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fi szentendrei szerb szervezkedés 
ügyében új nyomozást rendeli el a belügyminiszter 
Hová tűntek el a minisztériumból az első nyomozás aktái — Bankett a püspöknél — A „Prea prezsmica" — Egy 

szerb legfelsőbb biró szentendrei látogatásai — A szentendrei magyarok és a Héttői Napló — A jóslat

A miniszterelnöktől kérnek segítséget a szerb terror ellen a szentendrei magyarok
Néhány héttel ezelőtt részletesen 

beszámolt a Hétfői Napló az időköz
ben megszűnt belügyi nyomozó-osz
tály munkájáról, amellyel leleplezte 
a szentendrei szerbek titkos szervez- 
kedését és azt, hogy a szentendrei 
püspöki templom nagy vagyont érő 
drágaságait, arany és ezüst kegysze
reit, néhány szentendrei szerb csa
lád Belgrádiba való repatriálásának 
űrügye alatt kicsempészték. Jugo
szláviába. A Hétfői Napló e cikke 
nevek, dátumok és események pon
tos felsorakoztatása mellett rámuta
tott arra a hatalmai szerb propa
gandára, amelyet a szentendrei szer
bek folytatnak s hogy pusztán a 
való tényállást ismertette, azt érde
kesen igazolja az a jellegzetes tény 
is, hogy az érdekeltek közül — egy 
kivétellel — senki sem tiltakozott a 
cikk adatai, megállapításai ellen.

Házi nyomozás a belügyben
A Hétfői Napló cikko természete

sen nagy könsternációt keltett Szent- 
Endrén a, szerbek között, de a bel
ügyminisztériumban is, ahol azon
nal házi nyomozást rendeltek el 
annak megállapítására, hogy mikép 
került nyilvánoságra a legnagyobb 
titokban tartott nyomozás és ered
ményei Nádossy országos főkapi
tány útján bekérte a belügyminisz
térium a nyomozás aktáit s igazoló 
jelentéstételre szólították fel azt a 
hatóságot, illetve részben jogutódot, 
a pestvidéki kerületi főkapitánysá
got, amely annak idején a szent
endrei szerb szervezkedés ügyét ki
nyomozta.

Eltűntek az akták
£ házi nyomozás azonban egészen 

meglepő felfedezést eredményezett, 
azt» hogy nem találják az aktákat. 
A belügyi nyomozók azt állítják, 
hogy elküldték annak idején a bel
ügyminisztériumba, ott viszont nem 
tudják feltalálni s azt hangoztatják, 
hogy az aktáknak a nyomozóknál 
Kell lenniük. Egyik a másikra ha
ntja az aktákért a felelősséget s 
most az a helyzet, hogy

05 akták egyszerűen eltűntek s 
nem tudták bemutatni Nádossy 
országos főkapitánynak, illetve 
iiakovszky Iván belügyminiszter
nek, akik a Hétfői Napló cikke 
ütőn be akart tekinteni azokba.

A nyomozás ezért most két irány- 
??? egyrészt az elveszett ak-

!■ ak?rják felkutatni, másrészt 
teáig teljesen élőiről kezdik a szent- 
Kei. **erhe/c titokzatos szervez- 

ügyének lenyomozdsát. Ezt

a munkát ezúttal nyolc kipróbált, 
kiváló detektivre bízták, akik telje
sen tisztában vannak feladatuk ne
hézségével. Tudják, hogy Szentend
rén évtizedek óta folyik az akna
munka, amelyet hallatlan szívósság
gal és ügyességgel folytatnak. Any- 
nyira óvatosak a szerbek, hogy 
szinte lehetetlen valamit is .rájuk bi
zonyítani. Hiába nyomozott ebben 
az irányban Szentendre vplt kiváló, 
rendőrfőkapitánya, Hodvlln Lajos 
dr. is, aki a háború előtti években, 
főként Iláday, akkori főispán utasí-

A szentendrei magyarok segélykláltása
A helyzet szinte hihetetlenül el

fajult Szentendrén, ahol a többség
ben levő magyarság valóságos ter
ror alatt él. Látják, figyelik a szerb 
munkát s azt kell tapasztalniok, hogy 
a hatóság is látja és ölhetett kezek
kel figyeli mégis mindezt.

A szentendrei magyarok végre is 
tűrhetetlennek tartották megalázó 
helyzetüket s az elmúlt héten egy 
megbízottjuk közvetítésével egyene
sen a miniszterelnökhöz fondnltak. 
Bethlen István gróf azonban más- 
irányu elfoglaltsága miatt nem ér
tesülhetett közvetlenül a szentendrei 
magyarok panaszáról, segélykiáltá
sáról, mert ezt Szudy Elemér mi
niszteri osztálytanácsos, a sajtó
iroda egyik vezető tagja hallgatta 
végig.

A miniszterelnökség sajtóosztá
lyán a szentendrei panaszokat jegy
zőkönyvbe foglalták.

„Prea prexamlca*

Augusztus 19: „Prea prezsnica", 
— az orthodox szerb egyház legna
gyobb bucsujáró napja. És ez, a 
Prea Prezsnica adta meg a végső 
lökést a szentendrei magyaroknak, 
hogy végre a miniszterelnökséghez 
forduljanak segítségért.

A Hétfői Napló munkatársa, érte
sülve a feltűnő és érthetetlen akta
eltűnésről, az uj nyomozás elrende
léséről és a miniszterelnökségi pa
nasztevésről, elutazott Szentendrére, 
ahol több oldalról s megbízható he
lyekről megdöbbentő leírását kapta 
az ottani helyzetnek s az augusztus 
19-iki szerb ünnepnek.

Szentendrén, ebben a tipikus kis 
városban, amely olyan benyomást 
tesz a szemlélőre, mint az ütött- 
kopott színházi díszlet a középkori 
városban játszódó darabban — Szent
endrén fölényes többségben élnek a 
magyarok,

tására mindent elkövetett, hogy le
leplezze őket. S a végo az lett a do
lognak, hogy eredmény nélkül, meg 
kellett válnia állásától.

A legutóbb lefolytatott nyomozás 
azonban már pozitv adatokat szer
zett: a „Princip** cimü lap kiadása, 
a templomi kegyszerek kicsempé
szése. az „Or-Yu-Na" megszervezése, 
nevek és pontos dátumok. Annál 
csodálatosabb, hogy mindezek elle
nére fibm történt a hatóságok részé
ről semmi komoly, megtorló és vé
dekező intézkedés.

— És mégis, — panaszolta keserű 
haraggal egyik informátorunk, — 
a szerb kisebbség terrorja alatt 
élünk. Tudjuk, hogy itt él és műkö
dik közöttünk a szerb terrorszerve
zet, az Or-Yu-Na és nem tehetünk 
ellene semmit.

— Izgatott, elkeseredett a hangu
lat. A Hétfői Napló érdekes cikkét 
nagy örömmel olvastuk és felléleg
zettünk, hogy végre foglakoznak a 
mi helyzetünkkel. Aztán remény
kedve és nehezen vártuk a következ
ményét. Nem történt semmi. A ha
tóságok, legalább is ahogy mi lát
juk, csendben, mozdulatlanul marad
tak. Nem úgy a szerbek! Csak látta 
volna, ml voit itt 19-én, a Prea prezs- 
nicán... Napról-napra merészebbek, 
gúnyosabbak s mi tehetetlenek va

MI a szerepe Dumslc Sándornak?
— Résztvett az ünneplésben Dum- 

sic Sándor is, aki 1918-ban a pest
vidéki törvényszék tanácselnöke 
volt. A forradalom kitörésekor azon
ban elhagyta Szentendrét és Pestet, 
Újvidékre költözött, szerb állam
polgár lett s azóta az ottani szerb 
királyi törvényszék elnöko. E minő
sé ében megkapta a legfelsőbb bírói 
címet és jelleget.

— Dumsic azóta minden évben itt 
tölt pár hetet. A magyar, publikum 
csodálkozva figyeli ezt s meg van 
győződve róla, hogy nem pusztán 
nyaralni jön vissza évről-óvre 
Szentendrére, amely központja a 
magyarországi szerbeknek ...

— Általában: nem győzöm eléggé 
hangsúlyozni, hogy milyen titokza
tos életet folytatnak itt a szerbek 
és milyen ideges izgalom üli meg 
itt a magyar kedélyeket. De nem te
hetünk semmit, mert

a hatóság ölhetett kezekkel tűri, 
hogy a szó szoros értelmében 
terrpviuilja e2 a szerb kisebbség 

a magyarokat. 

gyunk velük szemben. Csak a zse
bünkben merjük ökölbeszorítani a 
kezünket...

„A nemzeti11 ünnep
— Tűrhetetlen már a visolkedé* 

sük, Minden szavukból, minden gesz* 
tusukból, nyilt és titkos cselekvés 
sükből, egész életükből burkolt fa-t 
nyegotés árad feténk. Ez a fenyege
tés pedig nem más, mini az a jóslat, 
hogy

Jugoszlávia addig nem teszi le 
a- fegyvert, mig impériuma alá 
nem igázta az utolsó nyugati 
szerb püspökséget is. Ez az 
utolsó nyugati püspökség pedig 

— Szentendrén van.
— A Prea prizsnioán, e nagy egy

házi nemzeti ünnepükön is erre ké* 
szültek, e cél felé haladásuknak egy 
részét ünnepelték, itt, Szentendrén, 
Az országban összesen 26 ezer szerb 
él, a zöme itt van s itt dolgozik szí
vósan és fáradhatatlanul, hogy va
lóra váljon a jóslat.

— 19-én tele völt a város idegen 
szerbbel. Jöttek ünnepelni és talán 
tanácskozni. Eljött Pestről a jugo
szláv követség egész személyzete, a 
Bánátból jöt+»k, sőt voltak vendé
gek ó-Szerbiából is. Az ünnepi mise 
ufón nagy bankett volt a püspök
nél, majd a templomudvarban gyii- 
lésszerü összejövetel, ami hangos 
énekszóval és duhaj tánccal végző
dött

— Jelentésünk, amelyet a minisz
terelnökségen tettünk: szigorúan bi
zalmas és magánjellegű volt. Ez is 
mutatja helyzetünket. Nem merünk 
nyíltan fellépni ellenük. Nekünk 
nincs Or-Ju-Nd-nk.

Fürkészve nézett informátorunk 
az ablakon át a szűk utca túlsó fe
lére, hol már harmadszor haladt el 
egy zömök férfi, mindig hosszan be
tekintve az ablakon.

— Látja... — fejezte bo szavait 
rekedten az ideges, elfojtott harag
tól — figyelnek. Ismernek és tudják, 
hogy róluk lehet szó... Valóságos 
terror van itt, mintha néni is Buda
pest, hanem Belgrád mellett len
nénk.

Mindezt jegyzőkönyvbe foglalták a 
minlsztereh'ökségeu, a héten, ami* 
kor a szentendrei magyarok elküld
ték megbízottjukat, hogy segítséget^ 
védelmet kérjenek a kormányéi nők- 
-tőt



Gaál Mózes főigazgatóval 
az iskolai év elején

Vissza kell adni az Iskolát eredeti hivatásának — Ji 
politikának nincs helye az iskolákban — Jlz új tan
terv keresztülvitele nehézségekkel jár — Mindenkit 

fel kelt venni az iskolába
Egészséges szellemet és tiszta levegőt viszünk 

az iskolákba
Szeptember elseje, az iskolai év kez

dete ma úgy él emlékezetünkben, mint 
egy szép, színes álom. Gondtalan gyer
mekévek, a tanulási idő, a gimnázium, 
B tanárok, az apró diák csínytevéwk, 
mind megannyi kedves, aranyos omlókéi 
ájulnak fel lelkűnkben az iskolai év kez
detén ég szinte fájdalmas a kedves emlé
kekre gondolva, lia Mezünkbe jut, hogy 
a mai ifjúság, mely roswzúl táplálkozott 
a háborúién, tanúja volt a forradalom
nak, szenvedett a bolsevlzmus idején, 
melynek lelkét megtöltötték robbanó 
anyagokkal a kommün utóul időszakban, 
mely körméretté lett, miolőtt ifjúvá iz
mosodhatott volna, mennyire súlyosabb, 
mennyire válságosabb időkben éli le bol
dog ifjúságát, mint mi, öregek.

Fokozottan érezzük tehát szükségét an
nak, hogy minden gondoskodásunk és 
minden szeretetünk azé az ifjúságé és 
azé az iskoláé legyen, moly ezt az ifjúsá
got talán ismét viasza tudja varázsolni 
a gondtalan gyermekkorba.

A nyári vakáció idején a tanuló ifjú
ságot ugyancsak súlyos mogpróbáltatás 
elé állították azok az intézkedések, ame
lyek a felvételi vizsga körül kavarodtak, 
majd a középiskolai reformtervek, egyes 
gimnáziumoknak megszüntetése, új lsko- 
h fípirok rendszorrsítóse stb. Kíváncsink 
voltunk tehát, hogy milyen ausplciu- 
mokkr.l írdulünk neki n" új iskolaévnek, 
Felkerestük tehát, a pedagógiai élet leg
alaposabb ismerőjét. í.od? Mózes tanke
rületi főigazgatót. A főigazgató úr a 
Munkácsy uocai főgiiruiázium földszint
jei elhelyezett hivatalos helységében 
fosrd’la munkatársunkat. A jóságos arcú 
.ilrcj úr tekintetéből a szeretet és az if.iú- 

irépti mély érzés sugárzik ki s arca 
.szinte fölvlduh .omijepr. ,a?,.Js^pláról. bo-

— Ne vegye Móltósúgos uram — mond
juk — iiidirzkrét kívúnesiaskodásnak, ha 
az. ■ kolaóv elejéit azt a kérdést intézzük 
Méltóságodhoz, hogyan látja az ifjúság 
tanító'árak és nevelésének jövő nlnkulá- 
B.átf A közelmúlt években, azt. hisszük, 
sok minden ránehezedett a gyermeklel- 
knkro, amelyek valósággal koravén gyer- 

. mák típust teremtettek a úgy látjuk, hogy 
es hatással van a nevelésre ós tanítás
ra is.

— Kétségtelen — mondotta kedves sze
lídséggel u főigazgató — hogy az utóbbi 
óvok a háború, a forradalmak nyomot 
hagytak a gycrmeklelkokbcn s éppen 
azért érezzük, hogy a tanári karnak 
nomesak fokozott munkára, de fokozott 
lelkiismeretességre van szüksége, hogy 
ezeket a gyermekeket ismét gycsmekekké 
tndja varázsolni.

— Nőm akarok visszatekinteni n múlt
ra, mert azt tartom, hogy ami elmúlt,

abból csak tunulni leJict a jövőre, de netn 
azon kcsorogni. Az ón vélemény cm szo- 
rlnt — és felsőbb hatóságaimnak is ez a 
felfogása —- az iskolát vissza kell adui 
eredeti hivatásának. Száműzni kell belőle 
minden olyan momentumot, amely a 
gyermcklelkct megzavarhatja és elsősor
ban a politikát. A gyermeki lélektől tá
vol kell tartani ezt a veszedclinos mérget, 
amely eddig is sok kárt okozott.

— A mi munkánk, a mi mindon igye
kezetünk ebbon az évben fokozatosan is 
arra fog irányulni, hogy minden szellő
től megóvjuk az iskolák és növendékeink 
leikét. Hogy távol tartsunk attól min
dent, ami uee.it és hétköznapi s abban 
kizáróan az ifjúság lelkének nevelése, el
méjének fejlesztése és akaraterejének ki
művelése történjék.

— Elsimullak teljesen a felvételi vizs
gák körűül nehézségok? — kérdeztük.
, — Természetesen. A kultuszminiszter 
úrnak legutóbbi rendeletével teljesen 
vissza él lőtt a régi rendszer s a középis
kolák el.-ő osztályába minden jelentkezőt 
fel kell venni. Az természetes, hogy itb- 
ott kisebb nohéz&ógek mutatkoznak, de 
ezekot könnyű szerrel elimináljuk. Ügy 
n fővárosban, mint a vidéki középisko
lákban arra törekszünk, hogy minden je
lentkezőt elhelyezzünk s a beérkezett je
lentések szerint ez lehetségesnek is lát- 
szüí, úgyhogy nőm hiszem, hogy bárhol 
emiatt panasz merülhetne fel.

— Szükségesnek tartotta Méltóságod a 
felvételű vizsgákkal való kísérletezést!

-—.Ma nincs felvételi vizsga, mert a 
miniszter úr azt eltörölte, így tehát, de 
strigis, quae non sunt, r.ec montio fiat.

Az új középiskolai tón terv az egyes 
középiskoláknak átminősítés* nem fog-e 
nehézségeket okozni és pem lesz-e hatás
sal a tanítás einenetére?

— Mint,minden kezdetnek, úgy kétség
telenül ennek is meglesznek a maga ne
hézségei. A gyakorlat, néhány évi tapasz
tó lat fogja majd valójában megmutatni, 
hogy melyik a helyes út Pedagógusok 
körében lehet vita tárgya a középiskolai 
reformnak egyik-másik rendelkezése, do 
én azt hiszem, hogyha a gyakorlatban 
az a szellem fogja áthatni a tanári kart., 
amely kívánatos, ha az iskola és az ifjú
ság szeretető fogja, mint hiszem, vezé
relni a tanerőkot, akkor ezok a döcce- 
nések semmi esetre eem lesznek olyan ki
rívónk.

— Nokom egyébként talán mindenkié
től mástól megvan a külön felfogásom 
ohben a tekintetben s ón például helye
sebbnek találnám, ha a mai helyzetünk
ben a körülöttünk levő szomszédok nyel
vének elsajátítására fordítanánk na
gyobb gondot, mert hisz szent meggyőző
désem, hogy cl fog következni az az idő.

flÉTFÖ! MAP1Ö D“1“Pest. «cpt™i,cr ,
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amikor nagyon is szükségünk lesz arra, 
hogy ezeknek a nyelveknek birtokában 
Jegyünk. Ebbéli felfogásomról azonban 
nem beszélek, mert ez már politika és a 
politikát a magam szomélyéra vonatko
zóan is távol akarom tartani nz iskolától 
és a tanítás minden kérdésétől. A mos
tani reform tanterv mindenesetre egy kí
sérlet, egy próbálkozás s majd az idő 
meg fogja mutatni, hogy a gyakorlatban 
inolyik terv válik bo eredményesebben.

— Különben is az a véleményem, hogy
ÍÜ.J

A héten érdemleges stádiumba jut 
az Erzberger-gyilkosság ügye

Az offenburgi törvényszéken megkezdik Förster-Sch,,], 
személyazonossági tanainak klhallgatáiát — A

időn belül döntenek kiadatása tárgyában ebb
— A Hétfői Napló tudósítójától. —

A második hete kiadatási fogság
ban ülő Förster-Sehultze Henrik 
ügyében a héten újból megkezdi 
munkáját az Erzberger-gyilkosság 
bűnügyének vizsgálóbirája, dr. Bu- 
bich Jenő. Az Erzberger-gyilkosság 
állitólagos tetteseinek ügye a vizs
gálóbíró munkájúval a héten már 
érdemleges stádiumba jut.

Mint ismeretes, a vizsgálóbíró 
már egyszer részidősen kihallgatta 
az állitólagos Schultzet. Kihallgatta 
az ügy nyomozására a magyar fő
városba küldött német detektiveket. 
Förster-Sehultze, amint a rendőr
ségen, úgy a vizsgálóbíró elolt is 
a leghatározottabban tagadta, hogy 
azonos volna Erzberger Mátyás bi
rodalmi miniszter gyilkosának bár
melyikével. Tagadta, hogy azonos 
volna Schultze Henrikkel. A né 
inét detektívek, Schumacher és 
Blous Försterrel ellentétben a lég 
hntáiozottabban azt bizonyították a 
vizsgálóbíró előtt, hogy a gyilkos 
Schultze jutott Förster személyében 
a magyar hatóságok kezére. A ma
gukkal hozott bizonyítékokat, fény
képeket a vizsgálóbíró előtt történt 
kináll^atásiik alkalmával le is tet
ték a vizsgálóbíró asztalára. Förs- 

«ier-§lcliultzennk a detektivekkcl való 
szembesítésétől várta mindenki a 
rejtélyes kérdés végleges eidőlósét. 
A szembesítés meg is történt. — 
azonban eredménytelenül 
dött.

