beszállítón után moghfdt.

—- Razzia Angyalföldön. A főkn- 
pitnnv.Háir főbb dél rkt ívcső portja 
Rak, detcklívfőfrliigyclő vczrdócével 
vaMúrnan hajnalban razziát tarlóit 
Angyalföldön, főleg oz élhagyatot- 
tobh helyeken. A razzia sorúti löbh 
Oft'yént állítottak elő. ' *" ’ ‘ ”
nyolcat őrlzeíbo veitek, 
biokét kellő igazoltatás után szab; 
dón engedték.

Wtótil. .. . üdvözlő levelét, ajtót
'! Dufek Imre káplán, 

nevében dr. Vasok 
polgársága nevében 

r , 'Otötiék a jubilánst.

fizetőt. A c«h Pénz. 
' '■'■mbnn lírvónyjava,Intőn 

•zenut ol; un képviselők, 
’-ak voltak, kénvhc 

r" kapják köztisztvIcA.
; ‘,e' cs<*k az c>-t- 
l‘:i kuzíkztvihoU; ü-.u- 
~~t a képviselői illet-"“Wobb, mint

e> ■(
akik köMil 
mi ti ?■ |iJ>-

I

DIANA
sósborszesz
melyet nemcsak idehaza, hanem a leg
távolabbi tengerentúli országokban is ott 
találunk mindenütt, ahol fájdalmat kell 
csillapítani. — Hatása csodálatos 
Valóságos első segély a házban!

Mindenütt Kapható
1
1

1

kis üveg ára ................... O K — .90
nagy üveg ára .............. OK 2 33

(mc"íctel l;b. 4 kit üveg tartalminak)
nagy üveg ára ............ OK 4 60

(megleld kb. 8 kis ;ivrg tartalmú: «m
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Neekezdfidöft a harc 
a pénzintézetek és a kontremin között 

A küllöjdi komoly tőke a haussisták oldalán 
Mit várhatunk a következő tőzsdei héttői 7

RHÉT
KözGjaoasiiGM

, A kontrám In koncentrikus táma- 
rfáaa következtében agonizáló tőzsde 
az utolsó napokban injekciót ka
pott a pénzintézetektől, melyek úgy 
a saját, valamint az érdekkörükbe 
tartozó részvényeket tőlük telhető- l 
]eg elvásárolták a tőzsdei nyílt . 
piacon, miáltal azok a további ár
eséstől megmenekültek. Mint min- I 
'den erőszakos beavatkozás, úgy ez j 
az injekció in természét csen csak , 
ideig-óráig javíthatja meg a tözs- 
dét, igazi gyógyulást nem hozhat. 
Mindenesetre a pénzintézetek inter- 
.venciója dícsóretreméltó s talán . 
annyi eredménnyel fog járni, hogy 
n mesterségig áreséseknek véget 
ívet, azonban a 1őzsd<* megjaviilását 
nem hozhatja. Ahhoz, hogy a tőzsde 
Ismét visszazökkenjen a régi kerék
vágásba, a külpolitikai helyzet meg- 

ijavulására volna szükség, kiilönö- 
aen a németországi politikai helyzet.! 
teljes tisztázására.

< Amíg Német ország bizonytalan 
helyzettel küzd, amíg ott a rend, 
az uralom koncentrálása inga
dozó, a tőzsdék a nemzetközi 
piacokon meg nem nyugodhat
nak s addig a budapesti tőzsdén 
sem állhat be a normális for

galom.

Mindezek ellenére benfentesok a kö- 
1 vetkező tőzsdenapokra nagyobb f or
vaimat s jobb árfolyamokat remél
nek. A pénzintézetek intervencióját 
Ugyanis nagyjában alátámasztja a 
Külföldi tőke érdeklődése a magyar 
írészvények iránt és értesülésünk j 
■zerint a legtöbb nagybankhoz igen 
ttok vételi megbízatás futott be a 1 
legutóbbi napokban a külföldről.1 
Ügylátszik u külföldi spekuláció,!

Uj részvények a tőzsdén. A hétfői 
tőzsdén — értesülésünk szerint — 
két uj részvényt fognak bevezetni. 
Az Angol-Osztrák Bank bevezeti a 
Thék Endre Bútor-, Zongora- és 
Épületmunkák Gyára Rt. részvé
nyeit és a Wiener Bank-Vérein 
részvényei is november 5-én kerül
nek jegyzésre.

A siófoki fürdőtelep részvényei a 
tőzsdén. A Balatoni Gyógyfürdő 
Részvénytársaság, inxjly tudvalevő
leg a siófoki fürdőtelep tulajdonosa, 
Rzombatpn kérvényt adott be a tőzs- 
detenácsliQz, melyben részvényeinek 
tőzs<lei jegyzését kérelmezte. A vál
lalat tulajdona Siófok l’iirdőtelep 
összes szállodáival és nyaralóival, a 
VQndéglők, kávéházak és a strand
fürdő teljes beuendezésével. Ezen
kívül birtokában van még .35.000 
négyszögöl terület, melyen újabb 
nyaralókat építenek, valamint egy 
modern háromszáz szobás szállodát 
te. A részvénytársaság agilis veze
tősége minden eszközt felhasznál, 
hogy a fürdőhelyet európai színvo
nalra. emelje s programját ezirány- 
bnn igyekszik megvalósítani. A rész
vényeket, mint értesülünk, Kövide
óén 'Aczél Pál és Társa bankháza 
yeBcti be a tőzsdére.

Foch marsai protekciója. A. na
pokban egy Budapesten lakó orosz 
tábornok kereste fel u Francia- 
Magyar Bank ejp’ik Igazgatóját s 
kérte, hogv az új pénzintézet köte
lékében nlknlmazzáK, miután öt vi
lágnyelven, közötte természetesen 
franciául is. pe^fektiil ír és beszél. 
'Az igazgatóság arra hivatkozva, 
bőgj’ helyiségei még nem készültek

HÉTTŐ! NMPLÓ

mely immár nagyobb érdeklődést 
mutat a magyar részvénypiac iránt, 
elérkezettnek látja azt az időpontot, 
amikor tőkéjét gyümölcsözőleg he
lyezheti el a magyar értekekben s 
ott is azon, a nézeten vannak, hogy 
<z magyar részvények elérték mély 
pontjukat.

A kontremin pedig nehezen 
hagyja el diadalmas pozícióit. Rövi
desen megszokta már, hogy a tőzs
dén ő diktálja az iramot s így 
mindjárt a szilárdnak látszó pén
teki ulótőzsdén megkezdette operá
cióit, látható eredménnyel. A pén
teki utótőzsdén az értékek legna
gyobb része elvesztette a tőzsde hi
vatalos idején szerzett árfolyamnye
reségét. A segítőcsapatok, miként a 
múltban, úgy most is Becsből ér
keztek s a bécsi kontremin megint 
elkezdte a magyar értékek infláció
ját, amit az ntótőzsde már nem tu
dott. felvenni, úgy hogy a részvé
nyek már csak árengedménnyel 
voltak elhelyezhetők.

