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XV. évfolyam

A miniszterek
vidéken
Miniestermentes vasárnapja volt
Budapestnek. Bethlen István' gróf
miniszterelnök Radványban vadá
szik, Vass József dr. minisztereln3khelyettes és népjóléti miniszter
a vasárnapot Szentgotthárdon töl
tötte, ahol Vargha Gábor beszámo
lóján vet részt. Csáky Károly hon
védelmi miniszter is vidéken van,
ahol szabadságidejét tölti. Csákyt
JFűM-ó Lajos kereskedelmi minisz
ter helyettesíti, de ő sem volt ma a
fővárosban, hanem zugligeti vitá
jában pihent Nagyatádi Szabó Ist
ván földmivelésiigyi miniszter erdőcsokor.yai pátriájában üdül né
hány napig, Pesthy Pál igazság
ügyminiszter ózdi birtokán nyaral.
Búd János Balatonalmádiban töl
tötte a vasárnapot. Klebelsberg
Kunó gróf kultuszminiszter hideg
kúti villájában olvasta át a pihenő
napot, Rakovszky Iván belügymi
niszter Debrecen városát tisztelte
meg látogatásával. Daruváry Géza
dr. külügyminiszter még Bécsben
tartózkodik. Egyedül Korányi Fri
gyes báró pénzügyminiszter volt
Budapesten, de ő is csak a Sváb
hegyen. ahol Istenhegyi-uti villájá
ban a vasárnapot családjával töl
tötte.

Tisza István emlékünnep
Debrecenben

Újabb kétmilliárdos följelentés
a szalámi ügyben
Polzer Ernő bizományost gyanúsítják a nagyarányú sikkasztással— A bizományos
párisi kiránduláson van — Szabolcs Vilmost és Stark Imrét elbocsájtották a fő,
kapitányságról — Kondor Józsefet nem találják— Polzer cégvezetőjének vallomása
A Szalámi kontrcmln-ügyben va
sárnapon újabb följelentés érkezett
a főkapitányságra és ezzel a bot
rány ismét nagyobb lendületet ka
pott.
A vasárnapi események a szom
baton előállított Szabolcs Vilmos
és Stark Imre tőzsdebizományosok,
valamint Kondor József eltűnése
körül mozogtak, amikor megjelent
dr. Kiss István rendőrtanácsosnál,
az intellektuális osztály vezetőjémél
Sényi Miklós, a szalámi szindikátus
bankárja és

följelentést telt Polzer EruŐ
vadászuecai
tőzsdebizományos
ellen, sikkasztás miatt.
A följelentés lényegében ugyanaz,
mint amilyent a többi bizományos
elle tettek, hogy a kosztbavett sza

lámi részvényeket, abban a hiszemben, hogy olcsóbban vissza fogják
vásárolhatni, piacra dobták. Senyi
följelentése szerint
Polzer kétmilliárd korona érté
kű részvényt adott el ilymódon.

Szabolcs Vilmost és Stark Imrét
vasárnap délelőtt hallgatta ki rész
letesen Papp rendörtanácsos. . Sza
bolcs elismerte, hogy kilencszáz da
rab, Stark pedig ezerötszáz darab
szalámi részvényt vett át, mind

Lthplesték Tisza gróf arcképét egyik külön-külön kétszázmillió ko
rona kosztpénz ellenében. A papíro
Debrecen, szeptember 21.

lényes keretek között zajlott le
Vasárnap délelőtt a debreceni .volt
kettős honvédhuszárezred
emlékUúnepélye, melyet Tisza István és
a> ezred hősi halottjai emlékének
kenteitek.
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a
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tést Kiss főtanácsos azonnal kiosz
'A cégvezető tudomása szerint' a
totta Nemes Sándor detektivfőfel- Polzemél levő részvények
ügyelő csoportjának.
Egy detektív ment ki
dász-utcai lakására és

Polzer Va

október második!
terminusra
adandók vissza a szindikátus
nak. a kölcsönadott kosztpénz
megfizetése ellenében

azonnali megjelenésre szólói idé
zést akart kézbesíteni Polzernak.
és mint a cégvezető kijelentette,
Miután a detektivnek a hozzátar
Polzer e kötelezettségének ele
tozók azt mondották, hogy Polzer,
get is fog tenni.
jelenleg Párisban tartózkodik, a de
A cégvezető vallomásáról jogytói
tektív abban a hiszemben,
könyvet vettek föl, majd Papp tanún
esős és Kiss főtan ácsös
<
hogy Polzer megszökött, telefo
non tett jelentést a főkapitányegyüttes referáláson
jelentek
meg Katona Rezső főtanácsos
™
ságra,
nál, a bűnügyi osztály vezetőjé
ahonnan azonnal detektiveket küld
nél
tek ki, hogy az állítólagos szökés
ügyében indítsák meg a nyomozást. és jelentést tettek az ügy jijabb' íe$«
Időközben tudomást szerzett a do leményeir'ől. ,
A rendőrség vezető embere! va
logról Polzer cégvezetője, aki ko
csin a főkapitányságra sietett és ki sárnap nem határoztak a további
teendők
felől,
j
hallgatásra jelentkezett az ügy re
ferensénél, Papp főtanácsosnál.
hanem megvárják a legközelebbi
napok eredményeit, amelyek re
A cégvezető bejelentette, hogy
mélhetőleg
tisztázni
fogják,
tudomása van arról, hogy Polhogy a szalámi részvények konzerné! nagyobb menyiségü sza
treminálása körül történt-e egy
lámi részvény van.
általán bűncselekmény és ha
Hogy hány darab és milyen ér
igen kit terhel ezért felelősség.
tékű, azt nem tudja. Ellenben
rA Hétfői Napló tudósítójának érS
Polzer nincsen Budapesten, Pá
tesülése szerint Szabolcs ás Stark
zsarolás kísérlete miatt följelen
rizsban van, még hozzá nem is
üzleti ügyben, hanem egyszerű
tették a szalámi szindikátust,
meghurcoltatásuk miatt.
kirándulásra utazott oda.

kat mindketten továbbadták

Kondor József
tőzsdebizomá
nyosnak, akinek irodája Nádor
ucca 23. szám alatt van.