Egy teljes hétig pihent az 
vizsgálóbírónál, annak más 
arányú elfoglaltsága miatt. Most a 
hót elején az j57r«&er£fcr-gyilkosság 
bűnügye újból a magyar és német 
közvélemény érdeklődésének előteré
be kerül. Bubich vizsgálóbíró maga 
elé vezetteti újból Förster-Sehultzet 
és eléje tárja a német detektívek 
perdöntőnek látszó bizonyítékait. A 
deektlvck bizonyítékain kívül egyéb 
bizonyítékok is vannak a vizsgáló
bíró birtokában. Újból részletesen 
kihallgatja a bajort a vizsgálóbíró, 
különösen gyanúsnak tetsző alibi
kérdésének igazolására. Felkapja a 
kérdést Förster-Sehultze. a. bizonyí
tékok elébeterjesztése után, hogy 
megmard-e továbbra is tagadása 
meleltt.

végző-

ügy a
nagy-

nem n tanterv a lényeg 
adu munka és Watoqtha'em > “ °*“- 
■•telinkről, mint a tanúri k»°Sn’,a”i 
őszintén és b«-siilcl,u kar r6«Ml 
dók. hogy Iskoláinktól tivolin?” 
;lent, ami nem odov„l“™ 
lelket megbCnttliatná ís ‘ 
egészésos ezellemot és ls*°l4l>’«
gyünk be, amely i*”*« vi.
nemzeteket fog neveim,eta| «•* 
kát szouvedett országnak. ck a b0'

A-4 Ei/.ii 'r,\or-gyilkoss;*.g bünüffvf’. 
nek a vizsgálóbíróról , k-ö 1S 
kozott ott vannak hörs -•hultzo- 
nek a rendőrségen fel vei énykémi 
Amikor a bajor újabb Kihallgatás 
meg őrien-.,?lr Jcnő azonnJ
elkuhh a ienykepekel az illetékes 
offenburgi (Baden) törvényszékre 
az ottani vizsgálóbírónak. Az ofTen- 
bu rgi törvényszék vizsgálóin rajának 
lesz a dolga, hogy.maga elé idézze 
mindazokat, akik ismerik Schultu 
Henriket és a fényképeknek fel- 
mutatása mellett kihallgassa Scliul- 
tzo ismerőseit arra vonatkozólag, 
hogy csakugyan Schultze Henrik 
saarfeldi kereskedő ül-e a budapesti 
királyi ügyészség fogházában.

Illetékes helyen azt. remélik, hogy 
az offenburgi törvényszék az ügy 
sürgősségére való tekintettel pár 
nap alatt végez a személyazonossági 
tanuk kihallgatásával, úgyhogy 
nyolc-tiz napon belül már itt is 
lesznek a német vizsgálóbíró által 
fel ve tt jegyző' könyvek.

Amikor ezek a jegyzőkönyvek ide
érkeznek, akkor semmi akadálya 
nem lesz annak, hogy a büntető- 

•törvényszék kiadatási tanácsa elé 
tegyék át az ügy összes iratait, 
hogy az döntést hozzon a nagy kér
désben: kiadja-e N^igyargjrszái a 
Marká-ulogi 1-óglt.áz rejtélyes fog
lyát Németországnak, vagy sem.

Itt jegyezzük meg, hogy pár nap
pal ezelőtt hivatalos utón már meg
érkezett a nemet igazságügyi kor
mány elfogató parancsa és kiada
tási kérelme is.

fiz őszi szezónöna 
napi 125009 K-ért szórakozhat üdülhet, gyógyulhat 

BflLMWiiBEDEI! 
a fürdöígazgatósá - vezetése alatt'álló kitűnőd 

berendezett

Ipolv-uívarljan és Grcnö KoleüieB 
Ezen összegben benfoglaltatik: négyszeri étkezés 
és a szoba ára. Szobaelöjcgyze-e<ct e fogad és 
felvilágosítást nyúlt a balatonfüredi fürdö'gazw- 
tóság cs a központi iroda: VII., Erzsébet körút 41

Tetaffom J. 73-07 és J. tis-35

angol syapiflstSvetek áruháza * Budapest tv, Vád usxa 25. szám
Telefőn 14-73

Közismerten legelsörenöii
férfi- és női őszi szövetajdonságalnk beérkeztek.

Minden hangzatos jelző és öndicséret nélkül n. b. vevőink által megállapított tény: 
Raktárunknak a legmesszebbmenő igényt is kielégítő választékossága.

Áruink minőségének évtizedes szakértelmen alapuló kiválósága.
Arainknak a mai súlyos helyzethez, főleg pedig a minőségekhez arányított olcsósága.

Különleges aut^-, kocsi- és utiíakanótt nagy választékban. Mintákat készséggel küldOnk
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A szépséfiflaslrom
őszintén megmondjuk: örvendünk 

annak, hogy Nagvatádi Szabó Ist
ván földművelésügyi miniszter meg- 
békült ellenesei egy részével es hali
íratván a jó szóra, visszavonta le
mondását. örvendünk annak, hogy 
ez Így történt, mert ezekben a na
pokban még ellenzéki álláspontunk
ból kiindulva som tartottuk helyén
valónak, hogy ilyen tisztán szemé
lyes jellegű kérdés miatt akárcsak 
részleges kormányválság kompro
mittáljon külföld előtt, amikor Genf
ben számot kell adnunk arról, hogy 
mennyit is haladtunk előre a gazda
sági és politikai konszolidáció terén.

Az egész ügyet egyébként soha se 
tartottuk politikai kérdésnek s min
dig az volt az álláspontunk, hogy 
ebben az ügyben, amelyről annyi 
szó esett a parlamentben és azon 
kiviil, a bíróság egyedül hivatott 
féletet mondani, ezt politikailag sem 

kiaknázni nem lehet, sem politikai 
mellékvágányra terelni. Ha pana
mák voltak, azokárt felelniük kell 
azoknak, akik panamáztak, ha azok 
még olyan tündöklő karriert futot
tak be időközben, vagy akármilyen 
mélyre sülyedtek a szeszélyes sors 
változékonyságában. Ha pedig Es
kütt rágalmazott, és zsarolt, akkor 
vegye el büntetését épugy, mint 
bűnhődnie kell azoknak, akik — mint 
Eskütt ma csak még állítja, őt akar
ták erkölcsileg megzsarolni. Min
den vonatkozásában tehát ezt a 
kérdést a biróság elé tartozónak vél
jük és teljes bizalommal vagyunk, 
hogy a biróság nemcsak ismerni 
fogja, de tudni is kötelességét.

Ez a — hisszük egyedül helyes és 
korrekt — álláspontunk éppen ezért 
érthetelenné teszi előttünk azt, hogy 
Nagyatádi Szabó politikailag érezte 
magát sértettnek Eskütt vádjaitól, 
politikai rehabilitációt követelt és 
lemondással, a politikai helyzet fel- , 
borításával fenyegetőzött s a kor
mányválság rémeit festette az 
amúgy is borús horizontra.

Ezt nem,egészen értettük meg. S 
annál kevésbbé találtuk helyesnek 
ezt az eljárást, mert mindig meg
voltunk győződve arról, hogy — 
amennyiben voltak tényleg pana- i 
mák. Nagyatádi azokban legfeljebb! 
passzív bűnös, aki mindössze jóhi-‘ 
fizfmü és elnéző gyengeségével bű
nözött, de nem aktív bűnöző, aki a 
panamák anyagi hasznát a maga , 
Javara fordította volna. Ez volt és i 
ez ma is a meggyőződésünk s ezért 
élesen kihívónak találtuk, hogy 
Nagyatádi első csapásra meghara- 
uharagjában lemondott, 

rehabilitációt. követelt, majd meg- 
P^^pdott, alkudott, porcentre kial- 
K’iaott és végül maradt továbbra is

Nagyatádi Szabó István földmi- 
velésügyi miniszter visszavonta 
ugyan lemondását, az Eskütt-ügy I 
hullámai azonban ezzel inég nem 
ültek le, sőt újabb politikai bonyo- i 
dalmak vannnk keletkezőben. Eskütt 

o >xíT tovaoDra is Lajos ugyanis a legélesebb és legel-!
ioiümuvelesügyek felelős minisz- keseredettebb harcra is készen áll. 
p ' Tekintettel pedig arra, hogy Nagy
rét a kis színjátékot szívesen el atádi Szabó István most már a sa- 

engedtiik volna. Ez véleményünk -iát egyéni becsületének megvédése 
szerint nem volt előnyére a földmű- érdekében is az Eskütt-ügy. letár- 
jeiesugyi miniszternek és nem volt gyalusát sürgeti, kétségtelenül nagy 
tanéra az országnak . I leleplezések

Mert végeredményben mi történt! ! fötárgyaláson.
ki„s?.ze annyi, hogy a zűrzavar- j Az utóbbi időben az a hir terjedt 

^tádenki, élhesse- el, hogy a két. Eskütt-pört egyesítik.

nak? Tény ellenben az, hogy

szombaton délelőtt Pesthy Pál 
igazságányminisbter kihallgatá
son fogadta Eskütt Lajos védő

jét: Weisz Ödönt.

Ebből nz alkalomból 
igazaágügymlniszterinm korn, okén 
Eskütt Lajos is. aki azonban nem 
ment bo az épületbe, hanem az utcán 
várakozott védőiére. Percek alatt 
újságírók és ügyvédek lék korul 
Ésküttet. aki izgatott ;Bya?’ p® 
egészen világosan és ko> etkezetes m 
sorra cáfolta Bethlen Mvhn 
gróf miniszterelnök nyilatkozatának 
egyes kitételeit így például kije
lentette. hogy

a fötáraualás előtti napon fel- 
kereste őt nagyatádi Szabó ist-

j

•.-•'--“feji iuímszrerneK es nem volt gyalusát sürgeti, Kétségtelenül nagy 
**A8znara az országnak . I leleplezések várhatók a legközelebbi

Mert végeredményben mi történt! fötárgyaláson.
ban*1 annyl» hogy a zűrzavar- | 

n^1*a*'*cozott mindenki, élhesse- ei, nogy a net -i^juuvirpuj v 
rJ , fsától a rémet, majd, keres- Ez a hir nem felel meg a valóság- 
r.L?8-“"ptak ogy bűnbakot: a ki-' ""b "Honhnn n. hnirv
tóiy‘ UByeszb akiről megállapltot- 
ütvntlf64 imar eoértelmüen. hogy 
Aül Mrt0^ ,S$á1 szakálléra hely- 

hóDXóíkür mire ,V°W jé a nagy hü- 
— . a Remmlert Arra mindössze 
történfpi.'16? ml mondjuk, hanem a 
üastromr,rí°B-y Nagyatádi szépség- 
vagv akt, k/ipj01i “ kormányelnöki, 
tói v.í i kormányzói nyilatkozat- 

ü,,„5y leirattal rehabilitálják.
nek azd™?ct? ..an ‘“ulaága en- 
dent I ’et,'ek- Hagyjanak meg min
dben n?F“ .“ewéjén. Az utóbbi GaX,á*IUík a politika,
tüni/^..# ’ társadalmi, egyéni éle- 
^l?kevpHH? tárhelve a politikával, 
napi étkeid- ai ,BoIit‘kát H mlnden- 
üveeón okbe. a pilltika sze.m- balláhbn?^^' b°8y embertársunk 
nek ép’e ,ki’ ™By j"bb«L En’ 
« birósl2iaLín következménye, hogy 
tem öntnli ^r’ry'désokba Is majd- 
llllkít ."’oatlanul belevlsszűk a po- 
P01ltlkoe|S l!fry. yddlott védekezésében 
fedezni „m”.tlv,um,>kat vélünk fel- 
láelt?,kaDle “ Politika magvl- 
hoar '..Kn, 0,v óriásokká >2 ' 
itathatnak!2 “ komány

ethien miniszterelnök 
nyilatkozik genfi utjának céljáról 

Hétfőn este érkezik Genfbe — A tanácskozásokon az elszakított 
magyar kisebbségek sérelmeit is szóváteszik 

Bethlen Daruváry külügyminiszterrel 
vasárnap délelőtt Genfbe utazott

Bethlcn István gróf miniszterel
nök Daruváry Géza dr. külügymi
niszter, Khuen-Hédervár}/ Sándor 
gróf követségi tanácsos es Gajzágó 
László miniszteri tanácsos ki méreté
ben vasárnap délelőtt tiz órakor a 
bécsi gyorsvonattal Genfbe utazott. 
Eredetileg is az volt a megállapo
dás, hogy Daruváry Géza külügy
miniszter ugyanazzal a céllal, mint 
Bethlen miniszterelnök, szintén 
résztvesz a genfi politikai tanácsko
zásokon, szombaton azonban az a 
hir terjedt el, hogy Daruváry kül- 

j ügyminiszter nem utazik Genfbe. 
I A megbeszélésen, amely Daruváry 
szombati kormányzói kihallgatása 

! után a külügyminiszter és Bethlen 
István gróf miniszterelnök között 
a késő délutáni órákban folyt, — 
úgy látszik — komoly szükség es
sége merült föl Daruváry Géza dr. 
külügyminiszter genfi utazásának 
és a tanácskozásokban való részvé
telének. Mint beavatott helyről ér
tesülünk,

Genfben előreláthatóan mód és 
alkalom fog kínálkozni az el
szakított magyar nemzeti kisebb
ségek sérelmeinek szóvátételcrc.

Így magyarázható az a tény is, 
hogy a miniszetrelnök kíséretében

Esiitttt Lajos:
,Én most néw hétig MonújelSlt vogyoli"... 
,Csak nem akarnak tőlem nyilatkozatot** T — Pesthy

két, hamarosan meg fogják szer
keszteni jelentésüket, melyeket alá
írásukkal ellátva nyomban a Töreky 
tanács elé terjesztenek.

Tekintettel arra, hogy elsőrendű 
kormányzati érdek, hogy az Eskütt 
által hangoztatott súlyos vádak so
káig ne maradjanak megcáfolafla- 
nul, igen valószínű, hogy még szep- 
tembei 26. előtt, tehát harminc na- 
pon belül meg fogják thrtani az uj 
tárgyalást. Ha ez kitűzhető lesz, nem 
kell megismételni az augusztus 26-1 
főtárgyalást, mert a perrendtartás 
szabályai értelmében felesleges Es
kütt újbóli kihallgatása, elég ha fel
olvassák az augusztus 26-iki kihall
gatás jegyzőkönyvét, úgyhogy 
nyomban hozzáfoghatnak a tanúki
hallgatásokhoz.

Az uj tárgyaláson Bethlen István 
gróf miniszterelnök és , Nagyatádi 
Szabó István földművelésügyi mi
niszter is meg fognak jelenni és 
vallomásaikkal tisztázni fogják a 
nagy port felvert ügy minden fá
zisát.

paTszőmbatön~És*Ütt védőjével tárgyait - Eskütt nagy 
harcra készül — Harminc napon belül megtartják Esküit 

rágalmazás! pőrének főtárgyalását
ván egyik bizalmas embere és 
preparálni próbálta másnap 

teendő vallomását.
Bethlen István gróf nyilatkozatának [ 
araa a megállapítására vonatko-1 
zóan, hogy „Eskütt vallomásából 
egy szó sem igaz ...* az ellentétben 
van a régebbiekkel Eskütt a
következőket jelentette ki:

—- Már hat hónappal ezelőtti | 
beadványomban is ugyanezeket 

vallottam.
Hosszasan folyt a diskurzus, vé

gül is ezekel a szavakkal fordult 
Eskütt az ijságirók felé:

— Csak nem akarnak nyilatko
zatot tőlem? Hiszen én most négy 
hétig bolondjelölt vagyok , . *

Szörény véleményünk szerint en
nek a konkrét esetnek is a kapcsán

-WSS8Si politikai flastiomot kap. Ha ez neki I Elég veit mar.

utazott Genfbe
Gajzágó László dr. miniszteri 
tanácsos, a kisebbségi kérdés 

legszakavatottabb ismerője.
A miniszterelnök, a külügyminisz

ter és kíséretük ’/élO-kor, negyed
órával az indulás előtt jelentek 
meg a Keleti pályaudvar indulási 
oldalának perronjan. A bécsi gyors
vonat a harmadik vágányon áll, 
úgy hogy a miniszterelnök, akit 
Miltényi Sándor állomásfőnök ka
lauzol, kíséretével megkerüli az 
első és második vágányon álló vo
natokat, majd meglehetősen sok 
utas között végigmegy a középső 
széles perronon és mindjárt a moz
góposta kocsija mögé kapcsolt sza
lonkocsiba száll be.

Közvetlenül a beszállás előtt al
kalmunk volt Bethlen István gróf 
miniszterelnökkel beszélni, aki uta
zásának céljáról a következőket 
mondotta a Hétfői Napló munka
társának:

— Különösebb eredményt nem 
várok genfi tanácskozásaimtól. 
Utazásom egyetlen célja az, hogy 
személyesen keressek érintkezést 
azokkal az európai politikusokkal, 
akik a Népszövetség tanácskozá
sai alkalmából most Genfben tar-

A büntetőtörvény széken az orvos, 
szakértők még ezen á héten meg-. 
kezdik Eskütt elmeállapotának meg
figyelését. Minich Károly és Németh] 
Ödön dr. egyetemi tanárok már pen-1 

, teken megkapták Eskütt mindkét 
| bűnének aktáit és azonnal hozzá
fogták azoknak áttanuLmányozasa- 

, hoz. A pszihiatereket különös-.m ér
deklik azok az ellenmondásoknak 
látszó körülmények, melyekből kö
vetkezményeket vonhatnak azokra a 
kérdésekre, melyekre válaszolniok 
kell. A jövő hét elején maguk elé 
idézik Ésküttet és ahogy ez az ilyen 
vizsgálatnál szokásos, különböző 
kérdéseket intéznek hozzá és alapul 
véve az eddigi orvosszaKvólemenye-

I jó, nekünk nem rossz, de ez a flas- 
trom legyen egyszersmind a végső 
pecsét arra, hogy politikát keres
sünk ott, ahol bűnügy van s politi- 

' kailag Ítélkezzünk akár bírósági 
ben, akár társadalmi kérdésben. 

‘6

tózkodnak. Nem hivatalosan ve
szek részt a genfi ülésezésen, nem 
vagyok delegátus. Magyarország 
fődelcgátusa Apponyi Albert gróf. 

| Arra a kérdésre, hogy meddig ma
rad Genfben, Bethlen István gróf 
miniszterelnök igy válaszolt:

— Előre nem tudom megmon
dani, hogy meddig maradok Genf
ben.
Talán két hétig! — kérdezzük tőle. 

—• Lehet, hogy/ olyan sokáig is 
elhúzódik ... — feleli a miniszterel
nök. Ezután beszállnak és elhelyez
kednek. Az indulás előtt még rövid 
beszélgetés fejlődik ki Bethlen Ist
ván gróf miniszterelnök és az idő
közben a perronra érkezett Wodia- 
ncr Rudolf rendkívüli követ és meg
hatalmazott miniszter, Wettstcin 
János követség! tanácsos és Végh 
Miklós követségi titkár között, akik
nek Bethlen instrukciókat adott 
Pontban tiz órakor elindul a gyors
vonat Becs felé, ahová délután 3 
óra 20 perckor érkeznek meg. Becs
ben csak három óra hosszat tartóz
kodnak, mert már 6 óra 25 perckor 
indul a züichi gyors. A miniszter
elnök és kísérete hétfőn este 9 dia
kor érkezik Genfbe, amely újabban 
rendkívüli jelentőségű elhatározások 
fórumává vált.

TANCPALOTA
Eltlltt CERCLE OES ETRANGES

EÜZSEBET KORÚT 53
Jegyelővétel Telefon J. 7*23

■ e —
Szenzációs szeptemberi megnyitó műsor
Slegrld Komenik Fazekas Erzsi

2 TRAVERS 
a legelegánsabb párisi mondain 

táncospár
Halta-Trio Welson & Co.