A következő tőzsdehétre így. ho
roszkópot rendkívüli nehéz felállí
tani. Egyfelől a pénzintézetek ha
zafias törekvése a magyar értékek 
árfolyamát legalább is stabilizálni, 
másfelől a végletekig pozíciójáért 
küzdő kontremin, bécsi segédlettel 
az ellenkező fronton, még igen sok 
és ádáz küzdelmet fog produkálni, 
hogy végre a budapesti piac kellő 
egyensúlyba kerülhessen. A csatát, 
természetesen az az oldal nyeri 
meg, amely jobban bírja idegzettel, 
de főleg nz, amelyiknek zsebében 
marad az utolsó ezüst golyó, hacsok 
rövidesen a németországi bonyodal
mak el nem intéződnek, amikor is a 
győzelem el vitat hatatlanul a hausz- 
szisták oldalán lesz.

cl. a tábornok ajánlkozását nem fo
gadta el. Nyolc nap múlva az orosz 
tábornok ismét bekopogtatott a 
Francia-Magyar Bank igazgatójá
hoz. Levelet hozott, a budapesti fran
cia követtől, Döuleet-tő\. A levélből 
egy másik levél húllott ki, írója 
Foch marsall, a francia generalisz- 
szimusz volt. Levelében arra kérte 
a budapesti bank igazgatóját, hogy 
orosz tábornok barátját, ki a világ
háborúban a francia vezérkarhoz 
volt beosztva, lehetőleg alkalmaz
zák. Ily hatalmas protektor kérésé
nek természetesen az új pénzintézet 
nem tudott cllentállani s a táborno
kot. azonnal alkalmazta.

A Csillaghegyi Arpádfiirilö részvényei 
a magánforgalomban. Budapest legked 
véltebb strandfürdőjének, a Csillag
hegyi Árpád-fürdőnek részvényeit rövi
desen bevezetik a tőzsdei magánforga
lomba. A vállalat 15.000 négyszögöl saját, 
területtel rendelkezik, melyen a csil
laghegyi gyógyforrásokkal kapcsolatban 
gyógy- és strandfürdőt, valamint ás- 
vátiyvizüzemot tart fenn. A telepen két 
fürdőmedence van, 70(1 vasbeton és 1500 
vaskabinnal. Vízvezetékét és világítá
sát saját villnnytelepo látja cl elektro
mos erővel. A ré zvénytársaság most 
emelte fel alaptőkéjét M.000.000 koro
nára, moly összeget az igazgatóság tel
jes egészében a fürdőtelep fejlesztésére 
és kiépítésére fordítja. A tervek már 
elkészültek egy legmodernebb télfnyárl 
szanatórium fölépítésére s egy harma
dik medence építésére uszóvereenyek 
célja’ra. A vállalat részvényeimé ónak 
egy csekély töredékét óhajija a magán
forgalomban elhelyezni.

A vasárnapi terménypiac.
A vasárnapi magánforgalomban 

különösen búzában és rozsban mu
tatkozott nagyobb kereslet. A 
svájci gabonaexport részére tör
téntek fedezések, valamint sokan 
megpróbálták a bécsi rozsexport 
részére fedezeteket szerezni. Mint
egy 80 vágón gabonát adtak el, 
a szombati 86—88 ezer koronás zár
laton 500 ezer koronával maga
sabban.
A liszt- és őrleménykereskedők nagy

gyűlése. A Liszt- és Örlomónykereskedők 
Országos Egyesülete vasárnap délelőtt 
nagygyűlést tartott. A gyűlésen az ösz- 
szegyült meghívottak a szakma aktuális 
problémáit vitatták meg. Majd hosszú 
vita folyt a malmokkal való együtt
működésről. A nagygyűlés foglalkozott 
még a jövő heti közgyűlés előkészítésé
vel is. A gyűlés keretében megválasz
tották az előkészítő bizottságot, amelybe 
Túri József, Földiák Gyula, T’ic/c Illés 
és Moskovitz Miklós nagy kereskedőket 

j küldötték ki.
x Az Anglo-Austrlan BaDk Limited 

igazgatósága Schönthal Oszkár és Gis- 
1 kán Nándor igazgatóhelyetteseket igaz- 
' gálákká, Kállai Leó, Kronstein Mátyás, 
Salzcr Marcell, dr. Szalachy Andor cég
vezetőket, Sebestyén Hugó főfelügyelőt 
és dr. Barsi Aladárt igazgatóhelyette
sekké, Kádár Alajos,' Kozma Aladár, 
Lantos Oszkár, Steiner Pál főhivatalno
kokat és Szentkirályi Károly titkárt cég
vezetőkké nevezte ki. Egyidejűleg Vida 
Istvánt főpénztárossá, Bartha Józsefet 
tőzsdeintézővé és Bottenstein Vilmost 
csoportvezetővé léptették elő.

x A gróf Csáky László Prakfalvl Vas
ás Acélgyár Rt. az 1922/23. üzletév 
100,929.930.50 K tiszta nyereségéből 150 
K osztalékot fizet (a múlt évben 32 K). 
A szelvények f. é. november 2-tól kezdve 
a Budapest-Li pótvárosi Takarékpénz
tár Rt-nál kerülnek beváltásra.

x Nemzeti Hitelintézet Rt. október 
30,-í rendkívüli közgyűlése elhatározta 
az intézet eddigi 000,000.000 korona alap
tőkéjének 1,800,000.000 koronára való föl
emelését. A kibocsátandó új részvényo
kot teljes egészében a régi részvényesek
nek ajánlják fel 1:2 arányban 5000 K 
kibocsátási áron. Az elővétel november 
hó 80-ig gyakorolható az intézet központ
jánál és összes fiókjainál.

x A Klssling Rudolf és Fia Csillár- és 
Bronzárugyár Rt. október 29-iki rend
kívüli közgyűlése a vállalat alaptőkéjé
nek 15 millióról 40 millió K-ra való föl
emelését határozta el. Az elővételi jog 
3000 K-ás ámn 1:1 arányban november 
5-től 10-ig lesz, a Budapest-Lipótvárosi 
Takarékpénztár Rt.-nál gyakorolható.

x Tanítói Bank és Kereskedelmi Rész
vénytársaság tranzakciói. A Tanítói 
Bank és Kereskedelmi llt. közli, hogy 
legutóbb tartott igazgatósági ülésén jó
váhagyta a Budapesti Zománcárugyár 
Részvény társasággal kötött megállapo
dást, mely a Tanítói Bank és Kereske
delmi Részvénytársaság részére bizto
sítja az iparvállalat fölényes majoritá
sát. Ezen az igazgatósági ülésen egy
ben elhatározták, a Budapesti Zománc
árugyár Részvénytársaság ipartelepének 
és üzletkörének nagyszabású kifejleszté
sét: a mindenfajta zománoáruk gyártá
sún kívül — mellyel a részvénytársa
ság már eddig is jó nevet szerzett ma
gának a piacon és exportja révén a kis- 
antant államaiban is — be fog rendez
kedni a gyár vasáruk és horganyozott 
áruk gyártására. A Budapesti Zománc
árugyár Részvénytársaság ezen tranz
akció következtében a közeljövőben fel 
fogja emelni alaptőkéjét, mely közgyű
lésen fogja beválasztani igazgatóságá
nak tagjai közé a Tanítói Bank és Ke
reskedelmi Részvénytársaság delegált
jait.