Walko törvényt készít
a magántisztviselők Jogviszonyainak
rendezéserűi

Hogy Kandót hóvá tette az érték
papírokat, eladta-e vagy sem, azt
egyikük sem tudja. A detektívek
A kereskedelmi minisztériumban rend kijelentette, hogy részleteket még nem
már szombaton keresték Kondort, kívül fontos javaslat készül. Walkó La közölhet, mórt a javaslat ezídőszerlnt
de nem tudták megtalálni.
jos kereskedelmi miniszter Jczsovics még csak a tervezgetés stádiumában

János dr. miniszteri tanácsossal, a tör van.
A kereskedői mi minisztériumban ké
vényelőkészítő osztály vezetőjével, most
szövegezteti
szül egy másik törvényjavaslat is,
amely
rt magántisztviselők jogviszonyainak
a Máv. reorganizációjáról
rendezéséről
de szökésének ellentmond az a tény,
szól. Ez a javaslat néhány napon belül
hogy
szóló törvényjavaslatot, amely késő ősz végleges formát ölt, úgyhogy két héten
szel kerül a nemzetgyűlés elé. A magán belül minisztertanács elé kerül. Értesdútlevelét, amelyikkel bármely
tisztviselők jogviszonyai már régóta j lésünk szerint a Máv. reorganizációjá
pillanatban Európa valamennyi
rendezésre szorulnak. A megváltozott ról szóló törvényjavaslat intenciói alap
országába akadálytalanul eljut
gazdasági viszonyok, a megélhetés ne ján a kormány nem szándékozik köl
hatott volna, otthon hagyta.
hézségei, az elhelyezkedés akadályai, csönt fölvenni a Máv. szanálására, mert
A rendőrségen bizonyosra veszik, stb., egészen uj intézkedések kreálását azt reméli, hogy köclsön nélkül is sza
tették szükségesekké. A magántisztvise nálni lehet az államvasutakat, a Máv.hogy Kondor
lők jogviszonyainak rendezéséről czóló nak kereskedelmi vállalattá való átszer
nem szökött meg és egy-két na
törvény javaslat — értesülésünk szerint vezése által. A kölcsön fölvétel azonban
pon önként fog jelentkezni.
— messzemenően védi a hivatalnokokat coak rövid időre kerül lo a napirendről,
a munkaadókkal szemben és a változott mert a legilletékosebb helyről nyert ér
Főként arra épibik ezt a föltevést, gazdasági viszonyokra való tekintettel
tesülésünk szerint
hogy Kondor, vagyona, lakása és
a Mdv. kölcsönénck kérdésével már
berendezése
jóval meghaladja a
a felmondási időt lényegesen meg
Smith főbiztos is foglalkozott és a
hoszomt az emlékmű tál- szindikátus által bejelentett kárt
hosszabbítja. a végkielégítés össze
Mdv. helyzetének áttanulmányozása

Kondor családja nem tud köze
lebbi
felvilágositáut
adni
a
tőzsdebizományos hollétéről.

gét pedig felemeli.

Szabolcs Vilmost és Stavik Imrét
ttk

8

ntAn katonai Üsz- vasárnapi kihallgatásuk után a déli
A javaslat még nem készült el telje
H°rthy l8tTá” tá’ órákban elbocsájtották a rendőr sen. Munkatársunk beszélt ez ügyben

Mén ISO brfftfe,

ségről.

Jezsovics

alapján úgy találta, hogy a Máv.
nem lehet el sokáig beruházások
nélkül.

János dr. miniszteri tanácsos Már pedig beruházásokra a Máv. bévé-

'A Pöfeefi KM ellen tál föltár sal, a törvényjavaslat készítőjével, aki i telei nem fognak alapot suolgdltatnl.
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Princip Qavrilo, A B-listes tisztviselők
a trúnöfökösgyühos titokzatos viharos gyűiése a rég! kéi>
vallomása egy hűvösvölgyi vil
viseiőházban
lában
A függöny ráncai közül kinyúlik
esi’ massza
NAmat diáklány,
okt transzban franciául és szerbül
beszél
— J Hétfői Napló tudósítóidtól. —
Autónk búgva vág neki a Béla király
útnak. Szinte falja a kilométerekéi. Egy
villa vasrácson kapuján befordulunk. A
gépkocsi üdülőmül a terrasz feljárójá
hoz. Folmogyünk a lépcsőn. A kis szaJóijban öttagú társanág fogad. Egy idő
ért) b, két fiatalabb hölgy és két úr. Spi
ritiszták. Az idős hölgy u szellemvczolö.
KWWím bemutat. Az Idős hölgy el
mondja, hogy már három napja inaterinlizációs kísérletekkel foglalkoznak.
Eddig még nem sikerült. Talán ma —
reménykedik.

tíi vagy szcIlQmtesiwér I — Gíavrilo
Princip . . .
Kezdődik a szeánsz. A társaság köriilullju a kis asztalt. A nagy csillárt le
oltják. Félhomály. A menyeseiről apró
ernyővel takart villanykörte függ. <’sak
az. asztalt világítja meg. A sarokban
alig és zfcvehctő, mályvaszln függönnyel
elken'tolt fülke. Mellette liarmonium áll.
A harmóniámnál egy lila selycmblúzos
fiatal leány. Imádkoznak. Azután leülnek
az. asztal köré. Én a szellem vezető háta
mögött kapok helyet, mert nem vagyok
hivő. A harmpnlum búgva szólal meg.
(fonnod Avo Áláriájának ütemei töltik
meg a kis szobát. Az öt spiritiszta az
asztal lapjára helyezi kézéi. Tíz kiter
jesztett újju tonyér. Egyik a másikat
érinti. Kész a spiritiszta lánc.
Az idős hölgy megszólalt. Az űt szel
lemei közül idéz egyet- Egy perc sem

töltik el és egyik a ólakfüggöny mcglcbben. Az asztal végén ül egy hölgy. Né*
^Tiot diáklcány. Lassan lehunyja a szé
niét. Figyelem öt. Bágyadt, álmos az
arca.
A szellem vezető megszólal: '
—■ Üdvözöllek szcllcmtéstvér. Az Úr

nevében szólj igazat! IU nagyi
JD’d-Mrom másodperc teílik cl. Azután
"megszólal a díyklcány:
-i- Jcan Gavrilo Princip...
“Csöndes, kellemes hangon beszél a
diáklány. Franciául, holott a németen

kívül egyetlen nyelvet sem ismer. Töre
dezett, sznkgatoít. félmondatok:

t'á? fcaihfc**

megdöntőn).

"ksSh-í
lor,’Htalni ég

^V"s74r''!< állannendíirsée , u
kommunisták fokozott terókA*
J^a leKllasyobb üwekm^

„A B-listára helyezésben nem az állam érdek, harcéra
«J>.
a főnök antlpatlája a mérvadó51 — Kilencezer holdas JKegleiíHí ^eaHat rffT!!!!.
nyugdíjasok — A nagygyűlés átképző tanfolyamokat
sürget a tisztviselőknek
Werlholmw Qy, zlc„y
Sárga falragaszok ezrei invitálták
a régi
képviselőházban megtar
tandó gyűlésre a B-listás köztiflztvisedőket, a hivatalok népét.
A plakát aláírói között szerepel
tek Hallen István volt kultuszmi
niszter, Bernolák Náaidor volt nép
jóléti min; zter, Schlachia Margit
és még mások. Délelőtt 10 órakor,
már zsúfolásig megtelt az üléste
rem. Az öreg palota a gyakori ülé
sezés dacára is ritkán látott ilyen
tömegei.
Hallév, István nyitotta meg az
ülést . Feszült csendben jelentei te ki,
hogy
a
köztisztviselők
tábora,
mely legtöbbet szenved, véglete
kig tudja fékezni magát. Atnt for
radalmi jellegű meg mozdulás ez, de
ina tettrekész elszántsággal akar
ják megtárgyalni az égető prob
lémákat.
Kórodi-Netone János volt képvi
selő szólalt fel ezután.