A fcast an the Volga

12 ESMANOFF
Russian national-balett

Ossle Rondje, Inge Lassan

WITALY ORIWE
spanyol ugrók és excentrikusok

The 4 Bing Qirls <5 Sonja Kwietkowska 
Br. Kemény Melinda és Lieszkowszky 
Tibor vendégjátéka. Johnson & Co Mutz 
Wreeden. Zenei vezető: Dienzl Oszkár

Kezdete 10 órakor
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Van-e olyan naivember, 
aki elhinné, hogy férjem nem 

épelméjű
Esküit Lajos az érdeklődés központjában — „Olyan 
Intelligens arca van, hogy Esküit urnák hittem** — 
Nagyatádi képének semmi különösebb jelentősége 

sincs már — Esküit a Máv-tól nyugdijai kap

Esküit Lajosné az uráról és pőréről 
nyilatkozik a Hétfői Naplónak

A kiviteli engedélyek körüli pa
nama-botrányból támadt rágalma
zást per főtárgyalása ismét ak
tuálissá tette a hírhedtté vált Es- 
ZrüíL ügyet. A vádat képviselő ki
rályi ügyész indítványára a bíró
ság tudvalevőleg elrendelte Esküit 
Lajos elmebeli állapotának megfi
gyelését. Ebből, mint ismeretes, or
szágos szenzáció keletkezett és csak 
Bettiién István gróf miniszterelnök 
bevált taktikai érzékének és politikai 
éleslátásának tudható be, hogy rész
leges kormányválságot nem idézett 
elő az ügyészi indítvány.

Az országos botránnyá dagadt 
ügynek természetesen további fej
leményei vannak. A kulisszák mö
gött életrc-halálra mneő harc folyik 
És e pillanatban nem állapítható 
meg: ki marad alul. Most csak egy 
bizonyos: a közvélemény a nagy pa
nama-botrány kipattanása után 3 
évvel még mindig nem ismeri az 
igazi tényállást és nem tudja, mire 
fordítottak a panama primadonnái 
a , kiviteli engedélyekből befolyt 
száftnilHókat. Ezenfelül nem ismeri 
a közvélemény a botrányper moz
gató rugóit sem.

Csoportokban tolongnak 
autogrammért

Megkíséreltük tehát, hogy magától 
H nagy per hősétől, Esküit Lajostól 
tudjuk meg a per egyes nagyon fon
tos mozzanatát. Napokon át azonban 
eredmény nélkül járt minden cs
irán yu kísérletezésünk. Eskütt öt
nem találtuk otthon, de máshol sem. 

Pedig Sziget-utcai lakása előtt ál
landóan várakozók serege tanyá
zik. Várnak ott ujsá.pirók, hogy in
terjút kapjanak; bájosan mosolygó 
nyirotthaju bakfisok, kik autogram
in ot szeretnének; szenvedélyes gyűj
tők, akik fényképet remélnek az or
szágos panamabotrány központjá
ban álló Esküit Lajostól.

— Jaj, csak már egyszer itthon 
találnám Esküit jirat — szólal meg 
egy szőke fruska — olyan boldog 
lennék, ha autogrammot adna!

— Hát nehezen lehet hozzájutni — 
fűzi tovább a szót egy éltesebb 
hölgy. — Még soha ennyi időt nem 
pazaroltam egy-egy fénykép meg
szerzésére. Node mindegy! Esküit 
ur fényképe minden fáradságot és 
időt megér. Az ö fényképe nagy 
nyeresége lesz gyűjteményemnek.

—- Nagy ember lesz még Eskütt

’ urból — fokozza lelkesedését egy 
házbeli anyóka.

— Aztán még rá akarják fogni, 
hogy bolond — jegyzi meg a szom
szédos borbélyüzlet egyik segédje — 
pedig több esze van annak, mint 
egy miniszternek...

— Ne csodálkozzék azon — jegyzi 
meg egy újságíró — ma minden ép
eszű embert bolondnak tartanak.

Ai elfoglalt Eskütt Lajos
Közben egy magas, jólöltözött fér

fivel szaporodik az Esküttre vára
kozók csoportja. Egy ennivaló, ked
ves bak fis, nagy kékszemü, meg
kérdi:

— Nem Eskütt urnák tetszik lenni! 
Csalódott a kicsi. Egy interjúért 

jövő újságírót nézett Esküttnek. 
Mindjárt meg is magyarázza téve
dését:

— Olyan intelligens arca van, 
hogy Eskütt urnák hittem.

Hiába azonban az órákhosszat

Az én uram nem szokott világba beszélni
Esküttné észreveszi meglepetésün

ket.
— Ugye, azt hiszik, amit Itt lát

nak, a panama-pénzekből szereztük. 
Pedig a férjem egy fillér illegitim 
pénzt sem használt föl a saját cél
jaira.

;— Ha már szóba került ez a kér
dés, legyen szives megmondani, na
gyon megviselték-e férjét az esemé
nyek?

— Természetesen, hiszen ez a há
rom év óta húzódó herce-húrca más 
embert elvitt volna.

— Szóval Eskütt ur nagyon ide
ges? —kérdeztük.

— Igen, de nem olyan értelemben, 
ahogyan egyesek elhitetni szeret
nék. Férjem orvosi megfigyelésére 
gondolok. De vájjon van-e olyan 
naiv ember ebben az országiján — 
folytatja önérzettel Esküttné, — aki 
elhinné, hogy férjem nem épelméjű. 
Aki úgy tud beszélni, mint ő és any- 
nyi üldöztetést kibírt, arra minden 
ráfogható, csak a korlátolt beszó
rni thatóság nem.

— Mégis, nagyságos asszony mit 
gondol, fogja-e tudni bizonyítani 
férje a súlyos vádakat?

— Kérem, én nem vagyok be
avatva a dolgokba. Férjem azokról 
nekem soha nem beszél, legfeljebb 
néha érinti a kérdést. Anogy én is
merem azonban az uramat, Ő nem 

tartó várakozás, Eskütt csak' nem 
jön. Lakása ajtaja minden alkalom
mal zárva. A csengetésre előjövő 
hölgy pedig következtésen meg
ismétli:
• — Fölösleges az időtöltés, Eskütt 
ur állandóan tárgyal és teljesen bi
zonytalan, mikor jön haza.

Ahol Esküit lakik
Pénteken a késő esti órákban ne

gyedszer is megkíséreltük, hogy Es
küit Lajossal beszélhessünk.

— Igazán sajnálom, hogy olyan 
sokat fáradnak ide hiába. Nehogy 
azt higyjék azonban, hogy férjemet 
letagadom, tessenek besétálni.

Aki e szavakat mondja, egy na
gyon rokonszenves, kellemes kül
sejű, bizalmat keltő, sokat szenve
dett nő; Eskütt Lajos felesége. Ku
tató, fürkésző tekintetet vet ránk 
és szúrós, mélytfizü fekete szemében 
fellelhető az emberek iránti bizal
matlanság és az, hogy mindenki 
gyanús neki, aki él...

Az elfogadóba vezet bennünket és 
hellyel kínál. Kedves, barátságos, 
meleg családi fészek az Eskütt La
jos otthona. Az elfogadó szoba sok
égős diszes Csillárja erős fényárban 
úszik. Minden, ami itt látható, ki
finomult, választékos Ízlésre vall és 
jó módra. A falakat szebbnél-szebb, 
nagyértékii, diszes keretbe foglalt 
művészi festmények díszítik. A leg
szebb helyen apró pasztellek társa
ságában ott díszeleg Nagyatádi 
Szabó István földmivelési miniszter} 
olajképe. Ez az, ami meglepetésün
ket fokozza. Egy másik, sokmilliós 
értéke az elfogadónak a hatalmas 
üvegszekrény, tele diszkötésü köny
vekkel. A padlót perzsa borítja és a 
szoba egyik sarkában gyönyörű zon
gora áll.

szokott a világba beszélni...
— És mikor veszi kezdetét férjének or

vosi megfigyelése!
— Minnich tanár úr azt mondta, hogy 

arról hivatalosan értesítenek.
Nagyatádi kápe egyszerű 
falldlsx

Tekintetünk újból a falon függő Aagy- 
atddi-kéipre esik. Kérdőleg nézünk Ea- 
küttnére, aki a néma kérdést elértve, így 
szól:

— Ennek a képnek semmi különösebb 
jelentősége nincs ma már. Otthagyjak, 
mert megszoktuk és nagyon szép, meg 
azután értékes — falidfsz.

Ezután arról érdeklődünk, kapja-e Bt- 
kiitt Lajos illetményét.

— Hogyne — feleli Esküttné — hiszen 
férjem nyugdíjazott MÁV-alkalmazott és 
ennek megfelelő nyugdíjat kap.

— Igaz-e, hogy politikai személyiségek 
is gyakran járnak Nagyságos asszonyét 
lakásán!

— Nem igaz. Három év óta különben, 
mióta férjem ellen a hajsza megindult, 
nem járunk társaságba, nem érintkezünk 
senkivel. Hiszen férjem — mint tudják 
— megszakítással 18 hónapot vizsgálati 
fogságban töltött. Ez alatt én itthon 
szenvedtem. Három évo még el sem vol
tam Pestről. És addig, amíg férjem ügye 
be nem fejeződik, nem la kívánunk tár
sadalmi életet élni. De erre időnk sem 
lenne. Férjem ugyanis állandóan Írató

kát tanulmányoz. E«
el, hiszen mázsányj
a periratok, amelyeket *4újból olvasgat "dem

A sokat ■lamrodett -
Esküttné lassan, megtftnWw.

dolva mond ki minden szót) lí?*’ 
neszre Is figyelmes lesz k

— Annyi mindent átéltwm x. «
tem ez alatt a három 
hogy azon csodálkozom.
is vagyok. «°nrin
— Jártak nálunk úfeárirAv

isten tudja kik még M» , " • * 
egy fogházén Idézést H
inára, akit mint tanüt •*
hteSr fegyelmi ügyében “ <*
- újságokat blvM-e kórdwHu,
- Tennéazeteron.lapot elolvadok ée Igazan-ÍL 

bán is sokat mulatok az ’eimf. 
lentmondó körfeményelkai.’E^ak4í

Már este 10 óra, Esküitmég nincs otthon. “ La3<* Monb« 
— Ez nepról-napra így v.nJa ErtUttné. _ Férjem Tora mgMlí!: 

vozlk és ornk késé este tér ham
- Minden idejét lefoglalja - r6i„j k. 

azavart B.küttné - ez az ntilata kM teli panama.

Budapesti 
üaetöversenyek

A szép és kellemes versenynapon i 
salop hlyei is az ügető versenyeket ke
resték fel s szokatlan nagyszámú közön- 

/ mai ve«‘önynapon « 
ugotőpályán. A versenyek lefolyása ál- 
tálában kielégítette az igényeket agy a 
sport, mint a fogadás tekintetébe#.

Részletes eredmények: "*• ’ "
1. Háromévesek versenye. 1900 nt 
L Giaur II. (Fityó),
2. Csaba (Ka 11 inka),
8. Walpurga (Sütő).
F. m. Ergo, Ilyen nincs, Bessie. Jm 

Legjobb és Kiliman.
Tót: 1000:11.000:2200:1800:1850.
II. Zalai dij. 2100 m.
1. Láncos (Tomann),
2. Gambrinus (Kovács).
F. m. Fáklya és Marian r:
Tót: 1000:1400.
III. Székely i díj. 2100 w.
1. Gerezd (Maszár F.),
2. Pitytke (Cassolini),
8. G. R. S. (Sütő).
F. m. Fin, Irma, Végnél, Uaia. ;

Walkiire.
Tót: 1000:4000:1400:1700:120n
IV. Handicap. 2100 m.
1 Párka (Stehmann),
2. Tilly (ZwilHnger),
3. Zsandár (Kovács).
F. xn. Eltolt, Diák, Babocsa és Árra 

legény.
Tót: 1000:2700:1400:2000:1600.
V. Concurrent dij. 2400 m.
1. Róbert (Dózsa),
2. Jobban (Deák).
F. m. Civil és Pazar.
Tót: 1000:18.600.
VI. Rákosligeti dij. 2200 n.
1. Uraság (Tomann),
2. Lobogó (Dózsa).
F. m. Esthajnal, Judás és Kerülő.
Tót.: 1000:1800:1100:1400.

xi«:m-gykirjiyi
október hó 9 lg
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Vadász Lipót 
temetése
j Hétfői Napló tudósítójától. —

Vasárnap délben temették el a 
vApesi zsidótemetőben Vadasz Li- 
£ófnyugalmazott igazságügyi 41- 

lawnkét’ Órakor már többszáz 
közönség gyűlt össze a temető 

szertartási termo előtt, ahol az 41- 
Srendőrség dlszogyenrulias fel- 
k1®!* nvi legénysége vont kordont. 
'A szertartási terem kapuja előtt bet 

J«rtyával körülvett fekete ka
raikon nyugodott Vadász Lipót 
koszorúkkal teljesen elborított ko
porsója. A ravatalt az elhunyt csa- 
Kdin özvegye, két fin. testvérei es 
barátai állották körül. Politikai elv- 
SJá ai. közéleti . munkásságának 

osztályosai is megjelentek. . Szamos 
politikai és társadalmi kiválóság 
között ott volt: Szurmay Sándor 
báró, Szterényi József báró. Hazat/ 
Samu báró és még számosán. Szülő
földje, Szabolcs vármegye is nepes 
küldöttséggel képviseltette Tnaífát.

Pontban felegy órakor kezdődőit 
a gyászszertartás a Lazarus iokan- 
tor vezetése alatt álló kóriis gyasz- 
dalával. Majd Fischer Gyula dr. fő
rabbi hatalmas beszédben búcsúz
tatta el a halottat. Azután a zsidó 
hitközség és az Országos Izraelita 
Iroda megbízottai beszéltek, a^ajd 
Kozma Andor a Tisza István Tár
saskör nevében mondott búcsúzta
tót Felsorakoztatta , Vadász Lipót 
politikai és emberi érdemeit. Utana 
J)ési Géza dr. szólt a Nemzeti Pol
gári Párt nevében.

— Vadász Lipót a kiváló állam
férfiul — mondotta a többi között — 
felismerte azt a megmérhetetlen 
erőt, mely az igaz liberalizmus
ban van. Az ő liberalizmusa nem a 
pártkörök és párthatározatok libe
ralizmusa volt. Vadász Lipót tudta, 
hogy a hazáját szerető politikusnak 
Janus-fövel kell tekintenie a maga 
utját Hitte és vallotta, hogy a ma
gyar jövendőnek a magyar, múltból 
kell kifejlődnie.

Végül Papp József dr., az Ügy
védi Kamara elnöke tolmácsolta a 
magyar, ügyvédi kpr,, részvétét.

Nem mérséklik
az utón lévő áruk tarifáját 
Eredménytelen az OMKE akciója 
Búd János a kérdés „tanulmányo

zását11 ígéri
Az Országos Magyar Kereskedel

mi Egyesülés küldöttsége aznapok
ban felkereste Búd János pénzügy
miniszterhelyettest, akitőlt a vám
tarifa tételeinek mérséklését kérte. 
Székács Imre, az OMKE alclnöke 
volt a küdlöttség szónoka. Előadta, 
hogy a magyar kereskedők a leg
nagyobb nehézségekkel küzdenek. 
A vámtarifa magas tételei miatt 
szinte lehetetlen a behozatal, úgy- 
hogy a kereskedelmet d megbénulás 
veszedelme fenyegeti. Ez a szomorú 
helyzet nemcsak á kereskedők anya
gi érdekeit sérti, hanem közvetve 
az államkincstárra is káros, mert 
a kereskedők képtelenek lesznek a 
rájuk rótt adóterheket elviselni. 
. Balkányi Kálmán, az OMKE 
igazgatója legalább azt az enged; 
raényt kérte, hogy az utón levő 
aruk tarifáját mérsékelje a pénz
ügyminiszter, vagyis azt kérte, te- 
KJ’o lehetővé a kormány, hogy azok 
(lz. áruk, amelyeket a. külföldön 

a régi vámtarifa érvényessége 
idején adtak föl, a régi vámtételek 
mellett legyenek átvehetők.

A Genfben időző Korányi Frigyes 
naro pénzügyminiszter helyettesi
ősével megbízott Búd János mi
niszter nem tett konkrét Ígéretet 

i nnYlt meíf’ bogy a 
tanulmány tárgyává teszi".

A hét filmszenzádól

TIVOLIBAN
Danié!, és Dorothy Dalion 

szereplésével
Weatioki»,»/,» «, 1/JO árakor

A miniszterelnököt 
szeretnék megnyerni a Közmunka

tanács elnökségére
SUrgőssé vált a fővárosi Közmunkák Tanácsának elnöki 

kérdése — Egyes körök Terstyánszkyt kapacitálják 
Zielinszky halálával nemcsak a

, mérnöki kamara vezetői pozíciója 
üresedett meg, hanem egy igén 
fontos intézmény elnöki széke is: a 
Fővárosi Közmunkák Tanácsáé. A 
halál éppen akkor ragadta el Zie
linszky t, amikor a fővárosi építke
zések és közmunkák erőteljesebb 

I felvétele kettőzött mértékben tette 
volna szükségessé ezeknek a mun
kálatoknak a tanács elnöki székéből 
való irányítását.

Mint ismeretes, a Mérnöki Ka
mara elnökségét máris betöltői lék 
Hcrmann Miksa képviselő személyé
ben, valamint betöltötték az eddig 
szintén Zielinszky alá tartozó pesti 
kikötő-ügyi kormánybiztosságot is. 
Csupán a Közmunkatanács elnök- 
r,A~r' 1"'*UíW —betöltésre,

most már 
a kérdés 

kombi ná-

sége nem került még 
de az idők körülményei 
égetően sürgőssé tették 
elintézését.

Máris megindultak a
ciók, de

éppen ezek az erőteljes ______
nációk akadályai annak, hogy a 
kérdést bizonyos érzelmi szem
pontok megsértése nélkül dűlőre 

lehessen vinni.

A dolgok mai állása szerint a 
legnagyobb tábora annak a felfo
gásnak van, hogy ismét vissza kell 
állitani a régi szokást, vagyis azt, 
hogy a mindenkori miniszterelnök 
vállalja a tanács elnöki tisztjét

Lőtte Sybill elmondja 
Bachruch Albin eltűnésének kö

rülményeit
A norvég táncosnőt is beteggé tette a multinúlliárdos eltűnt 

fia utáni hajsza
— L4 Hétfői Napló tudósítójától. —

kombi-

Az elmúlt hét erős hullámzása 
eseményei között is kiemelkedett 
az a társadalmi eesménynek nevez
hető szenzációs ügy, amely Bach
ruch Albinnak, a közismert multi
milliárdos volt ékszerész fiának rej
telmes eltűnése körül támadt. Bach
ruch Albinnal a lapok is sűrűn 
foglalkoztak és eltűnésével kapcso; 
latban egyik ismert nevű táncosnő 
nevét is emlegették. Sut arról is 
szó volt, hogy az eltűnt Bachruch 
esetleg a táncosnő lakásán rejtőz
ködik. Ez a kombináció természete
sen éppen az alábbiakban foglaltak
ból kifolyólag összedől, mert maga 
Bachruch édesatyja volt az, aki 
megcáfolta azt, mintha sikkasztásért 
jelentette volna fel fiát, hanem 
csupán arra hatalmazta fel a rend
őrséget, hogy kutassa fel, nem tör- 
tént-e valami baja a fiának, aki 
napok óta nem mutatkozott szülei 
előtt.

REKLÁMCSOMAGI
Kapható szeptember 7-lg 
a. ■ztmi

12 darsb elsőrendű 
illatos kis anfiol 
fördöszappan 
összesen
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így pl. rámutatnak Wckerle Sán
dor és Széli Kálmán elnökségére, 
amely az akkori időben is u legal
kalmasabb megoldásnak bizonyult.