x A Magyar Ruggyantaárngyár Rt. 
igazgatósága a társaság közgyűlésén ka
pott meghatalmazás alapján elhatározta, 
hogy a kibocsátásra kerülő 150.000 da- 
rab 2000 korona névértékű uj részvényt, 
teljes egészében ós pedig 2:1 arányban a 
régi részvényeseknek 40.000 koronás ár- 
folyamon, 2000 korona költség hozzá
adásával rendelkezésére bocsátja. Az uj 
részvények már az 1923. üzletév nyerésé- 
gében' részesednek. Az elővételi jog no- 
vombor 8-ától 16-áig bezárólag a Wie
ner Bankvereln magyarországi fióktele
pénél gyakorolható, délután 4 ós 6 óra

Budapest, ljgj..,  ̂

között, ahol ugyanakkor 
nyok nóvértékénok 200 komáról 
rónára való felbélyegzése iK

X A Honi Faipar Bt,
■millióról 13.5 millió koronára r?Sl u 
Minden régi részvényre 2I új 
vohotö út darabonként 5000
hó 10-ig a Pesti Magyar KeS*1 <• 
“k Vnó1Nem“tt T8k“  ̂

KeretkCáSUKV'Vkt^ÖK^-? 

ler István elnöklete alatt Hsl'
rendkívüli közgyűlésén clhati 
alaptőkének 15 millió koronáról ,nn'a 
koronára való fölemelését. A. ré 
sok minden régi részvényre háímí 
részvényt kannak 600 koronás áron” 
jog folyó évi november hó 9-ig 
rolható dr. Grüuwald Emil bankkju 
hun, Budapest, V., Bálvány ueea 13 , 
közgyűlés után megtartott lgazratisí 
ülés tudomásul vette itj. gróf SzíoheS 
Rezső és Just István uraknak az 1™, 
gntóságl tagságról való lomomlását £ 
hálós köszönetét szavazott líalu 
István elnök és báró Dániel 'l'Uor tán. 
elnök uraknak a vállalat vezetésénél ki
fejtett eredményes működésükért.

VISELJEN

bank- és tőzsdebizományosok 
Hunyadi-tér 1. sz. Telefon: 81-40 

Értékpapírok vétele és eladása!

Kosztpénzüzletek 
előnyös lebonyolítása

Lakására jövök
nahát, fehérneműt clpffft, sib. Friedner.l
R/'kk S’i'Ard-ii'ca 22. III. 19. Te'pmn |óz=ft 62-3:

Heíeiejfíi

I r i minden hirde’

ISlOOOlps
Gross Antal

Meg lep 3 árakat fizetek 
viselt févfirufiáfiéPt
W.rthoimor, Or. Zlehr J.ol u. 23. 'fotelon tM

Óriási árakat fizetek 
mindenféle férfi- cs tiestirnhUért, feh.ra« 
mákért, MŐrmebundtkért, s^nvegórt.
féld üdét. Vili, kér., Népszínház uce*2l.n« 
Hívfcsra házhoz jövök. - felwfön

PHONIX FOGORVOSI LABORATÓRIUM készít' fogtechnikai miakit

versenyen kívüli árakon.
Munkákat percnyi pontossággal hazaszállítjuk, Árajánlat kívánságra

Telelőn: József 108—12, Budapest, VII. kér., Klauzál-tér 10. szá«*
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SZJMHAzs HÉT
Mister Smohing

megérkezett Budapestre
Mftfer SwmMnff t.-miai. dchi'.án át 
“ l Uudapottív órkcic!’. A

mitnka!tli'sa sic! re febe. - 
Acktivet, n':i holtra id
őt lakásán. A kiváló 

ri'upiájtolt angol pipájára és dl- 
(kezüket iHondla inunka-

ő meg haza
’SftŐ 
índékozta vl- 
i Leopolálna 

akivel rövidesen 
eljegyzést és aztán 
a: esküvőre, ama- 

„rc., müvéssviláaa mén- 
■'ir,.ik majd, ha aznk. akik erre iái; 
■i.‘ tettei:. beváltják szavukat. Ezek 

'/é1; hiszem, nem lesz fölösle- 
'rC.: Arimdani. hogy a Thcatcr an 
A. II ü egyik esti előadásán a jobb 
.t ''bolyban megjeleni a 
hlleii(j>u.,örübl> magyar filmcsillag, 
ff.i’most. mióta férjétől elvált, a 
;,!-ss:i Parisban él. A szőke mu- 
■■'—■'.í) nem egyedül ült a paho-jj- 

ham:, egy úr. társaságában, 
„ki franciául beszélt és legingyel- 
lebb vendége roll a Theater an dér 
U>»i hatalmas nézőterének, rali 
i ró is visszatért Pécsbe Budapestr.ol 

a muzsikusok asztaltársaságának 
„ legszebbeket, legjobbakat mondta 
c budapesti Pomnadour Bilcrjeról. 
j ragyogó tehetségekből álló tár set
éig nagyot koccintott a magyar. ntü- 
résznő' egészségére. Fali. Kálmán, 
i.didr. Xtrauss összecsapják poha
raikat és hangos „cljen!**-t kiáltot
tak a mi Bilierünkre.

Itt a mester pillái fáradtan lecsukód
tak. de pipája szörcsögése figyelmeztette, 
hogy még van mondanivalója, hiszen 
egy pipára való elbeszélést ígért. Foly
tatta hál:
- koboz Imrével is találkoztam 

c<2 Operringev. Elmondta, hogy da
rabot jött venni a Fővárosi. Operett
színház számára, mert ha, ne adj is
ten. a Pompadour menete meggyön
gül. persze — mint mondta — csak 
a jövő őszre egyetlenegy darabja 
sem lesz. Lekötött hát egy . Lehár- 
W egy Straúss-operettet. A Víg
színházra persze nincs gondja, mert 
ött nemsokára jön a S^omOry-da
rab, amelytől mindig sokat ráfiak 
az emeleti direktori irodák lakói. 
•Vo persze, majd elfelejtem, Beöthy- 
vel is találkoztam, aki. Darvas Lili 
előlegét jött megbízásból vissza
fizet ni. De. ha már fent volt Bécs
ben. ó /■' veti egy darabot. Megvette 
flol.z Hóhért operettjét, a Médit. Jó 

a Blaha Ltijza-szlnháznak.
II' a mester szemei lecsukódlak és 

-ücs doniba merült. De egyszerre, 
''J- n ismeret szava, csendesen, 
l !vdf''i/i hangon megszólalt:

■ ts ,rlt házak előtt megy
i lsslcr Fanny . . ,

Lapt

7L? „Amerikai Ma
gyar Képsza vá*'-b an 
olvassuk, hogy Mol
nár Ferenc. „Kai és 
földi szerelem*1 cimü 
darabja bemutatóját 

Chaplin is végignézte, aki a lap 
munkatársának Molnár Ferenc da
rabjáról a kővetkezőket mondotta: 

— Költészet, szépség és ritmus az 
egész darab, amelyben különös ösz- 
szelételc van az élet, realisztikus és 
teslenlvJi megrögzítésének, A föl
dönt üli problémákat. nem szeretem, 
a „Liliom** mint darab, jobban tet
szett.Élveztem a „Launzi" (Az „Égi 
és földi szerelem** ezen, elmen került 
előadásra) előadását, tökéletesen 
megláttam a darab minden mélysé
gét és magasságát. M cg éreztem
nagyszerű tisztaságát és magamba 
szívtam, annak hangulatát. Az „Égi 
és földi szerelem11 nagyszerű darab 
és a „Lannzi** befutja a többi szín
padokat is nagy sikerrel , . .

Chaplin 
Molnár 

Ferencről

RÖVID HÍREK

Mihály operettje, az „Elsslcr Fanny.- 
Az olsŐ felvonás biodermayer hangulata, 
a második felvonás rengeteg vidánuága 
ás a harmadik felvonás megható roman
tikája mindou eddigi előadáson nagy ha
tásául volt a közönségre, amely sokat és 
szívesen tapsolta mindig a szereplőket 
6s a szép operott egyes jeleneteit. Az 
„Elssler Fanny” természetesen továbbra 
Is minden esto színié kerül a Király- 
Színházban. Vasárnap délután Kálmán 
lnne világsikert aratott operettjét, „A 
bajadórt" adjuk Rátkayvai, Latabárral, 
Súrossyval, Karácsonyi Tllyvel a fősze
repekben délután 3 órakor mérsékelt 
hd’. rnkkn’.

• a Renaisr.-.nce-Szlnház nagy sikere, 
a „Lila akác" dominálja a jövő hét mü-

| sorát. Szép Ernő pompás vigjáléka hét
főn, szerdán, pénteken és vasárnap este, 
a Csodaszarvas kedden, csütörtökön és 
szombaton kerül sziniv. A C:md ts: 
nak, Cromolyek remk núvének csiit-J.- 
kön lesz a 25-tk cl'-idásn. Vasárnap 
délután A trónörökös kerül színre mér
sékelt helyárakkal, a bemutató szerep
lőivel.

• Három felvonásom pantomim a Vá
rosi Színházban. Igazi színházi szenzá
ció lesz „A kéz” világsikert 
szerzőjének, Berény Henriknek 
dós Andornak uj pantomimje, a 
A fantasztikus csillogó zonéjü 
dr. Dalnoky Viktor rendezi, 
nagyur széles skálájú 
A táncosnőt Plasinszky Jozef’.n. 
ráhúz népszerű prímaballerinája ala
kítja, kívülük Órlcy Flóra, Tarnay 
Géza és az operaházi ballet vesz részt 
a nagyszabású előadásban, melyet Áb
rányi Emil vezényel. Bemutató kedden, 
e hó 13-án.

• „A rózsaleány*’ 25-ötödször kerül ked
den színro a Blaha Lujza-színházban. 
Minden eddigi előadására kivétel nélkül ( 
napokkal előro kelt el minden jegy. A | 
közönség a darab elejétől végig ki nem ' 
jutott a kacagásból s uz ének- és tánc- l 
számok túlnyomó részét többször meg-1 
ismételtctte. Ez a bűbájos, gyönyörű 
zcnéjíi operett, amelynek előadásai Pá-' 
rizsban 2000-en túljárnak már, minden 
este színro kerül Somogyi Nusival, Vaály 
Ilonával, Rozsnyai Ilonával, Borosa Gé
zával, Aboayival, Tamással, Dénessel és 
Tihanyival a főszerepekben. Vasárnap 
délután Rajna-Czobor népszerű operett
jét, a „Szépasszony kocsisát” adják 3 
órakor mérsékelt helyárakkal.

• „A nagy bariton” bériülatója. A 
Belvárosi Színház szombati újdonsága, 
„A nagy bariton” Ditrichstein és Hát
ion komédiája, amerikai, londoni és né
metországi nagy sikerének hírével érke
zik hozzánk. A darab a Metropolitain 
Opera érdekes művészi világába vezeti 
a nézőt é-s szerepeiben legórdokoscbb fel
adatokra nyújt alkalmat. A komédia 
hősét Csortos játssza, aki egy 45 eves 
művész alakjában sokszínű és gazdag 
színészi skálájának különösen megfelelő 
szerepet játszik. Kitűnőek a női szere
pek is. melyekben Báthory Giza, a Ma
gyar Színház kitűnő művésznője, Berky 
Lili, aki ezúttal lép fel először a Bel
városi Színház együttesében és Bóth

| Klári, aki hosszabb betegsége után elő- , 
| szőr játszik, jutnak hálás feladatokhoz. . 
i Bársony, Hegedűs, Matány és Bánky a 
I dnrab többi főszereplője.
I • A Nemzeti Színház a Városi Szln- 
I házban. Péntek este a Nemzeti Színház 
vendégjátékában a Falu rossza korül 
szinre a Városi Színházban. A főszerepe
ket Nagy Izabella, Fethes Imre, Kiss 
Ferenc és Rózsahegyi Kálmán adják.

• Orpheus a pokolban. Offenbnch klasz- 
szikus operettjének felújítása igazi mű
vészi esemény, mely a Fdrosi Színház 
kitűnő együttesének estóről-cstórn foko
zódó sikert jelont. Koddeu, csütörtökön 
és vasárnap esto ismétlik a kitűnő elő
adást.

I

MEDGYASZAY VILMA.
a magyar kabaré büszkesége, 
aki hossza éveken keresztül a 
külföldi kabarészinpadok leg
nagyobb szenzációja volt, 
Pestre szerződik. Újvári Fe
renc, a. Pesti Kabaré agilis 
igazgatója hosszabb vendég
játékra szerződtette.

LÁBASS JUCIT
a Theater an dér Wien Becsbe 
hívja vendégszerepelni. A mű
vésznő az ajánlatról inéi? nem 
döntött.

ÚJPESTI BLAHA LUJZA SZÍN-AZ ÚJPESTI BLAHA LUJZA SZÍN
HÁZAT

végre megnyithatja november 
15-én Heves Béla igazgató. Ki
tűnő társulata uj díszletekkel fog 
az átalakított színházban a „Ma
rinka a táncosn :"-ben bemutat
kozni.

MIKÁDÓT
felújítja a Városi Színház. 

PALÁSTHY IRÉN
kábelüzenetet küldött család
jának. Szerencsésen megérke
zett Amerikába.

LÁSZLÓ ANDOR
négyheti szabadságot, kapott 
az Uniótól, mert Olaszországba 
.utazik.