désének a faji küzdelem is oka. A
tradíciókban nevelkedett köztiszt
viselői osztályt ki akarja, szorítani
helyéről
a
zsidó intelligencia.
(Közbekiáltások: Vass fogja őket
megkeresztelni!)
Majd Schlachia Margit terjesz

tette elő két pontból álló határozati
javaslatát, mely a B-listások jog
viszonyának rendezését; javasolja.
A következő szónokok, Koncz Jó
zsef csepeli főjegyző, Sin'iay Cézár
számvevőszéki tanácsos különböző
társadalmi egyesületek támogatásá
ról
biztosították a nagygyűlést.
Beszédük alatt a közönség felváltva
abeugolta a kormányt, a Keresz
tény Nemzeti Alkalmazottak Szö
vetségét, az autótulajdonosokat, a
sikereket, zsidókat.
Hallét. István záróbeszéde követ
kezett.
— Nem állíthatja a kormány —
mondotta —. hogy nem tud segíteni
A B-listára helyezéskor nem a tisztviselők nyomorúságán, mikor
annyira, államérdek, mint a hivatali ezrek vannak,' akik luxusban tob
A zódnak. Kell, hogy Magyarorszá
...............
főnökök antipátiája mérvadó.
pénzügyminisztérium
számvevő gon terített asztala legyen minden
széke kiadott
egy
rendelkezési.
. . dolgozónak.
Mely asztaltól csak
mely szerint az elbocsátottak még azokat kergessék cl, akik mások
működési bizonyítványt sem kap elől szokták elenni a kenyeret.
nak. Ezer holdas tisztviselőket, fő
Majd több pontból álló határozati
ispánokat.
diplomatákat nyugdl- javaslatot terjesztettek elő. Felhív
.íozna/c, akik nem rostellik felvenni ják a kormány figyelmét a B-listás
nyugdijukat.. A kormánynak nincs tisztviselők szomorú helyzetére. Az
joga megtiltani köztisztviselők po elbocsátottak számára átképző, tan
litikai szervezkedését, mert a köz folyamokat, munkaközvetítőt és uj
hiszi viselők, mikor az állam szolgá elhelyezkedésükhöz szükséges töke
latába lépnek, nem bocsátják áruba rendelkezésre bocsátását kériV
lelkűket.
A nagygyűlés elfogadta a határo
Bernolák Nándor volt., a kővet zati javaslatot, melyet szerdán egy
kező szónok. A-magyar-középosztály Bernolák Nándbr "Vezetése ' alatt,
szomorú helyzetét ecsetelte.
álló küldöttség fog Valis József mi
—- A magyar középosztály süllye niszterei nök-helyetteshez .juttatni.

Egyre hevesebb lesz
aKussbolsevik!
propaganda Bécsben
kommunista agitátor érkezett Berlinből Thcmann

—- EL jo batlisais (J'i építenék)... befjozfojn volna... nem. kell mindent
fosztogatásra hivja fei a munkanéikUDieket
szinte nyöszörögve
(A Hétfői Napló bécsi szerkesztő niann munkásvezér, az osztrák kom
mond még néhány szót, aztán egyre foközódóbb gyorsasággal kezd beszélni ségétől.) A múlt héten lezajlott fém munista párt volt elnöke, akit két
előtt
feg-yelemsértés
miatt
szerbül. Néha-rélia elcstiklik a hangja. munkás-sztrájk óta a kommunista hét
kizártak a pártból,
Valami fájdalmat — talán bünbdnalot propaganda ismét nagyobb mérve ideiglenesen
hirdetett,
amelyen
--'lehet érezni a szavak hangsúlyozásá ket öltött Bécsben. A munkások kö nagygyűlést
ban. De nem értjük. A társaságban rében egyre sűrűbben jelennek meg azonban alig ezer, munkás jelent
kommunista
agitátorok,
akik a meg. Thomann beszédében foszto
bcnki sem tud szerbül.
sztrájkra gatásra hívta fel a munkásokat és
A szellemvezotö jelt ad. Feloszlatják a munka abbahagyására,
; spiritiszta láncot. Víl sgos vau. Izgatót- akarják bírni az osztrák főváros kilátásba helyezte, hogy a munka
munkásságát. Az államren dörség nélküliek egész Ausztriából Becsbe
tan. beszélnek egymás, között.
Negyedóra múlva újra együtt ülünk. megállapította. hogy az utóbbi na fognak masírozni, meg fogják szálMegint félhomály. A villanykörte réve- pokban mintegy húsz kommunista lani a szállodákat, ha éhesek lesz
' teg fénye c«ak az asztal körül ülök ar- agitátor érkezett Berlinből Béesbc, nek, betelepednek a vendéglőkbe és
• cút világítja meg. öt jwrcnyl halálos, akik pénzt is hoztak magukkal az ha Je fogják őket tartóztatni, úgy
jr.él;. csönd. A médium most az a fiatal osztrák pártszervezet részére. Tho- ez sem baj, legalább lesz lakásuk és
leány, uki előbb az Avo Máriát játszotta.
Azután bekövetkezik na, amit csak a log' kifejlettobb képességű médium jelenléte
tud létrehozni.
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Acginondnni. —

M&terieüz&ciA és clematerlellxáció -- egyszerre

A mély vasain függönynél álló pianínó
kerül különös jelenség játszódik ló. 151 őfzör n fekete-fehér billentyűk, majd a
kottatartó,

végül az egész pia ni no köddé fosz
lik, eltűnik.
Helyén teljesen tisztán látni lehet a
függönynek azt a részét, melyet eddig
eltakart. És megtörténik nz, amire a
ezeansz résztvevői som számítottak.

A félhomályba burkolt függöny rán
cai közül lassít mozdulással, kigöngyiilödik egy hosszúkás, légnemű,
de a füstnél sokkal sűrűbb, teljesen
átldtha.tatlan, foszforeszkdló massza.
Kninpónlakú csápon, gyürüfonnába
tekeredve ereszkedik elő. Kínosan, las
san, vergődve formálódik. Ebben a pil

lanatban éppen úgy lehet hatalmas,
bunkósvégű husángnak látni, mint lefelé
lekonyuló, hosszú nyakon ülő torz em
bereinek. Azután lassan, lassan szét
oszlik és vele szinte cgyidőben újra ott
all heWn a ftoifno,
Bíg1 pí1.

BOROSHORDÓ
Tekintettel óriási hordókészleteinkre.