Ezek a körök Bethlen István 
gróf miniszterelnököt látják ki
válóan alkalmasnak arra, hogy 
a Közmunkatanács elnöke le

gyen.
Mindenesetre megnehezíti a kér

dés megoldását az, hogy a tanács 
elnöke nem lehet státusbeli és a 
tanácsban előlépett tisztviselő, mert 
ebben az esetben a választás két
ségtelenül a mostani elnökhelyet
tesre esne, Czabalai Kálmán mi
niszteri tanácsosra, aki jelenleg is 
tökéletesen megfelel a megkíván
ható követelményeknek.

A kombinációk nagyrésze Ters- 
tyánszky volt fővárosi kormánybiz
tos felé is irányulnak, akit sokan 
kapacitálnak is az elnökség elfo
gadására. Terstyánszky azonban 
úgy látszik véglegesen visszavonult 
a belügyminisztériumba s személye 
csak akkor léphet a Közmunka
tanács clpöki pozíciójának szem
pontjából előtérbe, ha elhatározza 
magát a belügyminisztériumtól való 
megválásra.

Kétségtelen, hogy ez a kérdés 
immár az aktuális napi kérdések 
sorába lépett s valószínű, hogy az 
elnök kinevezésére nézve nemso
kára előterjesztés is fog tétetni.

Bachruch Albin az elmúlt hetek 
estéit Lőtte Sybill táncosnő társasá
gában töltötte s az elterjedt híresz
telések és kombinációk alapián 
egyenesen a művésznőhöz fordul
tunk felvilágosításért.

Lőtte Sybill pazar életmódjához 
méltó előkelő lakást tart fenn az 
Andrássy-ut melletti villanegyed
ben. Virágok, szőnyegek, képek, pu
haság, kényelem. Fényképek világ
körüli utjának szerepléséről. A Nor
végiából származó magas, karcsú, 
szőke apród-frizurás táncosnő be
tegágyánál fogad kedvenc krizan- 
témumai között, melyeket nagy pes
ti établissement-k direktorai külde
nek neki naponta.

Szerény, szelíd, nyugodt. Ritka 
tulajdonsága táncosnőnek! Az el
múlt hónapokat a külföldön töltötte, 
ahol az olasz Buffa báróval európai 
turnén volt. Alig három hete, hogy 
Budapestre érkezett Becsből, ahol

>. szám:
I drb solingenl borotvakés 
1 drb borotvától 
l drb borotvapamucs 
! drb rúd borotvaazappan 
1 drb tlmaókő tabletta 

ösazeaen

KOR. ezer

turnéjának utolsó' állomása volt 
Pesten ismerkedett meg K. P. ban
kár társaságában Bachruch Al
binnal.

— Nem tudom, miért hajszolják 
Albint —- mondja —, akit Pesten 
mindenki szeret s’ aki egész bizto
san nem követett el semmi sza
bálytalan dolgot. Hozzám is jönnek 
az emberek s nálam is keresik s 
modhatom. egész beteggé tett en
gem is mar az a sok hajsza ós mo
lesztálta.

— Pedig a dolog egészen egy
szerű. Bachruch Albin szülei né
hány hónapra elutaztak valami kül
földi nyaralóhelyre s közben rábíz
tak a sokféle tőzsdei ügylet lebo
nyolítását és a tulajdonukban lévő 
hazak gondozását. Albint ez a mun
ka teljesen lefoglalta s a család ki
lenc hazán tatarozást munkálatokat 

yegeztetett Ekkor azonban üzle
teiből kifolyólag neki is dolga 
akadt a külföldön és elutazott Pest
ről. Közben váratlanul megjöttek a 
szülei s édesatyja hamarosan érint
kezésbe akart lépni fiával, akit 
azonban nem talált otthon. Bach
ruch apja rosszat sejtett s mint
hogy fia másnap sem jelentkezett 
otthon, értesítette a főkapitánysá- 
#ot, hogy fiával valószínűleg vala
mi baj történt, mindenesetre jó 
lenne kutatni utána.

■— Édesatyja, a pontosságáról köz
ismert öreg ur a rendőrségen meg
említette azt is, hogy a házaiból 

,hazberek is fiánál voltak 
eltűnésekor s ez a körülmény al
kalmas volt arra, hogy a lapok' úgy 
írjanak Bachruchról, mintha elsik
kasztotta volna apjának pénzét.

7" Úgy tudom, a helyzet mára 
mar tisztázódott, Bachruch Albin 
valószínűleg a külföldről életjelt 
adhatott, mert atyja visszavonta 
bejelentését, valamint a fia meg
találójára kitűzött tízmilliós jutal
mat.

■— Én valóban többször autóztam 
le vele együtt Siófokra s fájdalom, 
szegény Albin tényleg sokat vesz
tett kártyán az ottani kaszinóban,

-x7íok a Yeszteségek meg sem kö
zelítik azokat az összegeket, ame
lyekről a lapok írtak.

•— Örülök, hogy a dolog szeren
csésen elsimult, mert már-már el 
akartam utazni Budapestről azok 
miatt a szüntelen ostromlások 
miatt, amelyeket Bachruch Albin 
sokszáz jóismerősótol és egyebektől 
el kellett szenvednem.
~ ezt a telet itt akarom

tölteni, ahol máris szerződést kö
töttem a főváros legelőkelőbb tán
cos-színpadával.

OVOMALTINE
friss tejből, tojásból, dr. Wander-féle 
malátából és a legfinomabb hollandi 

kakaóból készült

természetes erősítő 
tápszer

fl legkitűnőbb uzsonna és reggeli
Bgy kőzópdoboz ára 35.200.— korona 

forgalmiadéval együtt

Ismét kapható regi tdOktOI havait 
WaldhelmjÉle 

soványitó-fea 
Biztos hatású, igen kellemes izű, telje
sen ártalmatlan. Életmód megváltozta
tása nélkül, állandó súlycsökkenés mel
lett kecses nyúlánk alak érhető el. 
Kapható minden gyógyszertárban és 
drogériában. Magyarországi főraktár 
Siení Péter gyágysxervegytsnfl 

laüoralorlum
BndEpwt, VI., Féltő irdflgor 12. szám

A déli sarktól—Afrikáit 
vezet a 

Kamara műsora
Shakleton kapitány 

utolsó útja 
Becsület vaev szerelem

Előadások Va7, 8, ’/dO órakor
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Szegényen kezdtem, 
úgy is végzem . . . 
A földművelésügyi miniszter a 
nagyatádi hősök emlékünnepén

Nagyatád, augusztus 31.
Nagyatád nagyközség közönsége 

a háborúban elesett Ül) hősi halott
jának emlékére szobrot emelt, ame
lyet vasárnap lepleztek le ünnepé’- 
lyes keretek között. Ebből az alka
lomból a kerületébe leutazott Nagy
atádi Szabó István földmivclés- 
ügyi miniszter is. akit számosán ki
sértek el u kormánypárt tagjai 
közül.

A leleplezési ünnepség délelőtt 10 
órakor kezdődött Páter Börzsey 
Szent Ferencrendi atya táborimisét 
mondott A nagyatádi dalárda a 
nemzeti Hiszekegyet énekelte el, 
utána Goredzky Nándor a község 
főjegyzője megnyitó, majd Tallinn 
Andor alispán iipnepi beszédet tar
tott A nagyközség nevében az em
lékművet Karbuszky József községi 
bíró vette át. A felekezetek lelkészei 
hazafias beszéd kíséretében áldották 
meg a szobrot, amelyet ezután meg
koszorúztak.

Délután 1 órakor a Korona-szálló
ban 200 terítékes bankett volt, ame
lyen Sárközy György főispán a 
kormányzóra, Barakonyi Károly 
ügyvéd pedig a földmi veésiigyi mi
niszterre mondott feköszöntot.

A földmivelésiigyi miniszter vá
laszában többek közt ezeket mondta:

— Az alatt a 16 esztendő alatt, 
amióta dolgozunk, kaptunk elisme
rést, de kaptunk vádaskodást és 
gyalázkodást is. Nékem az lett az 
árulóm, aki velem egy tányérból 
mártott. Amikor itt vagyok bará
taim között, újra éled bennem az a 
reménység, hogy nem győzedehnes- 
kedhetik az ördög.

Majd a kisgazdapárt szerepéről 
Szólt:

— Mi mindent megtettünk, hogy a 
magyar társadalom minden rétegét 
az alkotó és az országot megmentő 
munkára egyesítsük és összefogjuk. 
(Vigyázzanak azok, akik ezt az ösz- 
szetartást megdöntőnt és-szétbontani 
akarják. Nézzék a világeseményeket 
és vonják le belőlük a következmé
nyeket.

A földreform kérdésében azt mon
dotta, hogyha ismét a rövidlátás 
győz e tekintetben, akkor újból fel 
fog vetődni ez a érdes, azonban más 
formában fogják ezt megcsinálni.

— Legyetek meggyőződve — fe
dezte be. szavait — hogy amilyen 
egyszerűen és becsületesen képvisel
telek benneteket, Ifi évig, éppen úgy 
képvisellek benneteket a jövőben is, 
mindaddig, amíg megtiszttelttek bi
zalmatokkal. Becsületes utón ha
ladtam, szegényen kezdtem, de sze
gényen végzem is politikai pályám.

Ezután Bcrky Gyula, Schandl Ká
roly. llovos Miksa gróf és Mayer 
János tartottak beszédeket. A föld
mi velős ügyi miniszter este kisérető
vel visszautazott Budapestre.

Váljunk el „íelépés" mellett
Óriási arányban növekednek a válások — Milliós íclépési dijat fizet
nek a válni készülő férjek — Rossz konjunktúrája van a házassá

goknak — Ismét a fixfizetésü hivatalnokok a jó parthíek
A napokban egy nőlsmerősömmcl ta

lálkoztam a Váci-utcában a IV. kerületi 
elöljáróság táján. Kölcsönösen örvend- 

| tünk n találkozásnak. Nőismerősömnek 
különös oka volt rá. Keresett valakit; 
akitől tanácsot kérhet. Rendelkezésére 
áll tűin. Rövid, szaggatott mondatokban 
ezeket mondta:

— Két évvel ezelőtt mentem férjhez. 
Az uram bankos, akinek nagyszerű üz
letei voltak. Ma szegények vagyunk. 
Elhatároztuk, hogy elválunk. A lakás 
az enyém marad s u férjem llzet ne
kem 20 millió lelópési dijat (így mondta, 
talán megszokásból.) Most szereztem be 
az anyakönyvi hivatalban az iratokat... 
itt a beleegyezésem... megyek az ügy
védemhez... mit gondol, elég nekem 
20 millió ...

Természetesen nem tudtam tanácsot 
adni, de érdekelt, amit mondott. Arról 
hallottam, hogy lakásból kiköltöznek le- 
lépésért, de házassági válást ebben a 
formában nem ismertem. Ez új dolog és 
tipikusan pesti... A gondolat is rávall 
restre. Minden lehetséges. Hogy egy 
eset már van, bizonyára nem áll egye
dül.

A dolog most már érdekelt s elhatá
roztam, hogy utánajárok.

Divatos megoldás
Sazkértőt kerestem. Házassági, vagy 

helycesbben válási specialistát. Van né
hány ügyvéd barátom, köztük egy pá
ran, akiknek klientúrája a rossz házas
társak köréből kerül ki.

Berontottam és rögtön mellének sze
geztem á kérdést:

— Igaz-e? — s mindjárt elmondtam 
az esetet.

Az ügyvéd nevetett
— Most jösz ilyennel hozzám, mikor 

már mindenki Íelépés mellett válik.
— No do mi ez? — kérdeztem. Végro 

is ez szokatlan.
ö magyarázott:
— A nini modern asszonyok — hála 

óz égy kori tőzsdei konjunktúrának —- 
tanultak. A férj még ha birói Ítélettel 
is köteleztetott, rendszerint nem fizetett. 
Egy időn túl bizonyára nem fizetett 
Az asszonyok ebből tanultak s most 
előre fizettetnek, előre megalkusznak. 
Ha megkapják a pénzt, bejelentik, hogy 
a válásba beleegyeznek.

10 milliótól feljebb
— És mennyi a „Ielépési“ dij? — ér

deklődtem.
— Egyéni dolog. Legtöbbször arany 

alapon történik, mert ezt szeretik a 
nők. Egyébként 10 milliótól felfelé 
megy a skála. Van egy esetem, ahol 50 
millió a differencia. A nő 300 milliót 
kér, a férj negyedmillíúrdot ajánl. Meg 
fognak egyezni.

Rossz konjunktúra
Újabb szakértőt kerestem. Ellátogat
tam egyik clőkolő pesti házasságköz ve
títő irodába. Más alkalommal eláru
lom. mit tapasztaltam o helyen. Válá
sokkal nem foglalkoznak, ök csak ösz- 
sze hoznak.

A főnök ur az első pillanatban, mikor 
még kliensnek gondol, mosolyogva fo
gad, mikor elárulom magam és érdek
lődésem, bosszankodik, do nőm árulja el.

— Ezekről mi nem tudunk, kérőm 
szépen — mondja. Tetszik tudni, mi 
nem vagyunk e téren tájékozva. Mi 
éppen az ellenkezőjével foglalkozunk. 
Do bizonyos, hogy ma ez is nehéz ke
nyér.

— Rossz konjunktúrája van, kérem, a 
házasságoknak. Tetszik tudni, nincs 
pénz. Soha nem elég a hozomány. Ma 
jobb keresetük van az asszonyoknak. 
Tetszik tudni, ott rendesen lakás, bútor 
van. Oda csak be kell költözni. Lány
nak nehéz ma férjhez menni. A lakás... 
— mondja sokat jelentőén. A hozomány 
rámegy a lakásra.

A fix fizetésesek hajnala
— Mégis kik nősülnek?
— Nagyon kevesen. Ma sokba kerül 

minden. És nincs pénz.
— Mégis!
— Mondhatom, érdekes fordulat állott 

be. Hónapokkal ezelőtt minden apa 
lánya hozmányát bankárnál, tőzsdésnél 
akarta kamatoztatni. A legjobb par- 
tlilck voltak, de mindannyiszor kikötöt
ték, hogy a férjjelölt csuk tözsdés le
het. — Ma már vége. A tözsdés nem 
kell senkinek. Ma hivatalnokhoz akarja 
adni minden apa a lányát. Kérem, fix 
fizetés, nyugdíj... sokat jelent.
Elég volt. Már mindent tudtam, amire 
kiváncsi voltam. És legfőképpen meg
tudtam, hogy a válás feltétele a modern 
Budapesten nőm a „félrelépés", hanem 
a „Íelépés". Ennyivel is gazdagabbak 
lettünk ebben a szanált szegény világ
ban.

(nó)

MOZI ÉS FILM
nwwrti wTfflHBiájiiMi mirr ■ mi ii i —"waims—■

* A Fővárosi Nagymozgó, amely 
múlt Héten nyitotta meg kapuit, 
már szezonjának első hetével elfog
lalta régi helyét a közönség szüre
teiében. A Fővárosi Nagymozgó 
hétfőtől szerdáig Az álarcos című 
Richard TízZwiadjpe-filmet, Pcggynek, 
a bájos kis gyermekmüvésznek leg
újabb filmjét játssza, — csütörtökön 
és pénteken A jött-ment asszony 
cimü Korda-film és a Macist c és 
a kínai rejtély cimü hatalmas drá
ma kerül bemutatásra. Szombattól 
kezdve a Fővárosi Nagymozgó játsz- 
sza az első Buster Keaton világ
attrakciót, az Isten hozta! cimü 
nagyszabású és rendkívüli sikert 
aratott burleszket. A VII. kerület
nek ez a kedvelt mozija ezekkel az 
attrakciókkal a legelsőrangu fővá
rosi színházak sorába emelkedik.

* A rossz mozikonjunktura ró 
nütgette a szezon kezdete előtt a 
moziengedélyeseket. Mindenki attól 
félt, hogy a mozik nézőtere üresen 
fog tátongani. Ez a félelem néhol

be is vált, azonban mnü ; .. .
bizonyosodott, hogy tt-ió H ot bo- 
konjunktúrában is iud m 1 ?»> 
vonzani. A Hotel
harmadik kiadó, n , es -í 7?h két kitűnő ujdJníWwW1* 
kát vonzott a Hóval \n“n,-!l baz«- 
teljes diadalt aratott APS°)an e> 
film, amely teljess&r.Jr k(!t PMiPíi 
a rossz mozgókonjutktuS4v’l• 
teleimet, csütörtöktől kezd™ 1 »?» 
ínx-mozgóban, VII hava Plll>- kerül bemutatásra ’ KaWrai-»t 70)

GLÓRIA SWANSON,
Amerika legkedveltebb művésznője, 
aki legközelebb két Paramount-Ra- 
dius világattrakció főszerepét játsz- 
sza.

Mozgófénykép színházak 
műsora

Carmcn-Mozgó keddtől—csütörtökig: 
Árnyak a ködben (6 l’elv.) — Angyal és 
démon (5 felv.) — Péntektől—hétfőig; 
Marica, a cigánykirálynő (Dorothy Dal
ion.) — Meghalt, mert szeretett, (Bébé 
Dániel s,) — Előadások 5 órától folyta
tólagosak.

Fővárosi Nagy-Mozgó. Hétfőn: Peggy 
gyémántbabája. — Az álarcos (liichard 
Talmadje.) — Csütörtöktől: A jött-ment 
asszony (Mária Corda.) — Maciste és a 
kínai rejtély. — Szombattól: Isten hoíta 
(Buster Keaton.)

Kamara: Becsület vagy szerelem.
(Svenska-film.) — Egészen a déli pólu
sig. (Shakleton kapitány végzete.) Elő
adások J47, 8, 3410.

Olympla. Hétfőtől—szerdáig: Hotel 
Potemkin (Bánky Vilma.) — A harmadik 
riadó. (Amerikai attrakció.)

Royal-Apolló: (J. 118-94.) Zalamort, az 
éj lovagja. (Fantasztikus kalandorfilm. 
Fcrn Andrával a főszerepben.) Előadá
sok E6, E8, %10.

Tivoli: (30-49.) Marica, a cigánykirály
nő (Dorothy Dalton.) — Meghalt, mert 
szeretett (Bóbó Danicls.) Előadások 5, 
K8 és >£10. *

Magyar kir. udv. szállító

Alapíttatott: 1850

Az ország legnagyobb szövetáruháza
Ajánlja dús raktáron levő legfinomabb

szövetkülönlegességeit
Főüzlet: Bécsi ucca 7. <Daik y.r.ncu„. ..rok) Fióküzlet: Koronaherceg ucca »

J cégnekskövetkező varasokban vannak lerakatni:



HÉTFŐI NAPLÓ
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hírek
Sikkasztás miatt 

letartóztattak egy 
jarázstulaKíonost 

A társa megszökött
utóbbi napokban több főijeién- 

U érkezett a rendőrségre Físefeer 
Béla Pozsonyi-ut 22—23. sz. alatti 
letózarázstalajdonos ellen.

Az első följelentést Koszié r Imre 
lereskedő tette nw. aki elmondta, 

teherautóját FisehernéJ Kara- 
,°ínzta aki a kocsit tudta es bele- 

nélkül Székesfehérváron 
>tólo»ositotta. Hinaer Lajos újpesti 
kereskedő szintén följelentette Fi- 
tohert hogy tiz millió koronával 
társult a vállalathoz. Fischer ózon
ban a pénzt saját céljaira fordította 
is haszonrészesedést sem fizetett.

A harmadik följelentést Szálán 
István földbirtokos tette, akinek 
Hatója nyomtalanul eltűnt Fiseher 
taéú. Ezenkívül is több kisebb-na- 
p-obb följelentés érkezett a garázs
tulajdonos ellen.

Fischert vasárnap előállították a 
főkapitányságra, ahol kihallgatása 
után letartóztatták. Társát, aki mez- 
gziiköli, keresik. .............  