SHAKESPEARE-CIKLUS 
jegyei a Nemzeti Színházban 
mind elfogytak.

A

A

aratott 
és Kctr- 

a Hasis. 
. müvet 

ki a kínai 
szerepét is játsza.

az ope-

‘Rz én „9Báius‘‘-om
Glmondla Olosoay ötázsi

Bocsánatot kérek a kedves, 
nagyérdemű közönségtől, hogy 
ón, szegény kis színésznő, most 
ideállok konferálni a függöny 
elé és el mondok -egyet-mn M, ami 
a szívemen .van, de a szívet jó 
óm kiönteni, mert akkor, köny- 
ny íivó lesz.

Úgy volt az, hogy engem kő
zen fogva vittek be Bárdos igaz
gató úrhoz, akkor, régen, aki 
megnézett engem job'.'iól, bak 
ról s amikor jól megnézett, ide
adott sok-sok teleírt papírlapot 
és azt mondta, hogy vigyem haza 
és tanuljam meg.

A papírcsomót hazavittem, 
f ?ak otthon mertem megnézni. 
Szerep volt. A Májú/. Még az-< 
na’j este nekiláttam a tanulás
ijait, s mire az ég boltozatja 
megpirult, én már kívülről tud
tam az egészet és az édesanyám
nak fel mondtam. Most már meg
mondhatom, neki nem nagyon, 
tét szeli az egész. -Több szeretett 
volna olyan szerepben látni, ahol 
valami grund úri dámát alakí
tok, mondjuk egy főhercegnét, 
vagy legalább gró ínét. De hát 
ilyen szerep akkoriban nem volt 
fölös számban, be kellett érnem 
az olyannal is, amilyet adtak.

Másnap reggel bementem a 
színházba. Egy vékony fiatal úr 
fogadott. Megmondta, hogy Szép 
Ernőnek hívják és ő írta a „Má
jus”-!. Nagyon imponált nekem. 
O volt az első szerző, akit éle
temben láttáid. A próbák nem: 
mentek bizony valami könnyen, 
Sok. nehéz munka előzte meg az 
utolsó próbát. De azon is túles
tem. És jött a premier. Óh, iste
nem, mennyi láz, mennyi izga
lom. S az első nyíltszíní taps.., 
(Bocsánatot kérek, csak ogy pil
lanat. és mindjárt, folytatom. Egy 
könycsepp húllott a blúzomra... 
'Már leitattam. Folytatom...) 
Aztán jött a második taps,a har
madik, a negyedik, .jött a folvn- 
násvégi kihívás...

Most valahogyan, amikor Szép 
Ernő „Lila ákáe“-ában fellépek, 
úgy érzem, mintha ismét az ^én 
ragyogó májusom „Május**-® 
volna. Újból itt van mellettem' 
Bárdos dr.. az én rendezőm. Szép 
Ernő, a szerzőm, újból úgy élek, 
lélekzom, mint akkor régen, új-* 
bél úgy ver mellemben a szívem, 
újból olyan szavakat mondok, 
újból olyan könnyek ragyognak 
szememben és újból olyan bol
dog vagyok...

• Megnyílik az Apolló-Szlnpad. A fő
város színházi életéből érezhetően hiá
nyoznék az Apolló, mely a jó irodalom 
és a jó előadás elvét a kiH színpadok 
közt elsőnek óh mindig nz. első sorban 
igyekezett megvalósítani. Hosszabb szü
netelés után ebben a hónapban, no
vember 17-én megint elkezdődnek aj 
JpoRő-Saínpad előadásai. Sok viszon
tagsággal kellett megküzdeni, mig 
végre az esküféri Helikon intim és elő
kelő falai között végh gcs otthont talált 
A kényszerű szünet alatt a finom kis 
színház színpadán nevezetes átalakít ások 
történtek, különösön a színpadi világi- 
tfw apparátusán, amely szép és moder
nül művészi feladatok megoldását teszi 
most már lehetővé. Az Apolló-Síinpad 
megujhodott formájúban, tökéletesített 
eszközeivel egy gazdagabb stílus kiépí
tésére fog törekdnl, amely stílusban a 
színpadi kép, n színészi Játék és n költő 
szoros harmonikus egységbe foglalódlk. 
Nem nz orosz és német kabarék után
zása itt a cél, do mindenesetre tanulni 
kel! azoktól is s ami uj kifejező formát 
esnk teremtettek, azokat magyarrá át- 
hasonitva a mi színpadi kultúránknak 
is használnia kell. Ami itthon jó ter
mett, azt fejleszteni s ami kint fermett, 
azt megtanulni: ez az uj Apolló pro
gramja s n program megvalósítására a 
legkitűnőbb irók és színészek állanak 
rendelkezésére.

* Csortos a Belvárosi Színházban. Az 
Unió színházak újonnan szerződtetett ki
váló művésze, Csortos Gyula a jövő héten 
szombaton inul átkozik be a Belvárosi 
Színház közönségének. Első fellépése ,.A 
nagy bariton” című rendkívül érdekes 
dráma férfi főszei epében lesz, mely da
rab „T’no great Lower” elnevezés alatt 
Amerikában, továbbá a német színpado
kon is szenzációs sikerrel szerepelt. A 
darab szerzői Ditrichstein és Ilatton, ma
gyar színpadra Lengyel Menyhért, a sok 
sikert látott kitűnő író ültette át Az 
újdonságot Bársony István rendezi, a 
teljesen új kiállítás tervei Bástliy Ist
vántól valók. Csoríoson kívül Báthory 
Giza, Borky Lili, Bóth Klári, Bársony, 
Vándor!. Hegedűs, Szegheő, Matány é3 
Bánky játsszák a darab kitűnő föszoro- 
pcit. Az előadást másnap, vasárnap este 
megismétlik. A bemutatóig: hétfőn, szer
dáé a világhírű Wedekind drámát, a 
..Tavasz ébredését", kedden és pénteken 
Zilahy Lajos pompás bohózatát, „A jég
csapot", csütörtökön pedig Fodor László 
nagysikerű vígjátékét, a „Navarrai Mar- 
git“-ot adják azultal 25-ödször.. Vasár
nap délután Rákosi Szldi vendé.gfcllép- 
tével .Móricz Zsigmond kitűnő paraszt- 
vigjátékát, a „Sári bírót” játsszák dé
lután 3 órakor mérsékelt helyárakkal.

* A Vígszínház c hetének négy estéje 
jut a színház legfrissebb szenzációjának, 
Az orvos dilemmájának. Kedden es csü
törtökön (25-ödször) az Ivanovot, Csehov 
remekművét játsszák, szembajon pedig 
a John Gábriel Borkman 
Vasárnap a Négy frakkot 
utáni előadásul.

* „ElssJer Fanny” 50-11: 
jövő héten, csütörtökön f

! jubilouináho. ér Faragó Jenő és Nádor

az
'kalácsa látta. hogy a jö
vődik, nem akarta öt za- 
kién kiosont a szobából.