üzleffefoszíásból az árut külföldön meg
vásároltam és

Bttóapssfeit Eöííg nini líitni
raoláiMi'S’Hs;

igemMa- i

hordó-árainkaí
szeptember hó 19—27-ig

mélyen leszállítottuk
200 litertől 850 literig
Üj hasított tölgyfából literje .
Új fűrészelt tölgyfából literje

míg a készlet tart,
mélyen leszállított árban adom cl.

’5H?27.millií«

K 1950
.

K 1500

BOhm Kúlmún hordúfiyűr Rt
Budapest, VI. kér., Szabolcs ucca 19. sz.

Telefon 148-12 és 129-01. Sürgönyeim: Hordósbőhm

Schnur Henrik
Vili., Ráfiéul út !5.
Mindenkinek érdeke, hogy
kirakataimat megtekintse\

nndnterf. ewptember M.

Hol az destrukció?
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Vassjózsef miniszter

nWltaláB nem akarjuk szóvá
. "!? „ csongrádi bombamerénylet
tárgyalását érdemileg.
Ilswn az ügv legilletékesebb
van. De viszont aligWrhetiiak ki az elöl, hogy la ne
„Jetink bizonyos megtortenéseKnr“k substoneialiter nincse** 'összefüggésben a tawal^sal.
i tárgyaláson megjelentek Ulain
és Lendvai István nemzet
Ssi képviselők is. Joguk volt
Szentgotthárd, szeptember 21.
hiszen a tárgyalások nyilvaA szetgotthárdi kerület nemzet
■Sk Wain a védók padjnban fog
gyűlési képviselője dr. Vargha Gá
úit helvet. mert ö ezt a szerepet bor, vasárnap tartotta beszámolóját
ö ti be, Lendvai István az újság Szenfgotthárdon. A beszámolóra a
ok asztalánál, mert neki viszont
képviselőt lekísérte Vass József dr.
a képviselőség mellett ez a kenyér- miniszterelnökhely ttes és Barthos
kereset*.
János nemzetgyűlési képviselő is.
Eddig rendben is volt a dolog.
Vargha Gábor beszámoló beszéde
Ulainnak joga védeni a vádlottakat után Vass József dr., miniszterel
A. Lendvainak joga tudósítást írni nökhelyettes emelkedett szólásra:
a tárgyalásról. De egyiknek sincs
— Sok szó esik mostanában —
jara arra még nemzetgyűlési kép úgymond — azokról a tárgyolások
viselői minőségükben sem, hogy t.i- ról, amelyek Párizsban, Géniben,
pikus bűnper tárgyalásába erősza Londoban, vagy a nagykövetek ta
kossággal politikát keverjenek bele nácsa előtt, vagy a népszövetség al
a gyilkossággal gyanúsított vádlot bizottságaiban, vagy annak plénu
tak jelenlétében, mert ezt tettek. ma előtt folynak. Ezekben a kül
Lendvai az újságírók padjából két földi városokban, ahol különböző
alkalommal is véleményt nyilvání nemzetek képviselői összegyűlnek,
tott, Ulain Fereno védői szerepével arról tanácskoznak hogyan hozzák
élt vissza, amiért mindketten elnöki rendbe Európát,
intelemben is részesültek.
— Valami mozgatja ezt a sok em
így csodálkozni sem, lehet azon, bert, Párizsban és Genfhen. Valami
hogv a gyilkossággal vádlottak pat- nek megértése: valamely igazság
TÓnűsaik példaadásától vérszemet nak megvilágosodása. Ennek az
kapva a perrendtartás biztosította igazságnak a megvilágosodása a mi
joguk kereteit túlmenően vakmerő remény ségünk.
fellépéssel igyekeztek leterrorizálni
A mi reménységünk nem a
esküt tett hivatalnokokat, akiket
fegyverben
rejlik,
minekünk
CTemtől-szembe
megrágalmaztak,
meghazudtoltak, úgy, hogy a tanú
nincse fegyverünk.
vallomásra beidézett tisztviselők
nek a bíróság védelmét kellett kér- ( Van 35.000 katonánk, tehát 35.000 pus
niök s több alkalommal a tárgyalás- kánk és mindannyi részére 120 go
vezető szokatlanul erélyes fellépésé-I lyónk. Van néhány száz csendőrünk
re és fenyegetésére volt szükség, és rendőrünk, amelyek alig elégsé
hogy a vádlottak vakmerőségét' gesek arra, hogy' ebben az ország
ban egy felforgatást megakadályoz
megfékezzék.
őszintén megmondjuk, hogy aj zanak és a polgárságot megvédjék.
csongrádi merénylők vakmerőségén Nekünk nincsen fegyverünk, hát
nem csodálkozunk. Évek óta tanúi akkor miért félnek tőlünk? Mit
vegyünk
hasonló
jelenségeknek. akarnak? El akarják tőlünk venni
„Gyilkosok — hallottuk nem egy sarlóinkat, akkor az ellenőrzőbizott
menjen
Szentgot thárdra, a
szer a parlamentben — szabadon ság
grasszálnak*4, évek előtt elkövetett szentgotthárdi kasza- és kapagyár
gyilkosságok felderítetlenek mai na ba és
pig. évek előtti bombamerényletek
vigye el a kaszákat és kapákat, a
máig sem értek meg a tárgyalásra,
orvosoktól vegyék el lancettájubeigazolódott, hogy a tétényi Göm
kat, a borotválkozók kezéből ve
bös-villa közönséges
gyilkosokat
gyék el a gilette késeket és ve
rejtegetett, akik puccsot szerveztek,
de senkinek sem jut eszébe, hogy
gyék el a szalonna vágó bicská
Gömbös Gyula talán felelős is vol
kat. Minkt nem kell lefegyve
na ezekért.
rezni, minket lefegyvereztek.
Uy körülmények közt alig lehet
csodálkozni azon, ha a Piroska test Nekünk nincs több, sőt nincsen anyi
vérek és társaik nagnk mögött érez fegyverünk sem, amennyinek tar
ve olyan patrónusokat, mint Ulain tására a trianoni békeszerződés
és Lendvai képviselők, vérszemet minket
feljogosít
Körülöttünk
kapnak és nemcsak tagadnak, de egyik
államnak
fegyverben áll
vádolnák másokat, megrágalmazmegrágalmaz 600.000 katonája, a másik 160.000 ál
nak köztisztviselőket s úgy visel landó katonával rendelkezik nem
kednek, mintha nem vádlottak, de számítva a csendőrséget és rendőr
vádlók volnának.
séget A harmadik és negyedik he
Nem foglalkozunk a szolnoki tár lyen is így van. Sőt. az egyik állam
minden
felnőtt tagja fel van fegy
gyalások érdemi részével s azt sem
állítjuk, hogy a vádlottak padján verezve évszázadok óta. Mit akar
nak
ml
tőlünk?
Azt, hogy térdrenlok az igazi gyilkosok, vagy értel
Jzf.
mi szerzők, de igenis rámutatunk kényszerítsenek bennünket?
&rra a kóros állapotra, mely a kur hogy letegyünk reménységünkről,
zus hagyatéka s amely a „hazafias hogy elfelejtsük magyar mi voltun
felbuzdulást** szankcionálta. Ilyet kat. Ezt az egyet hiába követelik
Maiamban nem ismerünk és ilyen tölünk. (Éljenzés és taps.)
— A politikáról azt szokta mon
nincs is. Aki más ember életére tör,
kos
aki a gyilkosokat- vé- dani a magyar nép, hogy ez az urak
AléTn vesz^ 0Z maga is azzá lesz, huncutsága. Azonban én valahogy
rí*’ Ulain és Lendvai-féle menta szeretném megfordítani ezt a mon
litás teremtette meg az utóbbi évek- dást olyan formában, hogy most
i n ,a destrukció** divatossá lett már bizonyos vonatkozásokban ez
* U Nincs egyetlen inonda- nem az urak huncutsága, haem hun
eT‘°^al°ai s az azt kísérő szó nél- cut emberek uraskodása akar lenni.
k . t‘t»truktívvé kiáltanak ki ma Mert amit mi a magyar parlament
kow1?* nklt, aki nem az ő szekerü- ben látunk: az egymás gyűlölését.
iáÍÍ’ 0 .; ,nem az ő szellemi koty vasz- a pártok tusakodását egymás mará
, tePlálkozik. Hát nincs iga- sát, a bélesükéibe való belegázolást,
Ífrn’í' destrukciót ők űzik, ők de- ami a pártklubokban történik, és
HRiU2n*a^’.
hazug mentalitás ami a sajtóban pártsrjtó néven ki
tól víiPP’
®s minden tekin- ömlik mint szennyhullám, ez nem
inlrí nl"®snak, mely nem az ő szá- képviseli a magyar nép politikai fel
jnK ize szerint van.
fogását. A magyar békéi akar éle
Valóban elérkezett az ideje, hogy tének minden vonatkozásaiban. A
magyar
nép nem akar háborút, nem
42 gazságnak szabad út adassék s
akar vért ontani. Amíg 283.000 hadi
ne amnesztiát, de példaadó és elretrokkant hadiözvegy és árva van
büntetést kapjanak azok, akik ebben a csonka országban, addig
uibehelyoxkednok az állam törvé örök mementókónt van előttünk a
háború és ez felhívás arra, hogy
céikül
felbuzdulásból> akár testvéreink hideg fej és meleg szív!
A forróság nem a fejben, hanem a