— Elfogták a fűszerkercskedök tolva
jait. A Füszerkereskedők Részvénytár
sasága följelentést tett a rendőrségen, 
hogy az utóbbi Idöbon 300 millió korona 
Értékű fűszerárú tűnt el az Alsóordösor 
82. számú raktárból. Detektívek lesbe 
állottak az üzlet előtt és el is fogták 
Neumann Simon ügynököt, oki éppen 
hagy csomagokkal akart távozni. Kide
rült, hogy Neumann összejátszott Róka 
Dezső 22 éves koreskedősegéddel és ha
mis megrendelő levélle nagymennyiségű 
teát, kakaót és egyéb értékű árut vett 
át Róka ezenkívül Weisz József, Schau- 
mann Károly és Szcmehelyi Márton ke- 
reskedösegédnek is kiadott árukat. 
Mind a négy kereskedősegédet letartóz
tatták. Orgazdáik, huszonkét fűszeres el
len megindították az eljárást.
-Tizenötmillió értékű ruhát lopott. 

Pámer Lajos’ kereskedő Gerő Antal nevű 
napszámosa ellopta a gazdája által rá
bízott két bőröndöt, melyben tizenöt mil
lió korona értékű ruhanemű volt. A tol
vaj napszáos, akiről kiderült, hogy több
szörösen büntetett rovottmúltú egyén, a 
ruhák értékesítése után Csehszlovákiába 
szökött A rendőrség keresi.
-Halálos vlllamoselgázolás. Vasárnap 

délután a Lehel-utca 24. számú ház 
előtt egy villamos elgázolta Kuthal 
Emil 19 éves bronzmüvest. A kere
kek a szerencsétlen fiatalembert da
rabokra tépték. Holtcstét a törvény
széki orvostani intézetbe vitték.

higanyt s
hamisfogat
aranyat
PLATINÁT 
dísztárgyakat Fir

Fiatalosodé 
kristálytiszta arcbőrt varázsolt dr. Kafser- 
llng HYVARJON szépitöszere, adagja 
K 30.000. Főraktár: Tőrök-gyógyszcrtdr. 
Király ncca 12. szám. „Opera"-gyógy

szertár, Andrássy út 26. szám

Veszek Féríiruhát hérn'emüt 'leg- 

gfe Blumenfald
JJjjU Wrtiruháhaf nem ükét, legmagasabb
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Novemberben 1OO lakás 
szabadul fel a Várban Két emeletet építettek a ^elü^minlsxterium palotá
ját* a — fix ősszel öt vés i»cíi bérfrázat adnak át eredeti 
rendeltetésének — A központi épületben lesz a bel- 

ügyminisztaríutn minden hivatala
—.4 Hétfői Napló tudósítójától —

Az állami hivatalok, minisztériu
mok, mint ismeretes, a háború alatt 
igen sok magánlakást foglaltak el, 
miután uj építkezésre a háborús vi
szonyok mellett gondolni sem lehe
tett. Különösen az egyre terjeszkedő 
minisztériumok vettek el eredeti 
rendeltetésétől sok lakást s főleg a 
Várban. A belügyi-, honvédelmi- és 
kereskedelmi minisztérium a vár
beli lakások jelentős százalékát fog
lalta el s tartotta meg éveken át. A 
legtöbb helyiséget a belügyminiszté
rium vette igénybe s különböző ügy
osztályai nemcsak egyes lakrésze
kéi. de egész házakat foglaltak el.

Ebben a tekintetben az ősszel ked
vező változás lesz. A belügyi kor
mány ugyanis elhatározta mintegy 
másfél évvel ezelőtt, hogy összes 
ügyosztályait a központ i épületben 
helyezi el s e célból tavaly júliusban 
nagyarányú; építkezéseket kezdett 
meg.

A niinisztér.lum régi palotájára 
két, illetve egy emeletet húztak,

úgyhogy lehetővé válik, hogy no
vember, elsejére bevonjanak min
den hivatalt a magánházakból.

Részben már felszabadult vagy fö’- 
videsen felszabadul az Úri ucca 37, 
őt, 6tí, a Fortuna ucca i. számú bér
ház s Frigyes kir. herceg Ország
ház ucca li. szám alatt lévő palo

— A Dunába ugrott. Gróf Margit 16 
éves háztartásbeli leány a Gellért- 
rakpartról a Dunába ugrott. A ha
jósok kimentették, a mentők pedig 
a Rókus-kórházba vitték.

— Megőrült az izgalomtól. Szom
baton este az újpesti aradiutcai 
mulatóhelyre beállított Maurer Jó
zsef 50 éves kőműves. Mnurei* ott 
megismerkedett Marosi Ida nevű 
leánnyal, akivel mulatni kezdett. 
Egyszerre csftk nekiesett a leány
nak, ütlegelni és fojtogatni kezdte. 
A jelen volt vendégek szabadították 
ki Marosi Idát a dühöngő kezei kö
zül. Maurert, akit a tömeg meglin- 
cselt, előállították a rendőrségre. A 
kiállott izgalmak folytán Marosi 
Ida vasárnap este idegrohamot ka
pott, majd sirógörcsbe esett, levetet
te magát a földre, haját tépte és 
segítségért kiabált.- Az orvos meg
állapította, hogy a leány megőrült 
A mentők az angyalföldi tébolydá
ba szállították.

— Halálos villamoséig ázolás. A 
Lehel-utca 12. számú ház előtt a 
villamos elütötte Puhái Emil 29 
éves bronzmüvest. A szerencsétlen 
embert teljesen összeroncsolta a vil
lamos; azonnal kiszenvedett.

— összeszurkálta a sógorát. FZeL 
scher Simon 28 éves szerszámkészítő 
összeszólalkozott lakásán (Felsöer- 
dősor-u. 52) a sógorával, aki késsel 
támadt reá s hasbaszurta. Flei- 
schert súlyos sérülésével a Rókusba 
szállították.

— Hamis egy fontosokat akart be
váltani. Az Angol-Magyar Bank 
ferencköruti fiókjában több darab 
egyfontos bankjegyet akart beval
lani Baümgarten József szabóságért. 
A bankjegyek megvizsgálásánál ki
derült, hogy azok hamisak. Baum- 
gartent előállították a főkapitány
ságra, ahol azzal védekezett, hogy 
a bankjegyeket Berlinben lakó báty
jától kapta, őrizetbe vették.

— Bundatolvajlás a Váci-utcában. 
Botbaum István kereskedő megbízta 
Kiss Mária nevű tanulóleányat, 
hogy vigyen el egy bundát Szegő 
Imréné Váci-utcai lakásába. Mikor 
a tanulóleány bement a házba, egy 
fiatalember megszólította, elvette 
tőle az értékes szilszkin bundát az
zal, hogy majd átadja Szegőnenek. 
Azután természetesen eltűnt a bun
dával együtt. A furfangos csalót a 
rendőrség keresi.

tája, amelyben eddig szintén bel
ügyminisztériumi hivatal volt.

Az építkezéssel, amely természete
sen sok milliárdba került, az eddig 
3 emeletes palota udvari frontján 
öt, uccai részén pedig négy emele
tes lesz. Az építkezés során egy lif
tet is építettek, úgyhogy az öteme
letes palotában a közlekedés ezzel is 
könnyebb lesz. A hatalmas munká
nak gyors befejezése most már he
tek kérdése. Érdekes, hogy a befe
jezést jelentősen hátráltatta a fővá
rosi kőfaragó munkások többhetes 
sztrájkja. Emiatt nem tudták ugyan
is elkészíteni az első lépcső fel jára
tot, amelyen azonban e héten már 
ismét megkezdték a munkát.

Ha valami újabb váratlan aka
dály nem következik be, akkor az 
építkezés novemberig teljesen befe
jeződik s a belügyminisztérium min
den osztálya a központi épületben 
lesz. Ezáltal

körülbelül 100 lakás szabadul fel, 
ami kétségtelenül enyhíteni fogja 
némileg a Várban is súlyos lakás
ínséget. A hivatalok központosítása 
azonban a felek szempontjából Is 
nagyjelentőségű, mert igy meg lesz
nek kímélve attól, hogy egy-egy ak
tát, sürgős ügyüket, 3—4 épületen 
át hajszoljanak órákon, esetleg na
pokon át.

— öngyilkos banktisztviselő. En
dre Andor 23 éves banktisztviselő 
ismeretlen méreggel megmérgezte 
magát. A kivonult mentők gyomor
mosás után lakásán hagyták.

— Sikkasztó kárpitosmester. Zol
tán Géza kereskedő feljelentést tett 
a főkapitányságon Tavasz Ernő 
kárpitosmester ellen. A feljelentés 
szerint Zoltán beraktározás céljából 
átadott Tavasz Ernőnek harminc 
millió korona értékű zongora alkat
részt, melyet a kárpitos, eladott és 
az érte kapott pénzt saját céljaira 
fordította. Tavasz Ernőt a főkapi
tányságon őrizetbe vették.

— Apát és fiát egyszerre ütötte el a 
konflis. Vasárnap délután a Szabadság
tőrön biciklizett Kövecsei István bankal
tiszt és a bicikli kormányára maga elé 
ültette öt éves Béla nevű fiát. A Bálvány 
ucca sarkán egy konflis elgázolta a bi
ciklit. Mindketten súlyos sérüléseket 
szenvedtek. A mentők lakásukra szállí
tották őket. A konfliskocsis ellen meg
indították az eljárást.

— Nem tudnak bérlőt találni az uj 
üzletházakhoz. Az első nagyobbsza- 
básu üzletház a Szabadság-éren is 
gyengébb üzletnek Ígérkezik a kom 
junktura elmúlával. Bőven kapható 
üzlet- és irodahelyiség ott, sőt a tu
lajdonosok azzal foglalkoznak, hogy 
lakásoknak is kiadják a helyisége
ket, bár nem arra a colra épültek 
és kevésbé megfelelők. Az újabban 
épült üzletházak helyzete még rosa- 
szabb, például a Nyugati pályaud
var mellett épült Wcstend üzlet
házban az irodák és üzleteknek alig 
25—30 százaléka van elfoglazva. Az 
építtető bank mást hosszabb szerző
déssé és egyéb kedvezményekkel 
igyekszik értékesíteni az üresen 
álló helyiségeket.

Egészségesnek lenni
a legkönnyebb ! Mértékletes élet, 
rendszeres munka és naponta egy
néhány csésze jó jó. tiszta bab- 
kávó mogóvja testünket a beteg

ségtől
A kávé azonban a legjobb minő
ségű ós helyesen pörkölt legyen, 
minden pótlék hozzáadása nélkül!

Meinl Gyula rt.

— A Tőzsdeklub nem nyaral többet 
a Lukácsfürdőben. Szombaton este 
költözött vissza téli helyiségeibe a 
Tőzsdeklub, amelyet mindjárt az 
első napon igen sok tag látogatott. 
A vezetőség máris megállapította, 
hogy a nyári helyiség megválasz
tása, idén nem volt szerencsés, 
mert a tagok a messze eső Lukács
fürdő helyett nyáron inkább a Li
pótvárosi Kaszinó nyári klubját, 
látogatták. Állandóan üres volt a 
Tőzsdeklub sok szeretettel és Ízlés
sel felállított nyári otthona, úgy 
hogy jövőre semmi esetre sem ve
szik igénybe az idei helyet, hanem 
Meinhardték azt valószínűleg meg 
fogják nyitni a nagyközönség szá
mára.

— A Budapesti Kerületi Munkásbizto
sító Pénztár figyelmeztetése. A Buda
pesti Kerületi Munkásbiztosító Pénztár, 
hogy a Pénztár novében mindennemű 
visszaélés megakadólyoiztassék, arra kéri 
az érdekelteket, hogy amennyiben neluk 
a Pénztár nevében bárki is jelentkezzék, 
az illetőt saját érdekében igazoltatni szí
veskedjenek. A Pénztárnak külelleuőr- 
zéssel, valamint pénzbeszedéssel megbí
zott alkalmazottai vagy fényképes iga
zolvánnyal vagy személyazonosságukat 
igazoló egyéb bizonyítvánnyal rendelkez
nek.

— Gázol a villamos. Vacárnap délután 
az Erzsébet körút és Dohány ucca sar
kán elütötte a villamos Stuszki Jakab 
kereskedőt. A mentők lakására szállítot
ták.

— A M. Kir. Osztálysorsjátók főhú- 
zásui már szeptember 10-én kezdődnek 
és október 9-ig tartanak. Ezeken sorsol
ják ki a 600 milliós jutalmat és a 400 
milliós főnyereményt, úgyhogy egyetlen 
egy sorsjeggyel egymilliárd korona is 
nyerhető. Azonkívül 200, 100, 50, 25, 20, 
10, stb. milliós és kisebb nyereményeket 
is kisorsolnak, összesen 17.000 nyere
ményt, 6 milliárd és 476 millió korona 
összegben. Sorsjegyek — míg a kevés 
készlet tart —, az összes elárusítóknál 
kaphatók.

— A balatonfüredi fürdöigazgatóaág 
napi 125 ezer koronáért ad teljes ellá
tást, négyszeri étkezéssel és szobát a 
kitűnően berendezett Ipoly-udvarban 
vagy Grand Hotelben. Balatonfüreden 
mindenkor a legszolidabb árak mellett 
üdülhettek és gyógyulhattak a pihenés
re vágyók és midőn a fürdőigazgatóság 
az ez évi őszi szezonban is ilyen ala
csony árakon kíván lehetőséget nyújtani 
a Balaton melletti üdülésre, csak meg
alapozott régi jó hírnevének tesz szol
gálatot.

— Magyar problémák. Az Uránia tu
dományos és ismeretterjesztő előadásai
nak sorát az idén F. Iloda István, egye
temi előadó, kereskedelmi akadémiai ta
nár nytija meg Magyar problémák 
című ciklusúval. A fiatal tudós, aki két 
év alatt értékes előadásaira hatalmas 
törzspublikumot neveli, szeptember 7-én, 
vasárnap délelőtt kezdi meg új ciklu
sát, amelyen az élet idealizmusáról tart 
előadást. A további előadásainak — 
szeptember 9., 16., 23. és 30. délután fél
négy órai kezdettel — összefoglaló cí
mei a következők: a magyar élet bűnei: 
a magyar tragédia; a magyarság és 
eszményei; kritikátlanságunk; lehetsé
ges-e a magyar lélek átalakulása; iro
dalom és kritika. A Magyar problémák 
mind az öt előadására már árusítja a 
jegyeket az t/rdnío igazgatósága.

Hamisfogat 12.000 K-12
Arauvat,ezüstöt, biiiliánst, ékszert, legdrágábban vesz
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HÉTFŐI NAPLÓ Bndapert,

A Mylniik töM, mint felére csökkent 
n fersnlom

A gabonakereskedők megint kénytelenek lesznek 
részvényt vásárolni — A spekulánsok sem mernek 

Üzletet kötni
Az értéktőzsdén igen sokan sóhajtozva ; a malmoknak nincs pénzük. A magyar 

kacsintgatnak át a másik terembe, ahol búza különben is állandóan olcsóbb az 
szerintük virul az üzlet és bőséges a ke- J utóbbi hetekbou. mint a külföldi gabona, 
resiet, még sem akarják beengedni őket, tehát nem is érdemes külföldi gabonaüz- 
Az árutőzsdén az alatt a régi ügynökök............. * ’ ” !
megdöbbenve állapítják meg, hogy

a forgalom katasztrófáiban megcsap
pant, az üzletkötések száma a tava
lyinak felét sem éri el és igy az ő 
exiszténeidjuk is komolyan veszély- 

ben forog.
Ennek legfontosabb, mondhatnám 

egyetlen oka, hogy idén rendkívül rossz 
volt a termés, sok gazdaság nem hogy 
eladni Inna, de vetőmagot is kénytelen 
lesz vásárolni, mert a 69—72 kilogram 
fajsúlyú gabonát kénytelen kiosztani ko- 
mencióra és a jövő aratásig ebből fe
dezni kenyérszükségletét.

A jugoszláv gabona is csak napokra 
élénkítette fel a forgalmat, mért oX is 
rossz volt a termés és a csehek inkább 
Pozsonyban vásárolják a bácskai búzát, 
mint itt. Magyarországba ugyanis nem 
szabad behozni a külföldi gabonát és leg
feljebb a malmok vásárolhatnak, hogy a 
lisztet exportálják, de a lisztüzlet pang, ■

Miért adta al 
az ÉQlSz a Luhácsfürdöt 
awptimbBr kDispíri a leijei vtfolíraf 
kifizetik ai új HHajdenaiQK - Naiy- 

arínyu „letplttr » EGiSxnti
Az Angol-Magyar Bank vállalatai 

közül Krausz Simonnak az Égisz 
volt a szemefénye. Köztudomású, 
hogy angliai és amerikai utazásai 
alkalmával Krausz Simon főleg az 
Égisz részvényeit akarta nagyobb 
számban elhelyezni az ottani tőké
sek között és a vállalat minden ügye 
iránt állandóan a legmelegebben 
érdeklődött- Nagyarányú tervei 
voltak az Égisz balatoiiménti és 
svábhegyi ingatlanaival, a Balaton 
legszebb, legmodernebb fürdőhelyét 
akarják felépíteni, a Svábhegy déli 
lejtőjén pedig uj városrészt tervez
tek. Ezek az építkezések az általá
nos konjunktúra miatt elmaradtak, 
főleg pedig azért, mert nem sikerült 
olyan arányban külföldi tőkéket 
szerezni, mint az szükséges lett 
volna.

Az amerikaiak és az angolok 
ugyanis rendkívül alacsonynak tar
tották a vállalat jövedelmezőségét 
Ezenkívül a Földbirtokrendező Bí
róság jelentékeny területet sajátí
tott kí az Égisz zamárdl-i ingatla
naiból, ami dugába döntötte a már 
megkezdett építkezéseket is. Nem 
sikerült a vállalatnak megállapodást 
létesíteni az Irgalmatokkal a Csá
szárfürdő bérletére és nem kapták 
meg Hévíz bérletét sem, amelyről 
pedig szintén tárgyaltak Festetlek 
herceggel.

Néhány hónappal ezelőtt, mikor 
aw Angol-Magyar Bank igyekezett 
minél mobi lábbá tenni vállalatait, 
tárgyalások indultak meg a Lukács
fürdő bérlői, a Meinharat testvérek 
és az Égisz között a Lukácsfürdő 
eladására vonatkozólag. E tár
gyalások már előrehaladott stá
diumban voltak, mikor egy másik 
társaság,

Porzsolt Béla és a Kristályvíz 
Rt még kedvezőbb ajánlatot tet

tek az Égisznek.
A^Lukácsfürdöt tényleg ezeknek 

adtak el, a szerződés megkötésekor 
egy milliárdot, augusztus 29-én
4.8 milliárdot fizettek ki az uj tulaji- 
donosok. mig a vételár hátralévő 
része, 4.8 milliárd szeptember 15-én 
esedékes. Voltak napok, mikor már 
UB-y látszott, hogy Porzsoltak visz- 
szolépnck az üzlettől, de ezeket az 
ellentéteket sikerült áthidalni és az , 
augusztus 29-iki lefizetés véglegesen , 
perfektuálta a Lukácstiirdö eladó- ,

Ezzel azonban nem fejeződött be ] 
az Égisz leépítése, mert most a ba- . 
latonmenti viUatelkek jelentékeny j 
réttét kívánja értékesíteni a válla
lat és a parcellázás gyors tempóban 
folyik.

Személyi téren is nagyobb váltó- ; 
zások vannak az Égisznél. Bárcty 1 
István a jövőben mint ügyvezető ; 
Ogja folytatni működését. Rajta 1 

kívül mindössze 8 tisztviselője ma
rad a vállalatnak, fgy műszaki om- ' 
bér, a szimpatikus Tolnai igazgató ! 
es egy gepirú kisasszony. A többit 1 
elbocsátottak. Ez a megfogyott köz- 1 
ponti Jínw«atóság már , legköze
lebbi hetekben beköltözik az Augol- 
Magyar Bank Vilmos császár úti épületébe, mig az Égisz jelenlegi 
irodahelyiséget más célra fogjak 1 
értékesíteni az uj tulajdonosok.