Az Andrássy úti 
Színház már öröm
mel jelentette be kö
zönségének, hogy leg- 
kö zel ebbi műsor á ba n 

r ^zínrehoz egy egyfel- 
A! '''wabot, amelyben Dar- 

a-f. íf, ^n'F°lni fog. Darvas Lili 
■ • ír?1 7, a bökkenő — soha- 

md hiszen ő még-
, , álmodott arról, hogy
r Mn'!!ir>!at is fog a sÁn-
'■ 'áqn cg,nf‘QXtf\n OZ, Ul1ÍÓ ^OZga- 

glanii fgt'ár?''la*, hoQJ/ Darvast
U > !-a !(Lnco^1' f,Ani azonban 

:. nem (0i 0,í* mcrt a ^ÜVész- 
ifl>lcmcstarin»0:arJrt egy

S',d' man'a "Zt

'’‘"cí'i»nrní;ir'"n s """'l’inel:
"'"él a hllfA!"'1'"11.! ^.Unnitja

L0' nki d‘,.<J"l,un'F”t nfir- 
idr, Uibúl ainiiixko’dba

Daroa3 
un 

láncolni 
tanul

körül színre, 
ismétlik dél-

előadúsa. A
•-’.k előadásé

• A Magyar Színházban „A vörös ma
lom” előadásai folytatódnak a jövő hé-1 
ten is. Molnár Ferenc páratlan sikerű ] 
remekműve jövő vasárnap este már a 
negyvenedik előadásához érkezik. Va
sárnap délután 3 órakor rendes esti hely
árakkal ugyancsak „A vörös malom” 
kerül ismétlésre.

• Változatlanul táblás házak mellett' 
korül színro az Andráasy-utl Színház' 
szenzációs októberi műsora. Szenes Béla, 
Zágon István, Nádas Sándor kitűnő vlg- 
játókait és Claudo Torasso elmés ope
rettjét estóről-estére végig kacagja a kö
zönség. Ugyanezt a műsort játsszák va
sárnap délután la 3'/» órakor mérsékelt 
helyárukkal.

• A Három grácia lesz a Fővárosi 
Operettszinhdz jövő hete is. Minden este 
Lehár nagyszerű revüoperettjót jutsz- 
szák. Kedden és szerdán a színházi zá
porpróba miatt nincs előadás. Vasárnap 
délután a Marinka a táncosnő kerül 
színre.

Rottenbilleru.37 Roflenbilleru.7.3Tetei.: I. 2-62VMCVS1 Telet: I 2-fi3 
Hétfőtőf-lZ’rdAig : PArl# grófn&Je B. — Csfltflr- 
tGktö!-vasarn;.;-»5g- Fohflr —

fraffty ■ falu «zAj«.

VI. kcrtllef, Iz-ihcila és Áradt 
VKlfcSv ■ ucca sarok. Teleién: 150—87 
Hétfőtöl-szerdáig : A lyoni fut*r és Férfi sorsa 
a nő. - CaOtörtökföl-vaslrnapIg : Nalurltfa* 

KlgyőmarAs.
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SPORT
FT Vasas ÁWéF&tefeá 

a bejeiezás eipti fta^&F'izc'eiteíititaa bi&ú 
Y~*as játékos nem cncjeatefmesAedaít Schitícr* b.:viní:íi 

***■ Wza cldHntettea.'il j&.f oszolt - ■ 71 taüTA a neycdifi fzcíyan
A mai mérkőzéseknek •••gyctlen kiemel

kedő osorn nyc az UTE és az FTC el
döntetlen küzdelme. Az MTK 3 góllal 
verte a jóképességü újpesti csapatot, a 
BTC pedig legutóbbi győzőiméi megis
mételve ma a 33 FC-t gyűrte maga alá. 
Mogórdí vnoltcn került a negyedik bel;. - 
re. Az l/l’E ngylálszik erejét u jövőbeli 
1ÍTK mérkőzésro tartogatja, az MTK elé 
azonban már nem kerülhet, csak a má
sodik helynek a megtartását teheti az 
FTC vitássá a számúra. Az FTC—Vasas 
mérkőzést kél júb k<»s engedetlensége 
miatt a bírónak le kellett fújnia, ami 
kínos incidensre adott alkalmat.

FTC—Vasas 2:2 (0:1)
, El •(> nercekben a Vasasok jobbszárnya 
■ gyönyörű támadásokat veze. az. FTC 
sapuja ellen, do eredménytelenül. Majd 
Palaky—Halász ckez játékából u KascsoA: 
kapusának többször kell védenie. A 10- 
ik , r> ben Elsenhoffcr hibáz, a Vasasok 
a 16-os vonalon handsot vétőnek, d<* 

. ;.ixentioffer a kapu fölé lő. A játék he 
i vében Katzer ÚWonragia Fuhrmanne, uVl 
oak húsz perc múlva tér vissza. Pár 
perccel k/<őLb Halász 
vább játszik. A 17-ik 
hűk balösszekötőjéhez,

I kerül a labda, akinek
i gns lövése váratlanul _.......... ........
AVeisz a lövést védhetto volna. A várat
lan gól felvillanyozza az FTC csatárso
rát. a labdát szép adogatásokkal állan
dóan a Vasasok térfelére viszik, de ak
ciójukat elaprózzák s ezáltal megköny- 
nyitik a munkáscsapat védelmét. Ta
kács (Vasas) többször veszélyes táma
dást. intéz u zöldfchórck kapuja ellen, 
nz FTC védőin e hibáz s csak a szeren
cse menti meg a Ferencvárosiakat a ve
reségtől. A Vasasok az első félidőben 
lelkesen és szépen játszottuk, különösen 
n Kofflcr--Takács pár vonta magára a 
közönség figyelmét.

A második félidőben az FTC csatár
sorában Potya játszott jobbösszokötőt. 

, Halász ment a helyére, de ez a változ- 
j tatás sem öntött életet a csatársorba. A 
i 6 ik percben Takács (FTC) hibáz, amely- 
i bői veszélyes helyzet keletkezik, do a 
1 kapus erősen áll és elhárítja a veszélyt. 
A !)-ik percben Kofflcr kicselezi a vé
delmet, a labdát Takácshoz juttatja, aki 
azt 15 méterről a kapus kezei között a 

i ba‘ felsó sarokba lövi. A kapus ezt a 
, gólt is védhetto volna. A 29-lk percben 
I Patak i a kai>u előtt hibáz, nyomban rá 
a zöld-fehérek komort érnek el. A Va
sasok kapusa a labdát kiejti, már úgy 
látszik bont is van a hálóban, Zalykó 
azonban kézzel leüti. A biró llest Ítél, 
amiből Eísenhoffcr megszerzi az

bőrül meg, de to
pé r••ben a Vasa- 
Szentm iklóssy h oz 
huszméteres ma
tt hálóvá kerül.A mai mérkőzések után a bajnokság

állása a következő:

MTK (10) 18
UTE (10) 15
FTC (9) 13
BTC (10) 12
33 FC (10) 10
V asns (KI) 10
UTSE (Hl) 9
III. kor. TVE (K») 7
Törekvés (10) 7
KAC (10) 6
Zugló (10) 6
VÁC (9) 5

MTK-UTSE 3:0 (2:0)
rncg-

, ki,

it z

Az MTK H'inklerrel és Jenyrel 
orősitott komplett csapattal állott 
melynek ez a mérkőzése mintegy erő
próbája volt a jlivőhet.i l TE- MTK 
mérkőzésnek. A bajnokcsapat fényesen 
megállotta n próbát, régen nem látott 
szép Játékot produkált. A mérkőzésnek 
abszolút ura volt, az ITSE-nak csak 
néhu-uóha sikerült ellenfelo kapujához 
férkőznie. Az MTK csatár, ura, különö
sen a 11 raun--Molnár Jobbszárny vég
zett nagyszerű munkát, akiket a feno
menálisan Játszó Orth támogatott.