éles beszéde Szentgotthái*don
felfegyvepzett szomszédainkról

>,Mit félnek tőlünk" — „Vegyék el a kapákat, a borotvákat,
a zsiletteket és a szalonavágó bicskákat"
szívben legyen, a fej legyen hideg,
gondolkozó és nyugodt. A magyar
nép bókét akar. Ezt nem úgy értem
én, mintha a magyar nép levetkezte
volna az ő régi erényeit. Én nem
a gyávaság bizonyítókat akarom
rátok erőszakolni. A magyar nép

nem felejti el soka, hogy ezer éven
keresztül vérzett ezért a. földért. A
magyar nép nem fél attól, hogy ha
arra kerül majd a sor a távoljövő
ben, hogy majd egyszer helyt kell
állnia. A magyar nép most békét
akar, a megerősödés békéjét.
Vigyázzanak a politikusok, mert
aki politikát csinál, az felelős a
milliók előtt azért, amit csinál.

Izgatni és elkeseríteni, a gyűlöletet
a telkekbe elhelyezni a legkönnyebb
mesterség. Csak fekete lélek vagy
vöröstűzben égő lélek kell hozzá.
De uekern nincsen jogom ahhoz,
hogy ha az én lelkem sötét. a sötét
séget átöntsem más telkekbe, hogy
azokat is sötétté tegyem.
A helyettes miniszterelnök sza
vait hosszantartó éljenző,s és taps
fogadta. Ezután Lingauer Albin
nemzetgyűlési
képviselő mondott
beszédet. A népgyűlés után a Scháberl-féle vendéglőben 150 terítékes
bankét volt A miniszterelnökhelyettcs a délutáni gyorsvonattal
visszautazott Budapestre.

Miért szabadságoltatta magát
a Ferenc József-intézet kormányzója
özv. Usetty Ferencné napi 18 személyre kap élelmezést —
A kultuszminiszter és Bartha kormányzó — Pongrác Alajos
ideiglenes kormányzó nyilatkozata
—A Hctföi Napló tudósítójától —
A különféle kerületi kurzuskaszi
nókban az utóbbi időben egyre töb
ben suttognak a Ferenc József

nevelőintézet kormányzói állása, kö
rül felmerült és ma is elintézetlen
b onyada l makrói.
Annakidején, amikor Usetty Fe
renc kormányzó elhunyt, a kultusz
miniszter, mint ismeretes, egyik kö
zeli rokonát állította az intézet
élére; e kinevezés azonban a köz
vélemény általános ellenzésével ta
lálkozott, úgyhogy a. kinevezett mi
niszteri rokon jobbnak látta lemon
dani a kétségtelenül előkelő és
anyagiakban sem megvetendő állás
ról
A
kultuszminiszter
ekkor
Bartha József igazgatót nevezte ki
a nevelőintézet kormányzójává.

Bartha József azonban rövid
működés után megvált kormány
zói tisztétől és szabadságoltatta
magát.

Klebelsberg Kunó gróf teljesítette
a szabadságolás iránti kérelmet s
azóta ideiglenesen Ponarácz Alajosj
a tanári kar egyik régi, érdemes
tagja kormányozza a nevelőintéze
tet.
A különböző keresztény társas
körökben. kaszinókban most, az is
kolai év kezdetével ismét sokat fog
lalkoznak ezzel a kérdéssel s igen
különös és érdekes magyarázatát
adják Bartha lemondásának.
Bartha József, mondják a hírek,
azért nem vállalta az ország leg
előkelőbb nevelőintézetének vezeté
sét, mert
nemcsak a növendékeket, hanem
néhai Usetty Ferenc családjá
nak kilenc tagját is el kellett
látnia.
Ez azt jelentette, hogy minden el
lenszolgáltatás nélkül naponta 18
adagot kellett kiszolgáltatnia, mert.

a volt kormányzó családja kettős
adagot kapott.
A Ferenc József nevelőintézetnek
100 növendéke van s Bartha kor
mányzó a mai viszonyok mellett
nem tudott előállítani 118 adagot,
amikor csak százért fizettek. Ilyen
értelemben jelentést is tett a kul
tuszminisztériumnak, ahonnan egy
miniszteri- tanácsost küldtek ki. A
vizsgálat mindenben igazolta a kor
mányzó állásnontját s a tanácsos

felhatalmazta Barthát, hogy Uscltynénah 1924 február elsejére mondja
fel a 9 személyre, szóló élelmezést.
Ez meg is történt.