Nagy szilárdság a vasárnapi 
magánforgalomban

Egész vasárnap szokatlan élénkség uralkodott a piacon. M ntha 
teljesen uj erőre kapott volna az üzlet, állandó vételi hangulat ural
kodott egész vasárnapon át. úgy hogy az értékek szokatlanul nagy 
emelkedést értek el. Előfordult árfolyamok a következők: Magyar Hi
tel 600-615, Osztrák Hitel 203-05, Kereskedelmi Bank 1300-40Ó, Angol- 
Magyar .50, Hazai Bank 170, Általános Takarék 150, Pesti Hazai 3850— 
900, Salgó 625, Kohó 480, Ganz-Dan ubius 3050, Ganz Villamos 1600, 
Rima 155, Nasiei 2150, Georgia 599, Magyar Cukor 2750, őstermelő 230, 
Gumi 320.

Isméi szhbdtí Miéi Kpéllé * le 
1 vasármapl mát#!* létital

Bécs, szeptember 1. 11,000.000 körül, Kassa-Odenbcrgl 300= 
Hétfői Napló bécsi szerkesztősége- ; 305.060, Nordbahn 12,000.000, Alpine 395= 

telefonjelentésc. Ismét visszatértek -,nftftnn f.-—
a szomorú tavaszi napok. Még a lon
doni egyezménynek nagynehozen keresz
tülhajtott, de végre mégis megtörtént 
berlini ratifikálása sem tudott kedve
zőbb hangulatot teremteni. Az árfolya
mok a vasárnapi magánforgalomban 
szinto kivétel nélkül r»z utolsó hivatalos 
kurzusok nivója alatt mozogtak. így az 
Anglobank 185=190.000, Bankverein I20:-’ 
123.000, Bodcncredifanstalt 285=286.000, 
Angol-Magyar bank 40=44.000, Brif- 
Osztrdk bank 10=12.000, Pesti Magyar 
Kereskedelmi bank 1,000.000 körül. 
Osztrák Hitel 170=175.000, Magyar Hitel 
525=526.000, Escomptegcsellschaft 300= 
301.000, Liinderbank 260 265.000, C/nion- 
bank 150=152.000, Dunagőzhajózási

A 
nek

A Pállá* osztaléka, a. Palié* Irodai 
ml «> Nyomdai Bt. Hagyiilére ns 
Hatóság javaslata alapján elhatárolta, 
hogy al 1928. ililetóévro réaivényenkónt 
1000 korona osztalékot fi Mit- A szelvénye
ket augusztus 25-ótdl váltja be a Pallos 
főpénztára.

Angin.Austrlan Bank Limited folyó 
hó 29-éu tartotta II. évi rendes közgyű
lését Londonban, amely az 1928. dele tér
re, vonatkozó mérleget elfogadta és a 
105.658.3,10 K tiszta nyereségnél az el
sőbbségi részvényekre 6 százalékos osz
talék fizetését határozta el aszal, hogy 
az ezek után fenmnradó 81.688,8,10 K 
Hl számlára vitessék át a bank tartalé
kainak növelésére. Ez a tartalékolás el
sősorban a nagy mértékben felnöveke
dett költeégekre való tekintettel törtónt. 
amolyeknek a folyó évbon való eaökkon- 
táeo Iránt erélyes Intézkedések történtek. 
Az lgazgalótanáesba áj tagként ürbán 
Lajos urat választották be.

AMagyar-Amérlkal Bank 
viharos közgyűlése 

Bed* Mór éles, da sikertelen támsdása az intézet 
régi vezetősége ellen

Dr.

Magyar-Amerikai Bank vasár
tartotta meg berlinitéri szők

A 
nap ------------ ------ n „„<11UJWXX „in
házában évi közgyűlését Sieyescu 
pápai prelátus, egyetemi tanái 
nöklete alatt. A közgyűlés 
kaiméból • •
zsúfolásig megtöltői ték a 
gyalótermét és folyosóját.

Az elnök előterjesztette az igazga
tóság évi jelentését, amelynek ér
telmében a bauk 1923. évi üzleti 
eredménye 354,290.000 K tiszta nye
reséggel zárult. Indítványozta, bogy 
ebből 500 kor. osztalék fizettessék, 
inig a többi, összeg tartalékra vites
sek át. Bejelentette, hogy nagyobb 

eszközöltek az értékpapír 
előleg-üzletből származott vesztesé
gek fedezésére. Közölte, hogy a régi

ítését Sieyescu
'etem! ümár el-

nicgjclcnt részvényesek
................ bank tár-

árutőzsdén

■ letekkel foglalkozat.
Minden árfolyamhullámzásnak egyetlen 

| oka van a budapesti tőzsdén: a chikagói 
’ és newyorki jegyzés. Ezt a néhány pon- 
: tos emelkedést, vagy esést játssza meg 
1 néhány elszánt spekuláns, akik azonban 
i már több ízben elszdmították magukat és 
i jelentékeny össze gket vesztettek.

Ezek hatása, hogy ma már a budapesti 
' gabonaspokulánsok is tartózkodnak a® 
: üzletkötéstől, várják az irányzat kiala- 
; kulását és inkább kosztba adják pénzü- 
; kot. A gabonakereskedők sem tudnak
■ mit csinálni forgótőkéjükkel. Várják az 
i értéktőzsdei hosszt és ha addig nem vál- 
• tozlk meg az árutőzsde irányzata, me
gint átveszik pénzüket a részvénypiacra.*

Azok, akik az árutőzsde forgalmát fel 
akarják, lendíteni,

akciót indítottak a gabonahatdridő- 
üzlctek reakti válása érdekében, 

azonban egyelőre e terv elé igen sok 
akadály tornyosul.

400,000, Koburg 40--42.000, Prager Kisen 
1,700.000 körül, Rimamurányi 115— 
125.000. Szlavónia 75=78.000, Felső- 
magyarorszdgi Bánya és Kohó 390= 
400,000, Saígófarjrfni 525=527.000, Magyar 
Általános Kőszén 2,750=2,780.000, Győri 
Vagyon 60=62.000, Krupp 195=200.000 kö
zött ingadoztak. Ezek a kurzusok azon
ban legnagyobb részt a kínálatot jelen
tik, mivel kereslet, alig lóvén üzlet, csak 
igen kis mértékben jött létre.

A deviza- és valutapiacon a magyar 
korona 88 és a budapesti kifizetés 90 kö
rül mozgott, tehát valamivel a jegy
bank hivatalos árfolyamai alatt. Emel
kedő tendenciát mutattak a német 
egyezményben érdekelt államok vrK 
tái: a márka, a frank és a font.

Bedő Mór dr. _ mi„i ritás - megállapitS feg? "tan. 
híre van a banknak

Sn&^íe0^ 

deklődést a bank réXván' !ett «•
SK1 a 

uEfííS?**® ‘JJjW. 

a mérlegre! kritizálta és ntevft 
gon megállapította, hogy a kS rtszvenyei már i, taíéi-fékel^ 

legfeljebb 800 korona bolérfékW 
birnak.

, Beád Mór dr. felszólalása 
wa mát váltott ki és igen eré£ 
elnöki visszautasításban résIS 
amikor azt a kijelentést tette® 
?aJi0“z-lní<íiZeü- .központ lefolytató 
revíziója alapján ’

megtagadta a mérleg aláírását 
kAM-11!.?? általános helyeslés kői- 
te,^0,2.0.1^ a közgyűléssel, hw 
Bedo kijeleptese nem felel mez. 
valóságnak, mert a P. K. még mog 
is folytatja a vizsgálatot, semmit 
sem tagadott meg, aminthogy nem 
is kell es nem is lehet a P. K.-naki 
bank mérlegét aláírnia.

Bedő felszólalása alatt többször 
Percekig zajongva tiltakoztak a i, 
lenlevok os a következő felszólaló 
dr.. Martos ügyvéd

Bedő dr.-nak nagy garral, de 
minden tárgyi bizonyiték hij’ján 
elmondott kritikáját néhány jó

zan szóval elintézte, 
amikor kijelentette, hogy amit 
Bedo kritizál, az> ■íiá’klOSd. évre ói 
nem a most jóváhagyni kért 1921 
évi mérlegre vonatkozik és semmi, 
esetre sem tehető a bank felelőssí 
azért, ha

egy nagyobb részvényes cso
port — aki természetesen nagy 
érdekeltségénél fogva helyet is 
foglal a vezetőség soraiban, a 
részvényéivel üzletet csinál vagy 

akar csinálni.
Ö átnézte a bank teljes üdét* 

menetét, valamennyi könyveit, iro- 
mányalt, igazgatósági határozatait 
es csakis megnyugtató kijelentése
ket tehet, mert ellenkező esetbei 
felhatalmazása volt és van arra, 
hogy ha bármily vii- izaélés derülne 
ki, a megtorló lépéseket haladékta
lanul megtegye.

A közgyűlés általános helyeslői 
sel vette tudomásul dr. Martos kijfr 
lentéseit és igen nagy többségid 
elfogadta az igazgatóság és fér 
ügyelőbizottság javaslatait Az uj 
vezetőség megválasztásával a köz. 
gyűlés véget ért.

A bank a közgyűlésről a követ* 
kező közleményt adta ki:

A Magyar-Amerikai Bank vasárnap 
délelőtt tartotta Berlini téri székházi’ 
bán mérlegmegállapító rendes közgyfl- 
lését dr. Siegescu József pápai preldM 
egyetemi tanár elnöklete alatt Az ií«* 
gatósági jelentéshez dr. Bedő Mór 
dr. Martos József szólották hozzá. 
Bedő észrevételei különösen e« 
fővárosi pénzintézettel tervezett tran 
akciót érintettek, mire az elnök ki®"' 
te, hogy a új igazgatóságot énnél 
tranzakciónak az elbírálásánál i« c. ? 
a bank és a részvényesek éra«« 
jók vezetni, amit úgy dr. Bedo, ö 
közgyűlés megnyugvással ve,trt.eI,a_rtAtt 
másul. A közgyűlés az előtérj*^ 
mérleget elfogadta, a felmentvén*®-njs 
adta és tudomásul vette, hogy * 
nyai-félo csoport az lntéwt 

| visszalépett é, új

egy óráig tartó - és különö- Báró BortHfc István, dr.
régi regimenek sajtóügyeit1 ffróf Tőrök Sándor, fa- "í PJ** 

iciózusan szellőztető — beszé* (Wien), Buday Barna, fa- p { 
........................... r. Révész Jenő. őr. legyei.

vezetőség a bank kötelékéből ki
vált* és annak vezetését uj érde
keltség vette át Kérte a jelentés
nek tudomásul vételét.

Dr. Bedő Mór az előterjesztések 
alapján az összes részvényesek ne
vében üdvözölte az uj vezetőséget, 
mégis szükségesnek tartotta,’ hogy 
rendkívül éles támadást intézzen a 
régi vezetőség és ezeken keresztül 
a bank ellen. Bedő erős kritikája 
nagy recenzust váltott ki a jelen-( . -
levő részvényesek soraiban, akik mcgválMztotta 
közel < ............................................. ........ *
sen a ------- --------------
tendenciózusan szellőztető -
de után, mely természetesen bizal- w®f, dr. Révész Jenő, ar. 
matlansági indítványban végző- I dr. Fenyő Komét TrJrfk
dött, mégis óriási többséggel meg- Szeghő Károly és LuMes



HÉTFŐI NAPLÓt .................

Megnyílt 
a BlaFa Lujza Színház 
„ „te nyitotta ki kapuit az uj 
51 nhnn a'közönség előtt az Unió 

Kadií színháza, a ?laha Lujla 
a műsor amolyan eseme- 

S®1^- amelyből mindenki azt vé
tó0^’amit leginkább szeret,, bár 
het aranyparitásra nmeit helyarak 
« Ssz kosarat kérik a szín
ház igatóságától. Ha válogat- 
hsív kell a műsor ®8yes, várnai 
Pírt e sőnek a „Székein fonó- 
W elinti székely dalokból össze- 
JffiLtt énekes jelenetet kel megem- 

nünk amely föltétien művészi 
’Scíó és alig hihető, hogy ne 
pr„Jé meg mindenkinek a tetsze- 
" A iSenet két főszereplő ét, Ba- 

óS Szende Areneet 
Smtalanszor a lámpák ele szóh- 
J„.fák Fendeu bohózata, a „Mit 
Mr&z meztelenül? .szakadatlan 
Égést keltetttek a nézőterem Két 
főszereplője: Titkos Ilona es Törzs

’RISS FERENC.
g Király Színház uj tagja, akinek a 
Nemzeti Színháztól való elszerző
dött nagy hullámokat vert fel a 
művészvilágban.

DteJtaí műterem felvétele.

Jenő nagy művészettel játszották 
aieg szerepüket. Az est pálmáját ők 
vitték el. Avercsenko „Halló 19—19“ 
tréfájában Köváry Ilonát, Boross 
Gézát és Ihász Lajost szívesen néz
tük. Két magánszám is díszítette a 
műsort Boros Géza, Harmath Imre 
két ötletes kupléját énekelte el pom
pás kedéllyel, Koházy Ilona, pedig 
búcsúzik Antónia" címmel énekelt 
pigánykiséret mellett. Az „I lőve 
you" cimü amerikai Operett a kö
zönség sorai között nem keltette a 
várt hatást. Ezt azonban nem sza
bad a színészek rovására írnunk, 
mert ők valóban mindent elkövettek,
hogy az elbécsiesedett amerikai ope
rettnek diadalt szerezzenek. Boross 
Géza, Vaály Ilona, Viola Margit, 
nadó Teri, Ihász Aladár, Érozkövy 
Károly és Szegő Endre küzdöttek a 
siker érdekében. Az Ízléses díszlete
ket Básthy István tervezte, a zene
kart pedig az Unió uj, kiváló tehet- 
wgü karmestere, Losoncig Dezső 
fényeit®.

fjohózat-esték

a Terézköruti 
Színpadon 

t•lefon: 65—54 
Rtndes hely árak

BRILL’ANSOKAT 
rigistgeiut mindenkinél drágább* 

a«4*«fy Bknff, Sí
(Tttfatmtomt**! (uabMl

SZÍNHÁZ
Makay Margit 

a Nemzeti Színházhoz szerződik
Amikor az elmúlt eszetendőben a 

kulutuszminiszter és a pénzügymi
niszter együttesen megállapították 
azokat a költségeket, amelyeket a 
kormány hajlandó a Nemzeti Szín
ház céljaira fedezni. Hevesi Sándor 
ral egyértelműen megegyeztek 
abban* hogy Wj tagot nem szerződtet 
a Nemzeti Színház. Hevesi az uj 
szezon munkatervét is úgy állapí
totta meg, hogy egyetlenegy uj ta
got se kelljen szerződtetnie a szín
háznak.

Ez a megegyezés azonban hama
rosan felborult, mert a színháztól 
ketten is elmentek olyan színészek, 
akiket feltétlenül pótolniok kellett, 
s akiknek elszerzödése bizonyos rést 
ütött a műsor tervezeten. He
vesi Sándor eleinte ugyan mindent 
elkövetett, hogy szerződtetés nélkül 
kezdje meg az uj esztendőt, is, ké
sőbb azonban arra a meggyőződésre

jutott, hogy uj tagok nélkül való
sággal lehetetlen az előre elkészí
tett programul keresztülvitele.

így elsőnek Harasztos Gusztávot 
szerződtette le a színház, majd Dar
vas Lilit szerette volna megnyerni. 
Darvas azonban — legalább is egye
lőre __ nem volt hajlandó leszer
ződni a Nemzeti Színházhoz, ezért 
Hevesi tovább keresett a magyar 
színpadokon olyant, aki mintegy ki
egészítője lehetne a, Nemzeti Színház 
nagyszerű gárdájának.

Most — mint a Hétfői Napló érte
sül _ Hevesi Sándor tárgyalásokat 
folytat Makay Margittal, a Vígszín
ház tagjával. A tárgyalások mar 
meglehetősen előrejutottak es 
amennyiben eredményre vezetnek, 
Makay Margit fogja játszani a Nem: 
- Színház színpadán Bayor Gizi 
( -volt szerepeinek nagyrészét.

szenvedője. Nagy Jenő tegnap dél
után levelet kapott, amelyben a kö
vetkező állt:

„Igen tisztelt Művész Ur!
Ne haragudjon, hogy sorainkkal 

zavarjuk, de széles e hazában nem 
találtam senkit, aki Kiss Ferencet 
helyettesíteni tudná, ezért tisztelettel 
kérjük, látogasson meg minket, hogy 
szerződésének feltételeit megbeszél
hessük és akkor szeptember elsejétől 
kezdődően már ön vállalhatja Kiss 
Ferenc szerepeinek széthordását.

Tisztelettel
Olvashatatlan aláírás

A közoktatásügyi minisztérium 
színművészeti osztályának vezetője11.

Nagy Jenő most véres bosszúra 
készül. Hogy mire, még nem tudni, 
csak „annyi szivárgott ki, hogy teg
nap éjjel százhuszonnyolc szavas 
táviratot adott fel Bukarestbe és a 
táviratban sűrűn szerepelt ez a szó: 

, Bzab^lcs.

Terriere 

a kulisszák között 

PÉCHY ERZSI három hónapos 
nyaralása után a Balaton környéké
rőiről hazaérkezett. Per.sze nehezen 
hagyta ott a gyönyörű magyar tó 
fodros hullámait, de hát hiába, a kö
telesség hazaszólitotta, ez alkalom
mal a Fővárosi Operettszinházba, 
ahol már megkezdték Farkas Imre 
„Nótás kapitány" cimü operettjének 
próbáit. A Fővárosi Operettszínház
iján egyébként szakadatlanul pró
bálnak délelőtt, délután; délelőtt a 
Drótostótot, délután a Nótás kapi
tányt és akik délelőtt is, 'délután is 
próbálnak, azokat a színház délben 
ott tartja ebédre. Az ilyen ebédeken 
aztán persze nagyszerű hangulatban 
ülnek a színészek és bizonyára ilyen 
alkotómmal sütötték ki a következő 
kis históriát, amelynek ezúttal Nagy.

a színház móka-csinálója a

ALPÁR GITTA.
FéiluAi Jenő az Unió vezérigazgatója — mint a Hétfői Napló mun- 

v.ióCm íitAdií ’ 4lvár Gittának felajánlotta Kálmán Imre operett- 
wSrtri arófnV-nek cimezerepet. Alnár Gitta a „Három a kis- 

fel először a Király Szinházhan és mint Ismeretes, 
a ^mutatkozásával meghódította a közönséget Minden egyes 

, °npsi fogadta^ a felvonások végén ma se szer se 
ÍSES^Mhívásoknak s biwnyára ez a nagy siker Indította Falud 
száma a klhl mzimón operettje főszerepének eljátszására a fiatal képen a művésznőt a „Három a kislány" 

Medi szerepében mutatjuk VUma Ma Este" műl„m fotelt.

Az orosz-dráma
Irta: Simonyi Mária

Gyilkossággal kezdődik az or.oH 
dráma, a Vera Mireeva. Gyilkosság 
után a világ minden nemzetének 
drámaírója törvényszéki tárgya
lást adott volna, izzó robbanásokat, 
taláros elnököt, bírót, ügyászt, vé
dőt, akiknek szereplése mindig meg
hozza a kívánt hatást. Az orosz író 
azonban eltér ettől. Az ő Vera Mír- 
cevájának nem a törvényszéki pa
lota nagy tárgyaló termében pereg 
a sorsa jobbra-balra, hanem a szi
vét nyitja meg a nagyközönség 
előtt. Urmanzov Leó, Vera Mireeva 
kinyitott szívében tartja meg a fő
tárgyalást. Vera Mireeva szívébe 
hívja meg a közönséget, hogy lás
sák a nagyszerű asszony életének 
rettenetes napjait, s érezzék az asz- 
szony szívének lüktetését a szörnyű 
esemény vad viharjai között.