Az l TSE kezd, do rövid, erőtlen tá- 
inadása után az MTK rögtön átveszi u 
játék irányítását. A balszárny egymás- 
után két támadást vezet, do Winkler és i '■Kfí ^nálhíf 'f'>^í 
Rraun lövései n kapusé. Az első gól a j ■ 
14-ik percben n,/i. 1

FTC

.. _ . • - , j Katzer azonnal élénk támadást
. .... . ,f’ n'’",,ír, - n védőimet kicselezi és Jövését

mlr óss,v/W.., ,ol ,.,A ,,ivr|-,sspJ tui]ja vé(leni. A

vezet 
li’eiss
38-ik 

a ka-tett Opatdl, aki a kifutó kapus » 
megszerzi a vezetést. 2 perccel később.. .. . > , , ■ ,/u<l ^•vitcu. í/<«<ia mc-nr.Míi. (<.*./ a<wu
Or/. Z, a<M»<ií r /„éli,,,- on raj.,ics (VasaB) Hlll,a(cr hÍM-

1 percben Halász beadását Pataky
. j pu8 Vieueft góllá értékesíti. (2:2) A 39-ik

kai készséggel juttatja H inkler elé, ki
nek 20 méteres lapos lövése a hálában 
akad meg. Az egymásután ólért két gól 
után az r'TSK kissé felszabadul, táma
dása Scifícii lövésével végződik, do Kro- 
pucselc kivédi. Az MTK teohnikai fölé
nye mindinkább kidomborodik, úgyhogy 
állandóan nz l’TSE kapuja előtt ta
nyáznak. azonban sűrűn küldött lövó- 
■oik rendre elkerülik a kaput Csak AfoH mPgSCIll a Uírui, UKI r<cr 
Mdr lő ogy goit a 12-ik pereben, do ez pe,lifJ gesztikulálva
H tnklcr ofsid állmot u iáit érvénytelen. • .................

A II. félidőt (Pt'SE támadás vezeti 
bo, Mánál faultol, de h'eisner ll-esét 
Kropacsck szépen fogja. Az t TSE 16 
méteres eredménytelen szabadrúgása 
után az MTK csatárié rónak belső triója 
szépen kidolgozott labdáját Of.ata bo’ö- 
vl do közben HMAÖ-r faultol » Íny A,;,:,,,,,v„„„- joorzou.
gól nem érvényes. Majd Draun szökik FTC csapata gyengo volt és csak 

lót 'ósdi a kapus kornerra ejti, eb- ])ium játéka magaslott ki a zöld felié- 
böl I' tnkle: a harmadik gólt fejeli. (42 rck együtteséből, 
perel. Az utolsó percben intézi ar 
VTSE egyetlen voszé yes támadását, de 
Lcitner közelről hibáz. Az UT8E kapun i A 
■zereplé gyengo volt, a véuclem még ság 
öyöngébb.

.iából cgj'cdtil fut n labdával, lilum és 
Hangtér n 16-os vonalon rárohannak, fel 
akarják tartóztatni, amiből kavarodás 
támad és mind a hárman elesnek. A 
Vasasok 11-ost reklamálnak, do a biró 
a 16-os vonalra mutat. A Vasasok játé
kosai körülveszik a bírót tiltakoznak a 
szabadrúgás ellen és a 11-cs megítélését 
követelik. Jetiinek a vitatkozás hevében 
megsérti a bírót, aki ezért kiállítja.

.. ’■ “-*-i megfenye
gette, mire őt is kiállította. A két Vasas 
játékos azonban nem akarta elhagyni a 
pályát, mire a biró a mérkőzést lefújta. 
A közönség nyomban két pártra szu- 
kedt, sokáig a pályán maradt es azt IXttaouu ,w«uw-.3iuuuam« -
hitte. • jAtékot folytatni foRják. A Va- Waoker-Slóvan 3:8, Adtaira-Wat 1:1. 
sasok csapata az incidenstől eltekintve 
mindvégig lelkien és szépen játszott.

UTE-Törekvés 1:1 (0:1)
Fogl nélkül játszó csapat » bajnok-
12 ik helyén álló vasutasoktól az el

ső félidőben vereséget szenvedett, amit

Hornífii és Halász
angol, francia dívaikelmík í: selymek natydrahdza 
IV, Váci-utca 26. szám. Aiapittatott 1895. évben!
ItrMMtott ai .UJSAGUZEM -ktn„ki«dó ú nyomda r..L kdrforaóxdptln, Rokk Sailird-utca K

; ctak a mérkőzés végén tudott eldöntet
lenre szépíteni. Az UTE állandó balsze
rencsével játszott, de nőni is ambicio
nálta a győzelmet, lát-zott. csapata ere
jét a vasai napi nagy találkozásra tar
togatja. Hölcskey Fogl I!-őt nem tudta 
helyettesíteni. ennek tulajdonítható, 
hogy a viuiulasok már a 12-ik porcben 
eredményt érnek eL Egy korner után 
keletkezett kavarodásban Paubach hand- 
sot vétett, a biró ll-est Ítélt, amiből 
Úrik a labdát n háló balsarkába jut- 

, tatta. A kiegyenlítő gól esni: a me c-s 
utolsó percében esett, Jesztnás 
mint 20 méteres erős lövése óvta

I az újpestieket a vereség tül.
BTC—33 FU 1:0 (1:0) 

I A mérkőzés BTC támadásokkal 
i dódik. A 33-ok eleinte bizonytalanul 
n-ozognak, különösen a védőiem gyenge. 
Horváth I. a labdát Horváth IÍI-nnk 
adja át, amiből az első gól származik. 
A 33-ok nyomban h íves támadásba men
nek át- de r. BTC kapusa rósen áll ós 
mindent véd. A második félidőben a 
33-ok mindent elkövetnek a kiegyenlí
tésre, de lövéseik csak kapufát érnek. 
Egy kavarodásból Horváth 1. fejeli ki 
a labdát. Mindkét csapat egyformán jó 
volt. A BTC-nek csak a szerencse ked
vezett

KAC—IIT. kcr. TVE 1:1 (1:1)

Az eredmény hű kifejezője az erővi
szonyoknak, a III. kér. többet, de a 
KAC veszélyesebben támadott A vezető 
gólt a KAC rúgja a 27-ik percben, ami 
kor Gulyás szép labdával lefut, centere- 
zését Norik hibázza, de Gresch futásból 
nagy erővel lövi kapura s a labda az 
egyik hátvád lábáról a sarokba pattan. 
A kiegyenlítés nem sokáig késik, a KAC 
kapuja előtti kavarodásból Horváth ha
talmas lövése a hálóban akad meg.