két nappal utóbb azonban ál
lítólag maga a miniszter azt kö
vetelte Barfháfól, hogy vonja
vissza a felmondást

Klebelsberg Kunó gróf tehát dezavuálta a kormányzót aki ilyen
körülmények közt nem volt hajlandó
az intézet élén maradni, hanem sza
badságoltatta magát,
özv. Usetty Ferencné egész csa■ ládjával együtt ma is az intézet
Ilona utcai székházában él.
Klebelsberg Kunó gróf kultusz
ín in isz te- Bartha József helyettesi lésével Pongrácz Alajost bízta meg,
aki a Hétfői Napló munkatársának
ez üggyel kapcsolatban a következökt mondotta:
— A leghatározottabban megcá
folom ezeket a híreszteléseket, ame
lyek nem egyebek rágalmaknál, ömélf ósága májustól kezdve fizeti a
rendes élelmezési díjat, sőt május
elsején, miniszteri rendeletre, há
rom , hónappal visszamenőleg Is
megváltotta az élelmezést, maga és
gyermekei számává.
E nyilatkozatból kitűnik, hogy

májusig tényleg ellenszolgáltatás
nélkül utalták ki a megfelelő szá
mú adagokat s igy a kurzuskaszinók
suttogó hírei sem teljesen alaptala
nok. Kétségtelen már most, hogy
joggal érdekelheti a nyilvánossá
got: miért, milyen körülmények
miatt szabadságoltatta magát Bartha
kormányzó s mi az oka, hogy Klcbelsberg kultuszminiszter ezt a sza
badságot meg is adta?
Úgy lehet, a felelet nem érdekte
len dolgokra mutatna rá.

Neumann M.
ruhaáruháza, NuzEum Körút 1

Férfi öltöny
Férfi átmeneti kabát
Fiú öltöny
Fiú átmeneti kabát
Női ruhák
Női kosztüm
Női kabát,
Férfi-, női-, gyermek
cipők

Neumann M.
ruhaáruháza, Nuzeum körút 1
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lyosabb büntetésre számíthat, vagy pe szén az egészen kis
.
dig nem és akkor rangfosztás lesz a szülői valamely csínyjS?*^
kérést követelnek tőle,
része.

Lehet-e a kard
a becsületvédelem eszköze?
Történelmi visszapillantás a párbaj eredetére — dl kard
harci szköz — dl világháború és a kard szerepe —
dl kai a mint sport eszköz — Párbaj szakértők véle
ménye a párbajról
K magyar társadalmat nz, utóbbi idő
bon lázas irgalommal töltik el azok az
események, amelyek bizonyos lovagias
ügyek körül felmerültek. A parlament
ben is többször szóvá tették az ügyet
éa erélyesen követelte a nemzetgyűlés,
hogy ezt a kérdést törvén yhozásilag
szabályozzák.
A párbaj kérdés kétségtelenül súlyos
társadalmi probléma és nem vagyunk
egészen azok pártján, akik a párbajt
ab ovo elvetik, s nem is tartjuk a pár
bajt avult társadalmi konvenciónak
csupán, mert el tudunk képzelni eseteket,
amelyeket nem lehet bírói ítéletekkel
elintézni.
A párbaj tehál, mint becsületvédelmi
eszköz aligha küszöbölhető ki egyelőre
végképpen. Ez a szakértők felfogása is.
A kérdés, mely ma felvetődik és élén
ken foglalkoztatja nemcsak a szakférfiakat, de a társadalmat is. inkább az,
hogy a kard fönálllmt-e továbbra is,
mint becsületvédő eszköz.

Hogyan a párbajoztak a régiek
Az ember harca egyidős az ember
életével. Nemcsak a létfentartási ösz
tön adott már a múltban fegyvert a
gondolkozó ember kezébe, hanem harc
cal vívta ki igazát más vonatkozásban
is. A legrégibb népek történetében meg
találjuk nyomait n párviadalnak, még
ha egyelőre nem is volt ez eszköze ki
mondottan a becsület védelmének.
Az, ókori népek történetének lapjain
megtaláljuk, bogy szembenálló népek
csatasorai előtt a vezérek páros viadala
döntötte el a csatát. Később a görögök,
majd rómaiak fénykorában a párviada
lok már sportszerűséget ír nyertek a
nemcsak a cirkuszokban álltak szemben
egymással a gladiátorok, de a római
patríciusok is izmaikat páros viada
lokban edzették.

dl középkorban
A párviadal mint sport fejlődött becsületvédolmi eszközzé, do kétségtelen,
hogy éppen a kard mogválasztúsában
nagy hatással volt rá a korszellem.
A kard az ókori népeknél és a közép
korban is harcieszköz
volt, fegyver,
amellyel védte önmagát n támadások
kal szemben. A kard mint legalkalma
sabb és legkézenfekvőbb harci és vé
delmi eszköz lett természet szerint a
becsű let védelem fogy vérévé Is. A kard
a középkori népek történetében az em
ber védekező velejárója volt. Mindenki
viselt kardot, mely dísz is volt, fegyver
is volt egyaránt.
Amig egyes népek ós fajok szokásai
szerint voltak .nás harci eszközök is.
addig a kard inti'marion ál is eszköze
volt a védekezésnek és támogatásnak,
amelyet a legrégibb népektől napjainkig
feltalálunk.

dl kard a világháborúban
Az újkor harci technikája azonban
árnyat borított erre a legtelterjedtebb
harci eszközre is. A messzevívő fegy
verek, a nagykaliberii ágyuk, gépfegy
vert, lángszórók, bűzborabák stb. kor
szakában, mikor a harcot nem a szem
től azembenálláa, hanem a technika, a
1 aktlka dönti el. n kard évezredes ve
zető pozíciója is egyszeril>en lealkonyodott.
A legutóbbi világháború pedig a há

borúnak, a hadakozásnak, a támadás
nak és védelemnek olyan perspektíváit
nyitotta meg, amely a kardot nem csu
pán nélkülözhetővé, de feleslegessé, eőt
egyenesen nehézkessé tette.

— Én az elégtételadás legférfiasabb
formájának nem a párbajt tartom, ha
nem azt, ha valaki lecsillapulva, fér
fiasán belátja hibáját és a vele szem
benállót meg tudja követni. Hogy ez
mégis oly kevés esetben történik, azt
a magam részéről a párbajkódoxek ál
tal is elfogadott „bocsánatkérés“ kifeje
zésének tudom be. E kifejezésben feltét
lenül bizonyos megalázottság van, míg
a másik fél, a megbocsátó egy bizonyos
kegyelmi pózba helyzkedhetik. A meg
alázástól való félelem és a tartózkodás
ösztönszerü az emberben, mert — lii-

előbb, órákig bőg „.ll.^**^
aztán tűrik meg a
megalataaáig, a hoetónatkéré^**?*
ehelyett az ómiuóz.u, kitej.ní^L,“*
bevezetnék a .,térti., ,ajnálk«£r!?
teljesebb etfgté£
felezésit, mint lez
legteljesebb
adast, meggyőződésem
esem szerint maKT*
minden esetben békésen lcheta/i"
téznl a Párbajügyeket. Nem
bentó. hogy mennyi lényeg dói ÍZ®,
forrnak miatti?
*
A Párbajt, mint az indulatok bizton
soriatok kozó szorítják, jobb
hijjáu, azükaégeanok tartom,

•A kard csak sporteszköz
A kardot a világháború degradálta
egyszerű sporteszközzé s ezzel jelentő
ségét is kisebbítette.
önkénytelonül felmerül a kérdés, váj
jon a kard alkalmas-o to óbbra is a
becsület védelmének eszközéül, amikor
megszűnt harci eszköz lenni? És ha
nem, vau-e létjogosultsága a modern
ember gondolkodásában a párbajnak?