NAGY MEGLEPETÉS a színházak vi
lágában. A primadonna tisztelője sza
kított a művésznővel, de ez még semmi 
sem volna, hanem felmondta a cimbo
rává got régi jó pajtásainak, a fővárosi 
ügyvédnek is, akivel körülbelül húsz 
esztendő óta clválhatatlan barátságban 
volt. A szakítás oka: a művésznőnél a 
hűtlenség, a jó pajtásnál: a csalárd 
barátság. A tisztelő ugyanis az egyik 
napon azt vette észre, hogy a művész
nő clhidegült iránta. És hiába vett 
autót fíoda Imrénél az Andrássy-uton, 
hiába vett a télre bundát, muffot, boái, 
a művésznő szive csak nem akart olyan 
hevesen dobogni, már, mint annak 
előtte. A tisztelő erre nagy lépésre 
szánta el magát, elhatározta, hogy 
megházasodik. Levelet, irt hát a művész
nőnek, amelyben mely fájdalommal je
lentette be, hogy a nyolc év óta tartó 
barátságukat meg kell, szakítani. Miután 
pedig meg is házasodik, nehogy kom- 
promitáló adatok kerülhessenek nap
világra, az az utolsó kérése a művész
nőhöz. hogy a leveleit, amiket nyolc év 
ósta sűrűn irdogált, küldje vissza. A 

'■ művésznő nem volt rest, szépen össze- 
, csomagolta a leveleket s visszaküldte, a 
■ boldog vőlegény pedig cimborájával 
• együtt elm&nl • nagyot mulatni,

hogy a művésznőnek még az emlékét 
is elűzze szivéből; A két jó pajtás reggel 
felé dülöngélve bandukolt haza és egy 
pár pohár konyakra, meg egy kis Tcd- 
posztalevesre felmentek még a vőlegény 
lakására, ahol egyszerre igy szólt a 
visszaküldött levelek boldog tulajdo
nosa.

_  Kedves cimborám, most sorra el
olvasom neked azokat a leveleket, ami
ket nyolc éven keresztül Írtam az an
gyali nőnek, legalább meglátod, hogy 
szerettem őt.

Kihúzza erre az Íróasztal fiókot, kiveszi 
a leveleket, az elsőt, ami nyolc év előtt- 
ről volt keltezve, olvasni kezdi. Mind
járt az első pillanatban látja, hogy 
egy kicsit más írása volt nyolc év előtt, 
mint most, de hát Istenem, nyolc év 
alatt változik az idő, az irás es minden. 
Ezen csodálkozni sem lehet. Már körül
belül a hatodik esztendőnél tartott, 
amikor észreveszi, hogy a jó pajtás 
szörnyen idegeskedik, majd menni M-

_  Most már ne menj cl addig, amíg 
el nem olvasom legalább az utolsó le
velet — mondja a még mit sem sejtő 
jóbarát és a kÖteg aljából kihúzza az 
utolsó levelet is, de meglepetten konsta
tálja, hogy ezt a levelet sem az o kc- 
^TyiL ha itt valami huncutság ^rtént 
és még ma is törné a fejét, ha a jobarát 
bizonyítékok súlya alatt meg nem tört 
volna. Biz ő szegény megtört és beval
lotta, hogy ezeket a leveleket o küldte 
a művésznőnek*, akihez ha nem <s nyolc, 
de tiz évi barátság fűzi és hogy hogy 
nem, úgylátszik a művésznő eltévesztette 
a házszámot, összetévesztette az Írásokat 
és az általa küldött leveleket küldte ide.

Azt már mondanunk sem kell, hogy a 
jóbarát nemcsak a művésznővel, hanem 
a jópajtásával is szakított.

•

FEDAK SÁRI öltözőjében napról
napra nagy tanácskozások folynak, 
amelyen Fedőkön kívül Hódosy Efr 
nö és Nádor Jenő vesznek részt és 
amelyen azon tanakodnak, hogy tu
lajdonkénen kit lehetne dvi™* 
Amerikába, mert a Fedők Sári tár
sulat még műidig nem állt össze. Mg
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ugyanis az a helyzet Budapesten, 
hogy

ni'ndrn színésznőnek, színésznek
»jn már szerződése,

amelyet az amerikai turné kedvéért 
egyik sem akar feláldozni. így hát 
most már arról is szó esett, hogy 
kénytelenek lesznek a turnét újból 
elhalasztani, amíg tálán a kiválóbb 
tehetségű vidéki szir.észck sorozását 
befejezik.

Búd János nem hajlandó pótolni 
az állami színházak deficitjét

.Tessék foltozni a bevéicíekct/z — mondja a pénzügyminiszter __
WJassics Gyula báró főigazgató kedvetlen a pénzügyi nehézségek miatt 

- A Hétfői Napló 'tudósitőjától. —

JFZassíc« Gyula báró, i._
színházak főigazgatója, tudvalévőén azonban kevés érzéket tanúsít a mü- 
a kormánytól nyert felhatalmazás veszeti feladatok iránt. Azokon a 
alapján maga állítja össze a három tárgyalásokon ugyanis. amelyek 
állami színház évi budget.éL A fel- Wlasslca és Búd között folytak, 
h.'.talrn.jzí'.s természetesen előre meg
állapítja azokat a kc’-etobot, 
két a főigazgató nem léphet át. Á 
szanálás a Hal un-gkövch-lt szigorú 
takarékossá;- annyira szűkre szabta 
az^ Idei szezon költségve-ésél. hogy 
clői >’lál haltja a. neh t’zségcl,' lesznek 
az év folyamán. Körű (Lel iil

négyszázezer fraayhora.-a hiány
mutatkozik,

."inrly ösí./.e.znek elől.■ ••«•»<>!»• - • érdi- 
■aa1' :i V’k's.'dcs ulu b író iá’’?,-’. > 
lásokat kezdeti előbb Klebelsberg 
K11 n ó g ” ó f k u 11 u h z r n I u I s *z  U • r ’• e . majd 
pedig a pénzügyi tárca vezetésével 
nv gbizott Búd János miniszterrel. 
A tú rgyalásokról

a legbcavalottabb helyről
a következő érdekes részleteket tud
ta meg a Hétfői Napló munkatársa:

— Az elmúlt héten sorozatos tár
gyalások voltak egyrészt Wlas- 
SÍC3 Gyula báró föltyr-'aló ís 
Klebclsberg Kunó gróf kultusz
miniszter, másrészt H lassics és 
Búd János pénzügyminiszter, kő- I 

zött.
Klebelsberg Kuuó gróf kultuszmi
niszter teljes jóindulattal kezeli az

az izgalmas darabot. Az utolsó felvonás ' 
után ritka dolog történt: a közönség ott ' 
maradt a nézőtéren és állva még vagy ; 
tiz porcig tapsolta a szereplőket. A vas
függönyt is ki kellott nyitni, . Simonyi- , 
r.ak és Maklúrynak még deraaszkirozva, 
utcai ruhában is meg kellett jclonnie.

•
HATKAI MARTON a jövő hónap 

elején tartja esküvőjét Kalmár fí^ivil. 
a Terczkörutl Színpad tagjával. Az eskü- 
vön mindazok a színházak ’-épvis-ílckk 
magukat, ahol akár a vőlegénynek, akár 
a mennyasszonynak szerződése van. így 
hát szép számmal lesznek együtt, mert 
hiszen ott lesz a Tcrózkövuti Színpad 
küldöttsége, amely a mennyasszonynak 
megy gratulálni, és ott lesznek Rá lkai 
gratulálói a Király Színház és a Fővé- . 
rost Opcrcttczinhdz küldőite>

PETHAS3 3Alii mosl ár végleg 
elhatározta, hogy a jövő évig nem 
lép fel Budapesten, hanem néhány 
nap múlva férjével, mister Croccr- 
rel egy ült LondorAa utazik, Lon
donból néhány napra álrándul Pá
rizsba, ahol Poirct mester kiállítást 
r.endcz, E:.u'.án visszamegy London
ba, majd néhány hétre álrándul 
D autósba, azután férjét elkíséri ir-. 
országi útjára, de karácsonyra már 
itthon lesz.

Vera Mirceva

:z.

remul.T'.ő a Ejs•••anoJfcínházhnn.
Vannak színdarabok, amelyeket az 

elúadás c;nk „tolmácsol" és vannak szín
darab:, k, umlyck ejak magán szinpá
dé a teljesednek c-géssz.’, teljes művészi 
alkotás.1;?. Urvancoo orosz iró drámája, 
a Vera Iu’irceva, melyet tegnap muta
tott bo feltűnő sikerrel a llcnaissance- 
Szlnb.áz, c'. utóbbiak közül való. Csak a 
Ezinimd forró lövegűjében, egy wjó clő- 
udás kiíeljc-'-dósébcn lehet megórtoni 
ennek a nagyhírű orosz drámának a vi
lágsikerét. A Iíenaissanco-Szinház teg
napi előadása ezt tcljeson megértette 
velünk.

Urvancov drámájának kétségtelenül 
igen izgalmai éj érdekes a csclckményo 
és a drámai felépítése is sokszor bravú
rosnak mondható. Ahogyan a roppant 
energiával őrzött titok ennek a nagy
vonalú hősnőnek a leikéből mégis nap
világra kívánkozik és végül minden gá- 
tut ledöutvo kitör: ennél pompásabb 
drámai élotrajzot kevesot láttunk a szín
padon. Bo a darab legnagyobb hatása 
mégis: a nagyszerűbbnél nagyszerűbb ; 
szerepek olyan halmozása, amilyennek i 
ogy jó színházat abszolút 
juttatnia.

A Rouaissanco-Szlnház 
tónusban ós egységben, 
produkciókban hibátlan. 
Simonyi Máriáról és Makldry Zoltánról 
van szó, ott több ennél: szenzációs. Mak- 
láryt már a főpróbán is hosszú porcokig 
atpsolták nyilt színen, Simonyi Mária 
pedig uz ábrázolás nagyvonalúságának 
ós mélységének, továbbá a hódító szép
ségnek és elegánciának mindon kvalitá
sával ejtotto lázba a közönsó got, moly 
nagy elismeréssel jutalmazta a kitűnő 
Gellért Lajos első fellépését is a Reais- 
sanco-Szin házban; alakítása igazán
orosz és tökéletes omberábrázolás. Tá- 
ray: pompás, férfias külső, vérbeli hős- 
szinész. De egytől-egyík kitűnőt produ
káltak a többiek is: Bérczy Géza, Nagy 
Gyula, Sugár, Bordás Rózsi és Bacsdnyt 
Paula.

A közönség minden felvonás után va
lóságos ovációkkal halmozta el a sze-

• Köriiyoy Béla és Alpár Gitta, a Ki
rály-Színház kiváló vendégművészei a I 
jövö héten minden esto fellépnek a rend
kívüli sikert aratott Három a kislány 
előadásain, melyekre minden alkalom-1 
mai zsúfolásig megtelik a színház néző-! 
tere. Jövő vasárnap délután első dél
utáni előadásul Bakonyi—Kacsóh klaszl- 
kus dal játékát, a János vitéz-t, hétfőn 
pedig Ernőd—Szirmai Mézeskalács című 
magyar daljátékát adják, 3 órakor mér
sékelt helyárak mellett

• A Városi Színház hétfői megnyitó
ján A cigánybáró, Strauss klasszikus 
operettje, korül színre. Safflt Nagy Mar
git, ArzénátKőszepi Teréz énekli először. 
A címszereplő Szedő dr. lesz a kitűnő 
előadásban, melynek régi erősségei Bár
sony Dóra, B. Medveczky Bella, Dálnoky 
dr., Csclényi, Sík és Tarnay. Az előadást 
Stephanidcs vezényli. Kedden Parasztbe
csület és Bajazzók, szerdán Bohémélet, 
csütörtökön Trubadour, pénteken Tra- 
viata, szombaton Sába királynője, vasár- 
nap délután Denevér, vasárnap este Ri
góiét to sorakozik a változatos, gazdag 
műsoron. Hétfőn a LUíom/lf adják a ' 
Nemzeti Színház vendégjátékában. 1

• Aa Antónia 108—115. előadásai töltik
bo a Vígszínház jövő hetét. Nyolc nap ! 
alatt nyolcszor játsszák a szenzációs ‘ 
vígjátékot, Fedák Sárival a Címszerep- 3 
ben. i

• „Szent Péter esernyője" 25-lk elő- 1 
adása. A Magyar Színház poétikus Mik- 1 
szóth darabja, a Szent Péter esernyöjé-t
a jövő héten minden este megismétli, ’ 
szerdán a nagyhatású darabnak 25-ik J 
előadása lesz. Jövő vasárnap délután a ) 
Kis lord, jövő hétfő délután Froufrou 1 
korül színre, 8 órakor mérsékelt hely- i

sikerhoz kell

előadása úgy 
mint egyéni 
Sőt ott, ahol

dését illeti, amtlynnk i-iroskn Jái^n ” r0,
ral.. Kliimö parű±ul?.«l* *»
Kertész Endre fa pn , ■ j.
kacagás kíséri Szökés &Iá,'dor- 

óim kétsJ?k411

a szorző játiwM ,<!r,né8zetesftn ~

nz Állami ügyet, Búd János pénzÜKymlniszter Ismét kabín^/í
udvalevoen azonban karos orzóknl tannal. - 1 r,___ . métáin]

a pénzügyminiszter a leghatáro
zottabban állást foglalt a kívánt 
nigyszázrzer aranykorona kiuta

lásával szemben.

Ibid klj-lentette, hogy „tessék fo- 
kozni a bt vételt**.  Majd utalt arra, 
bőgj a költésvetést keretek

lehet

ral. Jóízű'i”dZü!1T7Í1?“,a,1‘>’" S" 
Jáno. adójú IÍK’«»«k V '

i»mót kaMnetalakitóst álS
Oootaook C.TO„ÍV,; i. s ’
teMűkJóbon Harkad^ \Lkru "»■ 
sjlero. Hnnguiotos V™é™k.olt^ 
Dénes zonójóvol kísért r °“ • M, 
net, vlliiiaros tap^okkncini k’l szálért híre, ka^fert S
Jobbnál-Jobb kuntókai . ’ LZ!l6 

f “■ pompás műsor h *

palota, teljesen ’W Tím
áj szozónját Géber kezdi

’"lb'.a- ...okai luliépa! „om ' 
l=‘S".:S«S“S 

látható. Az új műsor v;^ ?^a nem w. |a 12 Esmanoff^Zhí^eÍ6^ 
I társulata, rrawrs-kettűs a *«  
rizsi mondalntáncosok kL » bárónő és áleskoSp 
külföldi útinkról d‘ad"1'«
mutatkoznak be ÚJ ZÍS *4  
kedvelt Ossy Rondje » P*  ’ 8

? Öt ang°I í^írtó’-és a na«y«wbá8ú műso% 
egészítő szamai meghozzák azt a u?’ 
demelt sikert, amit a közkodvnit8 \ 
kozóhely közönsége az új ieazpnM? 
áldoMtWssaégétöl méltán várhatott t 
előadások 10 orakor keadödnot JtIJa 
röl ajánlatos előre gondoskodni. Féa 
tari toletón: József 78—23.

SásklB 
,Ois^yl,“ró. keddi Paramtte*  

í1',„Bajazzók, szerda: Bohémélet «. 
tortök: Trubadúr, péntek: Traviata.
szombat: Sába királynője, vasárnap i 
u. Denevér, este: Rigoletto, hétfő- U- 
liomfl (Nemzeti Színház előadása). - 
Vígszínház. Egész héten minden este; 
Antónia. — Renaissance-Színház. Egén 
héten minden este: Vera Mirceva. -

-Majd meglátjuk**  — ez volt Búd 
János válaszának lényege.

Wlassics Gyula báró, az állami 
színházak fői pazarul ója, a kílátásta- 
LiDsng minit erősen elkedvetlene
dett.

— Magamra hagynak — mondo
gatja bizalmasainak.

Ilyen körülmények között kétsé
ges, sikerűin! fog-e az állami szín
hazak bevételét olyan mértékben fo
kozni, hogy az előirányzatban mu- 
tatkozo szükséglet fedezésre talál
jon. A színházi konjunktúra ez idő 
szerint nem ígérkezik kedvezőnek, 
’jf.111 valószínű tehát, hogy éppen az 
állami színházak, amelyeknek ma- 
ganszinházakonal rendesen nagyobb 
deficitje szokott lenni, pótolni tud
jak a szezon folyamán a hiányokat

I

‘ \ lány hnto lesz a Fővárosi
Operett színház jövő hete. Minden este 
Ivain nagyszerű operettjét adják az is
mert parádés szereposztásban.

* „Charly" A Belvárosi Színház máris 
népszerű újdonsága a jövő héten hatszor 
kerül ismétlésre, mindannyiszor Titkos 
Ilonával és Törzs-el a vezető szerepek
ben. Szerdán Sacha Guitry A papának 
igaza volt című vígjátékát adják, Törzs
ei a főszerepben.’JüVő vasárnap délután

| 1 _ ____________ _______ _ . , MUW,*  -
I Magyar Színház. Egész héten Szent B 

tor esernyője, vasárnap d. u.: A kis lóri 
— Belvárosi Színház. Hétfő, kedd, csfi*  
törtök, péntek, szombat és vasárnap 
este: Charly, szerda: A papának igaza 
volt, vasárnap d. u.: A kékszakáll nyol
cadik felesége. — Király-Színház. Egén 
héten minden este: Három a kis lány, aír™ ’>«». -«•*-, ni./, ,, , ' vu«»rnup a. u.: dános vitéz. — ruuarua

«v« Mt?a ‘ 2 S V01, ’'11 Operett,tinM,. Egész héten minden »
Jövő hétfőn délután A papának igaza tcfl A Dári7Jíi lánv - - • •
«O«. Tnr«-nl o f&«»«nUn A _°. A P“51Z£1 >W... . ___ ____ Blaha Lujza-

Színház. Egész héten minden este: I le
ve you„ Székely fonó stb. — Apolló- 
Színpad. Egész héten minden esto: Egy 
úr két kutyával, Csontváiy és Társa stb.

• A Pesti Kabaré a közönség kedveno

volt, Törzs-ol a főszerepben. A délutáni 
olőadások 3 órakor kezdődnek és mérsé
kelt holyóruak.

• A Blaha Lujza-Színház megnyitója.
A toljesen új Blaha Lujza-Színház va- „ *«..*  v « ___
sárnap esto nyilt meg a leggazdagabb > színháza szepember hó közepén isiaét 
és lcgváltozatossabb műsorral: az llove megnyitja kapuit. A kabaré fontos nji- 
you című amerikai zenés bohózattal, a fással kedveskedik közönségének: elÜ 
Mit járkálsz meztelenül^ című francia[ volította helyiségéből az asztalokat H 
vígjátékkal, a Székely fonó-val, a Halló! jövőben színházi széksorokban fognak 

L vXrVXJn < n TTlIllt. RT-f-7.011.1*01  TUST fal19—19 című orosz tréfával, valamint a 
teljesen ú jés nagyhatású magánszá
mokkal. A műsort, melynek sikere két
ségtelen, a jövő hét minden estéjén meg
ismétlik fél 9 órakor. Ugyanez a műsor 
kerül színre jövő vasárnap és hétfő dél
után is, fél órakor, mérsékelt helyárak
kal, a bomutató kiváló szereplőivel.