A II. félidőt a III. kerületeik táma
dóm vezeti be, Kiéber-ÜQ méteres lapos 
lövését Diri bravúrral védi. Majd a 
KAC-nak van remek helyzete, do a Bo
kát tétovázó csatárok elől Neuhaus el
kaparintja a labdát. Mindkét csapat ve
hemensen küzd a győztes gólért, azon
ban egyikük támadása sem jár sikerrel.

Budapest, ia23_noym.tM.f 4
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7Mg\ó—NA£ 3:8 (1:0)
A kiesés előtt álló két csapat mai ta

lálkozása inkább az utolsóelőtti helyért 
folyt, mint a győzelemért, ami egyik 
csapat helyzetén sem változtathatott 
volna sokat Az első félidő határozott 
VÁC fölénnyel telt el, csak a második 
félidőben kapott a ZAC lábra, amikor 
azután Sefcsiknek első félidőben 
gólját még 2-vel szaporították.

Másodosztályú mérkőzések:
MAC—Postás 1:1 (1:0) 
BEAC—MAFC 2:1 (1:1) 
Ékszerész—Húsos 2:1 (0:1) 
NSC-KAOE 4:0 (1:0) 
BAK ETC 1:1 (1:0) 
EMTK-Föv. TK 1:0 (0:0).

eaelt

Vidéki sporteredményeA
Debrecenben:

Debreceni Atlétikai Club—Nyíregyhá
zai Torna Egylet 3:2 (2:1).

Szombathelyen:
Szombatholyi Vasutas—Tatabányai SC. 

1:1 (0:0).

Bécsi spanteredményah
Rapid—Ostmark 3:0.

Bócs, november 4.
A bajnoki labdarugó mérkőzések erod- 

ményo a következő; Rapid—Ostmark 
3:0, Amateurc— Hcrtha 2:1, Sportklub— 
Ilakoah 1:1, Vienna—Siinmering 2:2,

JMteígyetrf versenyek
I. Ketacek claMversi-nje. Ilon

11. Faoette (3 Skozék). 2. jnm““ * 
I Gutái). 3. Szivtelea (2 Biernátzky) v,' 
;totak még: Mussolini, Lajos Fán'in 
’Morinda. Totalizatőri 5ÜM—23 000- h/8 
'5000:G(PO, 5500, 5500. ’ “!y:

II. Gálverieny. 2100 m. Relatív1 L 
a legjobb startot, utána Poggy és
f z ircsan felzárkózva. Fél t>;vUn a r

••> urró peg,.y te)jcson klill..ud 
; ’E-.ba nyomul fel a vezetőkhöz. A hat 1 
I hármanként, külön versenyt fut, 
tűk számtalan hossz. A/, utolsó gátnál 

| Derek előnyt szerez s biztosén obívv^ 
: hosszal nyer Relacbu előtt. Ilamaiik 
; háromnegyed hosszal Rába.

1. Derek (l’u Takács), y. Ib iv-ho (4 
! Bindcr). 3. Rába ti1! Pazák). I'v.toí.tak 
i még: El.-őm, Pcggy és Ártom;,,, 'főt- 
i 51'10:10.500; hely: 5J00—8000, lO.Obi). 
| IIT. Handicap. 14ó0 m. A próbagalopp, 
nál Brestlitowsk elkapta a lovasát, axi 
csak három kör L.-f itása után tudta meg. 

. fékezni s igy nem állt starthoz. A ver- 
j seny lefolyása a következő volt: Ferra-
■ ria s Bábuéi jön el legjobban a g'-ptől.
• Az egyenesbe fordulónál Bábuéi az élű 
| nyomul s könyen nyer Fácán elüt.
i 1. Bábuéi (2 Horvát). 2. Fácán (4 8te- 
: czák). 3. Melia (l'A Patzák). Futott még: 
; Ferrario. Tót.: 5000:14.000.
I IV. Akadályverseny handicap. 4000 m.
■ .Start a tribünök mögött. Amint látható 
: a mezőny, Marci van az élen, után.; 
i Asszoryfaló. Pető s Tátra hot szakkal 
I hátul. Az első kör lefutása, után A«z- 
í szonyfaló veszi át a vezetést s e? igy is
marad az erdőnél lévő gátig, iJLl el-

I bukik 8 Marci elleniéi nélkül lépesben 
1 nyer. Pető formáján alul futott s pilla- 
1 natig sem volt komoly ellenfél.

1. Marci (2 Epcrjessi). 2. Pető (1V« r. 
Binder). 3. Tátra (12 Enyedi). Futott 
még: Asszonyfaló, elbukott. — Tót: 
5000:11.500.

V. Nyeretlen kétévesek handicapjo. 
9(10 in. 1. Adut (4 Stczák). 2. Rikító (l*/s 
Gutái). 3. Bónika (20 Szokolai). Futottak 
még: L'Alsnce, Skofluin, Fórban, Mus
kotály, Bikflcz, Marra ara, Boglyas és 
Talifrnan. Totallzatőr: 5000:32.500; hely; 
5000:9000. 7000, 20.500.

VI. IVclter-handicap. 1000 in. Start 
csak többszöri kísérletre sikerült. Ró-

• zsafa, Disappointmení és Delraavtinó 
jönnek cl jól. A távnál Delmartlnó az 
élre nyomul s kivédve Disappointmení 
támadását, biztosan nyor.

1. Dolmartino (2 Gutái). 2. Disappoint- 
ment (2’/i Biernátzky). 3. Czlgányloány 

I (5 Stenczel). Futottak még: Embona, 
; Rózsafa, Sláger, Integritás. Totalizatór: 

5000:15.000; hely: 5000:6500, 6500, 8500.

550
kereskedőknek, kötődőknek en gros árak
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IV. VARMEGYE U. 7 

PÉNZTÁRI ORAK 9—5 
(a Vármegye ucca a Semmelweis 

uccának első meilékuccája)

Értesítjük a t. vevöközBnséget, hogy a kockái é« 

csikós occaslö olodásunkból visszamaradt 

több száz marailákc; a napi 
ár aialt tizenöt-busz száza* 
iebka! olcsóbban árusítjuk! 
Eíen árusPás knretébon eladásra kerüinok *2 ®nj®! 

ós francia kreációk legújabb termék»í 
nakra ás kosztümökre. Ajánljuk ezen alkalmi 
áitás mielőbb, kihasználását, mert a íantl órbe 
ményt csak igen rövid Ideig van módunkban ny p^.

Üzamvwtő s Gunenoh