Mit mondanak szakértők?
A Hétföl Napló felveti a kérdést és
hasábjait rendelkezésre bocsátja mind
azoknak, akik e kérdésben vélemény
nyilvánításukkal hozzá
akarnak já
rulni e kétségtelenül nagyjelentőségű
probléma megoldásához.
Klór 7xiltán dr. főorvos, akinek a kö
zelmúltban is több szenzációs párbaja
volt és lesz, e kérdésben az alábbiakat
mondotta:
— A párbajt annyiban tartom a be
csület védelmére alkalmasnak, amenynyiben a jelen pillanatban elképzelhe
tetlen megfelelőbb eszköz. Ha például
egy nyilvános helyiségben összeszólalkozás történik, a pofon, a botrány he
lyett helyesebb a sima névjegycsere,
már csak azért is, mert igy a felektől
a megbízottakhoz kerül az ügy, amely
nek befejezése után a két félnek nem
lehet és nem szabad újabb akciót kez
deni.
— Egyébként temperamentum kérdé
se, hogy valaki mogelégszik-e a hoszszadalmas és kis pénzbírságot jelentő
bírósági elégtétellel? A párbaj — mi
után Összetűzések, súlyos
inzultusok
mindig lesznek — még a nálunk érvé
nyes
formában a legelfogadhatóbb.
Külföldi példák is igazolják azt.
Angliában és Amerikában napirenrendcu vannak a boxmeccsek; a napok
ban hallottam például egy amerikai új
ságírótól, hogy ott most az elnökvá
lasztási korteskampányban napirenden
vannak a boxpárbajok. Két előkelő 50
éven felül levő politikus barátságos be
szélgetése egy ízben ingerült vitává
fajult; végül is az öreg urak egymás
sértegetéséért azonnal boxmecc.sre áll
tak. De nem csak ők, nz egész politi
záló és két pártra szakadt társaság:
20—25 pár verekedett meg egymással. ...
— Mégis, ha nálunk a párbaj eltör
lésének kérdése napirendre kerülne, a
párbaj eltörlése mellett szavainék. Ter
mészetesen csak abban az esetben, ha
azzal gyidejüon n hadsereg is megszün
tetné a párbaj intézményét. Elképzel
hetetlen ugyanis, hogy a polgáit.ág biróságilag intézze el ügyelt ugyanakkor,
amikor a hadsereg minden neu-fegryverrel elintézett ügyet ..elintézed™"
ügynek tart. Példa erre Latulauer Ede
esete, aki mint ismeretes, halálos pár
bajt vívott egy tengerészhadnagygyal
s emiatt
szabadságvesz'úsre Ítélték.
Most feltételes szabadságon van a eköz
ben kapott a hadseregtől egv felszólí
tást, hogy egy „elintézetlen" ügyében
szerezzen lovaglás elégtételt, mert kü
lönben elveszti tiszti rangját. Zxzita'auer
Ede most választhat: vagy megverek*
ezik és akkor mint visszaeső, még sú

Sungertb Mihály lesz
a moszkvai magyar követ
Csak a diplomáciai viszony felvétele után parfék,
tuálható a magyar-orosz kereskedelmi szerzőéit,
A fajvédők offenzívat indítanak a kormány dics

Szterényl József báró „túlhajtott dolog"nak minősíti az egyezményt
A magyar-orosz egyezmény ügye áll
volt,
budapesti
szovjetkövgttj jtyV
napok óta a politikai érdeklődé* előte
nem nevehető.
rében. Az egyezmény kulisszatitkairól
kitűnő forróéiból a következő értesülése
A fajvédők egyébként erős ofiwW
ket szerezte a Hétföl Napló munka indítanak a kormány ellen a magjatorosz egyezmény miatt, ha ugya*
társa:
— Két héttel ezelőtt Bethlen István alkalmuk lesz. Ezidöszerint ugyanig j
grófon, Daruváry Géza külügyminiszte
még vitás, hogy a magyar-orotg"
ren és a berlini, magyar követen kívül
egyezmény tör vényja vaslat alakjá
senki sem tudott a készülő magyar-orosz
megegyezésről. Hat nappal ezelőtt Ká
ban a Ház elé kerül-e, vagy MM| *
nya Kálmán követ és meghatalmazott
miniszter azt a parancsot kapta, hogy
Beszéltünk ez ügyben ‘ 1 A F
utazzék Berlinbe, ahol a magyar kor
mány nevében alá fogja írni a magyar
Szterényi József
orosz egyezményt.
báróval, aki a következő rövid nyilat
Kánya két óra múlva már vonaton
kozatot tette az orosz-magyar
ült, Berlinbe utazott és aláirt egy
menyről:
óriási jelentőségű szerződést, amely
ről elutazása előtt két órával még
csak sejtelme sem volt.

— Túlhajtott dolognak tartom a
gyar-orosz egyezményt, amelyre
szükség nem volt. Jelentősége ninea
Az egyezmény ■— ma mái* ez teljesen nem is bízom abban, hogy MagyarodV
kétségtelen — elsősorban politikai, má szdgra jő hatása lehelne.

sodsorban gazdasági. A szovjet ugyanis
eddig nem tárgyal, amig őt hivatalosan
el nem ismerik, illetve, amig a diplo
máciai viszonyt fel nem veszi az érde
kelt állammal. Ez azt jelenti, hogy
a magyar-orosz áruesereegyezmény
és kereskedelmi szerződés megköté
se előtt felállítják a moszkvai ma
gyar és a budapesti orosz követ
séget.

Rendesen jól informált helyről szer
zett értesülésünk szerint már ki is van
szemelve a moszkvai magyar követ
Jwigerth Mihály követségi tanácsos sze
mélyében. Jungerth kapcsolata az orosz
hatóságokkal közismert, ö vezette és
hajtotta végre a fogolycseie-akciókat és
ezen a téren nagy eredményeket produ
kált.
Ezzel a kérdéssel kapcsolatban faj
védő oldalról azt a lehetőséget vetették
fel, hogy
a szovjet esetleg Kun Bélát, vagy
egy másik emigrált, illetve kimen
tett népbiztost is kinevezhet buda
pesti követévé.