* A Rákosi Szid! színésziskolája, moly 
31-ik éve áll fenn, megkezdte á bolratá- 
sokat. Az intézetben a legelőkelőbb mű
vészek egész sora tanít, az eddigi vég
zett növendékek közül számosán helyez
kedtek el külföldi, budapesti és a vidéki 
nagy szánpadokon. A beiratások mindon 
nap délután 4 és 6 óra között vannak 
az iskola helyiségében, VII., Csengery 
ucca 38. szám.

gyönyörködni a múlt szezónról már hí
ressé és kedveltté vált kabaré-műíortUi 
amely a mostani idényre ifi csak jót m 
művészit igér. ,

• Gyerünk táncolni a Párisién Grill w 
párizsi kalitka) új mottója. Szombat ej
tő nyitotta meg fényes termeit a I 
sien Grill és a bemutató ogyban 
dóval is szolgált. A Párisién Gnl b» 
ugyanis hivatásos artista nem t ,1C , 
Csak a közönség a tánc exklufiiv^ttót 
gondolja az Igazgatóság mogőr'i 
kor, mikor hivatásos táncost nem m 
a kzöön^K közé. A Untot amta; 
vllághiros Prof. Ilurlu hnnyto 
Baech five a páriái 
néger jazzbandja eredeti pAria a 

a 88. szám. i fciolKáltat a tánc mellé, amely » ’
Ax ApoUó-Szinháx premierje. Ked- nyitó estén monte-martel nang

vés, ötletes és szinte kifogyhatatlanul 
mulatságos az Apolló-Srdnház szezón-

folyt reggelig.

nyitó műsora, amelyot ma mutattak bo <«• AKADVOSI *•  
tomboló tetszés mellett. A sok tréfa és * rétiére-
magánóráin körül az olsőség Karinthy

■■ rétit"-
EZÜST 8ALVAR3AH-0LTA8. -

RAkócxí-út 32. I. em. 1. Rókuwai
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SPORT
"íagyöroFszág^ 
Lengyelország 

(4:0) (3:0)
iiítöi úti pálya. Bíró: Plfiiak (TluszMa) 20.000 néző
u íenavel csapat az első félidőben kitünően ját

szott f a második félidőben összeomlott
Sorrendben a negyedik válogatott mér

kőzésünket játszottuk vasárnap Lengyel
országgal. Búr a magyar együttes gyen
gén állott ki, ennek ellenére egy percig 
gPm volt kétséges ránk nézve a mérkő
zés sorsa. A lengyel futball még nem ér
tő el a mi futballsportunk nívóját, bár 
utolsó mérkőzésünk óta igen sokat fej
lődött. Ezt különösen az első félidőben 
észleltük, mikor a lengyelek valóban 
szép összjútékot mutattak. A második 
félidőben azután felülkerekedett a ma
gyar csapat nagyobb rutinja és techni
kai készsége és megsemmisítő fölénnyel 
bánt el Lengyelország válogatottjaival.

A mérkőzés egyúttal tribünavató is 
volt. Impozáns látvány az FTC hatal
mas, új tribünje. Húszezer nézője volt 
s szozón első nagy meccsének, amely 
körülmény bizonyítéka annak, hogy a 
magyar futballközönség híven kitart 
kedvenc sportja mellett.

A csapatok a következőképpen álltak 
lel:

Magyarország: Fisoher (VÁC), Mandl 
(MTK), Senkey (MTK), Borsányi (BTC), 
Nádler (MTK), Bartos (Törekvés), Braun 
(MTK), Takács (Vasas), Orth (MTK), 
Csontos (ÜTE), Jeny (MTK).

Lengyelország: Ctoerütz (Kattowltz), 
Markovics (Krakó), Karasek (Lodz), 
Bpojda (Posen), Kuchar (Lemberg), Han
ta (Lemberg), Sledz (Lodz), Garbóin dr. 
(Lemberg), Reimann I. (Krakó), Stalin- 
Kky (PosQn), Adamek (Posen).

A mérkőzés.
'A rokonszenves megjelenésű bécsi bí

ró, Plhak, a pálya közepére megy. A 
sorsolás a lengyeleknek kedvez. Félálla
sak és a mérkőzés rötön kezdetét is ve- 
Ki. Eredménytelen magyar támadás és 
a játék középre terelődik. A kövér csép
iekben megeredt eső a födetlen helyeken 
álló közönség között egy kis mozgoló
dást kelt, mi azonban örülünk ennek: az 
eső csak nekünk kedvezhet. Ezalatt a 
inagyar csapat ezebbnél-szebb akciókat 
végez. A sorozatos táinadások ered
ménytelen kornert hoznak. Már a mér
kőzés elején szemünkbe ötlik a lengye
lek kombinációs összjátéka és gyorsa
sága. Szebbnél-szebb akciók követik. 
Egymást mindkét részről. A 10. percben 
villámgyors támadást intéz a lengyel 
csatárlánc a magyar kapu ellen, amely 
meleg helyzetet teremt Fischer hálója 
előtt, amelyet a szerencse hárít el. A

lengyelek egymásután két erodményte-1 
len komért érnek el. A 21. percben Rei
mann I. éles lövését Fisoher csak kor- 
nerre tudja védeni. A 23. percben Cson
tos Orth passzából megszerzi a vezető 
gólt. (1:0). Újrakezdés után a magyar 
csatársor ismét gólhelyzetet teremt, 
amelyet Braun ront el. A 28. percben | 
Orth irtózatos lövése kapufának megy, j 
A 32. percben Takács lövése belső kapu- 1 
fáról pattan a hálóba. 2:0). Rövid ideig 
tartó mezőnyjáték után egy szépen ki- j 
dolgozott magyar támadás eredménye
képpen Takács gyönyörű lövése szerzi 
meg a harmadik gólt. (3:0). Stalinsky í 
lerohanását lövéssel fejezi be, amelyet í 
Fischer nagyszerűen véd. A magyarok 
támadásaival ér véget a félidő.

A mérkőzés második része a magyar . 
csapatnak egy gyönyörű akciójával kéz- ; 
dődik. Jeny lerohan, beadott labdáját • 
Orth lövi, a kapus azonban kornerre 
menti, amely eredménytelon. A lengye-1 
lek erősen visszaesnek és a magyar csa- j 
társor összjátéka védlmüket fokozottabb i 
munkára kényszeríti. A 28. percben 
Orth irtózatos lövése hálót ér. (4:0). A * 
gól után Goerlitz megsérül és helyét tar
talékjátékos foglalja el. A lengyel csa
társor most már ritkán jut szóhoz, an
nál többet dolgozik a védelem. pOrth, 
majd Takács gyönyörű lövése ragadja 
tapsra a közönséget. Nagy magyar fö
lény. a lengyelek már csak defenzívára 
Szorítkoznak.' A*’Mérkőzés végé' feli*"Még 
kísérleteznek néhány támadással. Fischer 
egymásután két nehéz lövést kénytelen 
Védeni. Orth szép lövése, kapu. ameUett„

Budapest—Béts 
(H. osztály) 1:0 

Bíró: Obrubansky (Lengyelország)
vasárnap délután lefolyt mérkőzé-1 Budapest: Zsák (33 FC) - Oláh_v . _________________ ___ i (33

csapatunk- | FC), Szendrő (BAK) — Makovi (Éksze- 
vennié az osztrák i Z10™ (22 FO), Terek (UTSE)

A
sen II. osztályú válogatott 
nak sikerült revánsot 
másodosztályon. Nívótlan, csapkodó volt 
a játék és így nem sok gyönyörűségünk 
tolt benne. A mérkőzés egyetlen gólja 
öngól volt, csapatunk semmivel sem 
mutatott többet, mint szomszédunk. .

Obrubansky bíró sípjelére a követke
ző csapatok álltak ki:____________ _____

süvít el. A mérkőzés félhomályban ér 
véget.

A csapatokról.
Ellenére annak, hogy gyenge összeál

lítású csapattar vettük fel a küzdelmet, 
a mérkőzés mindvégig nívós volt. Fi
scher a kapuban — búr kevés dolga 
volt — kielégítően védett- A hátvédek 
közül Mandl volt a jobbik. A halfsor 
volt talán leggyengébb része a csapat
nak. Nddler a középfedezet posztján 
nem bírta végig tüdővel a mérkőzést. A 
csatársorban Braun pompás trükkjeivel, 
Orth pedig gyönyörű technikájával és 
bombaszerü lövéseivel aratott sikert. 
Takács is kielégített, míg Jeny szédü
letes lefutásaival és pompás beadásaival 
rendkívül hasznos tagja volt a csapat
nak.

A lengyel csapatnak a közvetlen vé- 
| delem a főerősségc. A halfsor a máso
dik félidőben felmondta a szolgálatot. 
Ennek folytán azután a csatársor sem 
fejthette ki képességeit a második fél
időben.

Nyilatkozatok a mérkőzésről.
Kuchar a lengyel csapat kapitánya, 

ukit megkérdeztem, a következőket mon
dotta:

— A magyaroknál Orth tetszett a leg
jobban, Mandl. Jeny is jók, viszont a 
halfok nem támogatták eléggé a csatár
sort. Sajnos két gólunk öngól volt, vi
szont olyan szép gólt, mint a harmadik, 
ritkán láttam. Plhal: bíró pártatlan. A 
lengyel játékosokról, mint érdekelt fél, 
nem akart nyilatkozni.

Cetnarovszky, a lengyel szövetség el
nöke.

— Kitűnő mér kőrés magyar fölénnyel. 
Orth, Takács a legjobbak, mellettük a 
csatársorban Braun emelkedik ki. A 
halfoknál Borsányi. Csontos, Jeny gyen
gébbek. Fischernek nagy szerencséje 
volt. A két fatális öngól előtt még 
egyenlő ellenfeleknek látszottunk, utána 
mélyen formája alatt játszott a csa- 
pat. Láttam az olimpiászon is a magyar 
lengyel meccset, ott a magyarok jobban 
játszottak,, viszont iui -gyengébben. Itt 
éiipcn fordítva volt. Mi jobban a ma
gyarok gyengébben. A publikum szen
zációs, bíró jó.

Obrubanszky szöv. kap.:
Orth, Takács emelkedik ki a kitűnő 

magyár együttesből, míg tt halfok közül 
Borsányi. Nálunk a két gól után egész 

'deprimálva volt a csapat. Bíró jó.

rész), Zloch (33 FC), Török (UTSE) —
Maly (TTC), Kovácsy (33 FC), Bukovi 
(Ékszerész), Seiden (UTSE), Reisner 
(UTSE).

Bécs: Jancsik (WAF) — Matauschek 
(WAF), Wind (WAF) — Vsolok (Hertha) 
Hoffmann (Gersthof), Jarosch (Ostmark) 
Sindelar (Hertha), Holzer (SSj Vg.)

Kleinpeter (Gersthof). •
A mérkőzés rendkívül nívítlan volt. 

A olső félidő gól nélkül végződött. A 
második félidő 40. percében Maly beadá
sa Máttauschok lábúról a gólba pattan. 
A győztes magyar válogatott legjobbjai: 
Zsák, Oláh, Szendrő, Zloch, Török és 
Beisner, az osztrákok közül Hoffmann 
conterhalf és a közvetlen védelem vol - 
tak a legjobbak.

nemzetközi atlétikai 
viadala 

Br>uhnsen5OOO méteren JFlaítr 
800-on győzőit — H JM71C az 
5000 i::éí2Pes csapaíucrseny- 

Hen íagyiizíe a MTK*t
Gyenge érdeklődés mellett folyt le 

az MTK nemzetközi atlétikai verse
nye. Bár a kitűnő osztrák atléták 
startja érdekességet kölcsönzött a 
versenynek. Az osztrákok egyébként 
beváltották a startjukhoz fűzött 
reményeket. Bruhnscn 5000 méteren, 
Mahr pedig 800 méteren győzött.

Eredmények:
100 méteres síkfutás. 1. Máskát 

(MTK) 11.2 mp., 2. Gerö II. (KAOE),
3. Nemes (OTE).

Súly dobás, II. osztály rí. 1. Somló 
(MTK) 11.92 in., 2. Ghillány (MAC),
3. l’ápay (MAC).

800 méter. 1. Mahr (WAF) 2 p 1.2 
mp., 2. Bejczy (MAC) 2 p. 1.5 mp.,
3. Krieger (FTC).

500 méteres ötös csapatverseny.
1. Bruhnscn (GÖC) 16 p. 03 mp., 2. 
Kulcsár (MAC) 16 p. 08 mp., 3. Grosz 
(MTK) 16 p. 15 rttp.

Csapatversenyben: 1. MAC 27 pont,
2. MTK 31 pont, 3. FTC 65 pont.

Diszkoszvetés. 1. Nonn (BBTI?) 
39.85 m., 2. Szűcs (MAC).

Hármasugrás, junior. 1. Dénes 
(MAFC) 11 m. 83 cm. 2. Friseh 
(FTC), 3. Nemes (OTE).

110 méteres gátfutás. 1. Muskál 
(MTK) 16.6 mp. 2. Üjfahiczky (FTC).

1500 méteres handicap. 1. Skultéti 
(MÁ’C) 145 irt; e. 4 p. 16 mp., 2. Mag
dics (MAFC), 3. Róthász (FTC)., 4. 
Síéinél- (MTE).

400 méter: 1. KiirUnczy 50.7 mn.,
2. Gerő II. (KAOE).

Magasugrás. 1. Máskát (MTK) 
168.2 m., 2. Haluská dr. (BEAC).

4Á1D0 méteres staféta. 1. KAOE 
44.4 mp., 2. MTK. B) csoport. 1. OTE,
2. ESC.

I'AlöOO méteres staféta. 1. MTK 
(Grosz, Bokor, Leichtag, Fonyó) 
18 p. 13.6 mp. 2. FTC a), 3. MTE,
4. FTC b).

200 méter, junior. 1. Körmendy 
(BBTE) 24.5 mp., 2. Ghillány (MAC),
3. Balog (MÁFC).

400 méteres gátfutás, junior. 1. 
László (MTK) 1 p. 1.2 mp, 2. Plaven- 
szky (BBTE), 3. Pólz (OTE).

Nieglepö ávakai tizetek 
viseltférfirukákérf 
Wertlieimcr Gy. Zichy Jenő n. 23. Telefón 165-23

Magyar kir. udv. szállító

Alapíttatott: 1350

Az ország legnagyobb szövetáruháza
Ajánlja dús raktáron levő legfinomabb

szövetkülönlegességeit
Pőüzlet: Bécsi ucca 7. (OMKF.r.nc........... rto Fióküzlet: Koronaherceg ucca 9

Gépnek a következő városokban vannak lerakataí: PhlladeípNa'chícasof Toronto,hBueno*-Ayres, Sldney e te



12 HÉTFŐI NAP1Ó

Hz OTE 
vándordíjas üsző- 

versenye
Az Óbudai Torna Egylet vasárnap 

rendezte vándordíjas uszóversenyét a 
Császárfürdő férfiuszodájában. Az ered
mények a következők.

Műugrás kezdők részére: 1. Grószeibl 
(NSC), 3. Glück Teddy (VÁC).

Mellúszás 100 méteres föverseny: 1. __________  _____
Barta (III. KTVE) l:23.*/o mp., 2. Farkas rich Ilus (MUE). 
(OTE) 5 p., Masányi Lase és Bittér 
(UTE) 5# p.

Gyermek gyorsuszás 33lla méter: 1. Fe
hér (VÁC) 20 mp., 2. Mezey (III. kor. 
TVE). 3. Holeczek (OTE).

Hátuszás föverseny 100 méter: 1. Barta 
(NSC) 1:23 mp., 2 Avar (MAFC),3. Por- (BEAC). 
lnkv ÍNSCk 1 1X66%

tér: 1. Kindl (MUE) 44 mp.. 2. Fehér I A MOVE országos vándordíjait nz 
(MTK), 3. Horváth (III. kér. TVE). OTE nyerte az MTK és a VÁC előtt

Gyorsuszás föverseny 100 méter: 1. Gá- I A Székesfőváros vándordíjának győz- 
borify (NSC) 1:04 mp., 2. Boronkay (III. teso NSC, 2. III. kér. TVE.
kér. TVE). (Óvás alatt Gáborfy nem j Az OTE gyermek-vándordíjának győz- 
volt benevezve). ! tcs® uz OTE, 2. III. kér. TVE, 3. FTC és

Mellúszás 200 méter junior')!: részére: VÁC holtversenyben.
1. Ezer (MAFC) 3:23.’/b mp., 2. Várhegyi .......................................
(OTE) 3;32.*/» mp., £. "-------ü-
3:36 mp. (

Főverseny, gyorsuszás hölgyek részére j nos (MAC).
66Vb méter: 1. Dénes Irén (NSC) 58 mp., Nagy—Nádas,
2. Karszner Vilma (III. kor. TVE), 3. Ul-

Gyermek műugrás:
1 3 p., 2. Révay (OTE) 

(UTE) 8 p.
Mellúszás

66'la méter:
2. Krenner

___ _ i Honvédelmi miniszter vándordíját az 
3. Maiuusits (MUE) OTE nyerte a MUE és az MTK előtt.

FTC—NSC 14:0 (6:0). Bíró: Simkó Já-
Csapatösszeállitás: FTC: 

Fazekas—Keserű IL— 
Vértessy, Wenk, Klauschek. — NSC: 
Kratochwill—Németh, Csillag— Schlen-

ker—Gáborfi, Barta, Mátrai. Az FTC 
fölényesen bánt el inferioris ellenfelé
vel. Kratochwill néhány labdát szépen 
védett. Az NSC a második félidőben le
vonult. Kéaőb1' - - bán mégis vétrigját- 
zották a mérkőzést.

1. Jarabek (OTE)
6 p., 3. Moskovltz

Hölgyekjunior.
1. Bence Irén (MUE) 
M. (OTE), 3. Vass

részére
l:07?/., 
Magda

1. OTE 'laky (NSC). 1 3X66% junior vegyes staféta:
Gyermekverseny hátuszás 66*1* méter: (Várhegyi. Lenhardt, Hautzinger) X Budapest bajnokságát Grimm nyer- 

1. Ilévay (OTE) 59 mp., 2. Tóth (OTE), 3. 2:45’/o mp.. 2. MTK (Ncumark, te. A Horgony KK versenye. Budapest 
Fridmann (FTC). Schwandtner, Fehér), 3. VÁC (Nádler, bajnoksága. 1. Grimm, 2. Eiguer, 3. Pfei-

Gyorsuszás juniorok részére 66'/s mé- í Bóth, Eckstein). " " ........

X Budapest bajnokságát Grimm nyer-

Téth ez, 

íesszionista sporlszOíí. *'«» M. 
délelőtt tartotta alS f- V“s«’« 
sríssi gsöK$

lusztása utón a Magyar Hlmu “'F*- 
yívő/c Szövet^, *»
kapitány vezetésével nyoWtm’"*11 
kezdte munkáját mbaa W

Az olsö Iébttefe. A Postáját u
Kőbányai Torna Egylet vasé™ *!1 
szőttük le Magyar Kupa méíkjXS 
A meccsen Talpai,. a Postások S, 
egy összefutás alkalmával UMfKórházba szállították. ‘ *«•

JLkovaes-kávéház különél. Byulé*ét .

MindenfcUiezf
, - - —. — —o—, — * *«*- Kiadja:
fér. — Nemzetközi pont föverseny. 5000* A „Hétfői Napló" lapkiadóvá!]^

kJ

>1
Duplaezéles

Gabartfin
minden színben

Szenzációs reklámára

4

Mosott sifofl
jóminöségü, méterje

19.500
Női hímzett
jóminősegü anyagból 

k é s z ü 11

Nappali ing

Hálóing

Nadrág

364)00
58.000
36.060

Női trikó 
reformnadrág 
minden sxkibon ...

Lepedővászon

Pécsi bőrkeztyü
férfi és női, minden szín
ben, garantált jóminőségü 
Párja- .................................... ezer K

q „Joss“ oroszlán védjegyű gallé- f1 rok, kézeíök, férflf ehémemCek a 1 
S legolcsóbb árban az országban! H

I 
! az összes és legdivatosabb fagonokban 

Dupla Szimpla

17.500 16.000

Kábát velour
duplaszéles, minden színben.

Szezonelőtti reklámára

Női harisnya
Kötött
Muslin
Fátyol 
Selyem

7.900
25.000

. 41.000
55.000

Nehéz japán selyem
minden színben

Ruhaselyem
minden színben

80 ezer K

Férfi
cérna zokni

31.000

1. oz. 2. sz.
tinOségRi patent gyermekharisnya (fekete és barna)

_ ------=£45---------- ______5~ sz-___A »«• 7. az. 8. sz. 9. az. M. nz. _
9000 gSCO ■tQ.tyqo 1Q.SOO 11.800 12.800 liwto T3.OCO 17.«5O 78.400

7. sz.

Nyomatott u „UJSACÜZEM" köny,kiadó is nyomda r-t. körforgógépein, Rökk Sziláid ucca 9.' üzemvezető: Gunesch öyör0*