Ezzel a beállítással szemben beavatott
helyen közölték munkatársunkkal, hogy
a berlini egyezményt megelőző tárgya
lásokon ezt a kérdést előre tisztázták,
úgyhogy
olyan orosz
megelőzően

állampolgár, aki azt
magyar
állampolgár

500.000
korona
jóminőségű Himalaya

női kabát
Gerő Márton,
Király UCCa 22. (saroküzW
limit kapható régi időktől kulit

Waldhtlmjéle

soványifó-fea
Biztos hatású, igen kellemes izO, telje
sen ártalmatlan. Életmód megváltozta
tása nélkül, állandó súlycsökkenés mellett kecses nyúlánk alak érhető ti.
Kapható minden gyógyszertárban «
drogériában. Magyarországi főraktár
Szent Péter Dyóíysznrueíyéiitfl
laboralúrium
laáitMl, «l„
.rdflior »■

KOVÁCS VieiOR
Sc/vdnosi Áruház
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mellények, sportkabátok, kötött
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Elfogták
a Jutaipar sikkasztúját
» Miien
k“ h6n“,“B
. Mairvar Jutaipafl Bt. inLntery
két hónappal ezelőtt följelentést tett
í rendőrségen,
bogy a vallaku
Jénztárnoka. kozma Béla nyolcvan
millió koronát sikkasztott. Kowa
lakásán kerestek, de nőm tudtak
SogtaX. A hűtlen pénztárnok
megszökött.
* detektívek tudtak jól, hogy
Koznia nem mehetett messzire, sót
valószínűleg a fővárosban bujkál es
csak azt várja, hogy ügyéről elfe
lejtkezzenek. Éppen ezert állandóan
fiévdeininol kísérték a lakost, hogy
mikor tér Kozma haza. A detcktim-k szimata
■
kitűnőnek bizonyult,
vf
mert Kozma abban a h issemben,
hotrv már nem Keresik. szombaton
... ....

P8le visszatért a lukasára. A rtetek-

livek persze tudomást szereztek
róla és vasárnap regcel előállítot
ták a főkapitányságra.
Kihallgatásakor Kozma beismerte
, sikkasztást.
Elmondta,
hogy
eleinte csak kisebb összegeket vett
hl a pénztárból, abban a remény
ben hogy tőzsdei nyereségből majd
vissz,atehoti a pénzt. Nyereség he
lvett azonban folyton veszített es
érvre nagyobb összegeket vett ki,
lioirr a veszteségeket, fedezni tudja.
Kihallgatása után kihirdették előtte
a letartóztatást elrendelő .végzést.

HÉTFŐI NAPLÓ

Korányi Frigyes báró:
„Irtózom a politikától . “

- 'A Hétfői Napló tudósítójától, —
Székely Ignác szerszám nagykereskedő,
hejeleutetto a rendőrségen, hogy Podmaniczky-ntca 18. szám alatt lévő rak
tárhelyiségét Ismeretlen tettes hosszabb
ide> fOMÍegatJai A rendőri nyomozás
eredménytelen maradt, mig vógre szom
baton egy érdekes véletlen nyomára ve
zette a tettesnek.
Szombaton délelőtt ugyanis megjelent
Székely üzletében ifj. Paulik Károly
ügynök, a egy speciális fit Tógépet aján
lott megvételre. Székely nagy meglepe
téssel fogadta az ajánlatot, mert a vé
telre kínált fúrógép az ő cégénpk a speciális áruja, melyet a fővárosban csnk
ő árusíthatott.
A dologról azonnal jelentést tett Szé
kely a főkapitányságra s Paulik kihall
gatása során elmondotta, hogy a speci
ális fnrőgépet Misik Gyula keroskedőeegédtől vette. Misik, ak’ már tíz éve
áll Székely Ignác szolgálatában, a fő
kapitányságon bevallotta, hogy a rak
tárt már hónapok óta fosztogatta s
mintegy 130 millió korona értékű árut
lopott cl összesen.
A főkapitányságon vasárnap délelőtt
• tolvaj segédet, Paulik ügynököt és
Aicf/rr/ejif/cr Sándor kereskedőt, aki
szintén vásárolt .VisiÁfőí a lopott áruool, letartóztatták és most oly irányban
folyik a nyomozás, hogy a kór nem ha
ladja-e meg a bevallott 130 milliót.

, Hamlsfotat 12.000 K-lí
ra^vat, ezüstöt, bt illlánst, ékszert, legdrágábban vea z

lyőncslcs ékszerész, mii, Boron n. 57

Hárommilliárdért
házat vásárolt & kiván
dorlókat védő iroda

„Azt szeretném, ha politikamentesen dolgozhatnék Ku jyar- — A Hétfői Napló tudósítójától. —»
ország ta praáUitdaún“ — Alapta'an kombinációknak bizo
Ismeretes, hogy u bcliigyminis^-t
nyultak a Korányi távozásáról terjesztett hirek
terium már régebben megvásárolta

Korányi Frigyen báró genfi tar
tózkodása idején az a hir, terjedt el,
hogy a népszövet tség genfi ülése
zésének befejezése után nem tér
vissza pénzügyminisztériumba, ha
nem visszamegy követnek Párizsba.
Ennek a hírnek nyomán megindult
a kombináció és egyesek Búd Já
nost, mások Walkó Lajost jelölték
meg Korányi utódjául. A hir nem
bizonyult, valónak. Korányi Fri
gyes báró Geufből hazaérkezett és
egyenesen a pénzügyminisztériumba
hajtatott, ahol élvei te hivatalát és
meglátogatta a főbiztost.
Moso
lyogja válaszolt, munkatársunknak
arra. a kérdésére, hogy igaz-e a tá
vozásáról szóló hir:
— Hadd kombináljanak ~ feleli
Korányi Frigyes báró pénzügymi
niszter —, /?o míhcs más dolguk. Én

végzem kötelesséfjemet ott, ahová
állítot-tak. Nem ragaszkodom a mi
niszterséghez. ha találnak nálam al
kalmasabbat, szívesen félreállok.
Arra a kérdésre, hogy szíveseb

ben viselné-e a párizsi magyar kö
vetség díszes, de kevésbé felelősség
teljes tisztét, újabb mosollyal ba
ri íja el a választ a pénzügymi
niszter:

a KöztemetŐ-ut 4. számú kétémel&H

les házat, melynek tetejére még
egy emeletet építettek és az üj
emeleten helyezték el a kivándorlót-'
— Ennedje meg. hogy no feleljek két védő iroda hivatalait. Ugyani
eTrc a kérdésre. Szívesen teljesítek jósak itt rendeztek be a ki vándorlóid
bármiféle kötelességet, amellyel ha
zámnak szolgálhatok. Csak egyet számára szállodát. A kevés helyi
mondhatok:
ségre való tekintettel nem tudtad
egyes szobákat építeni, hanem kö
Irtózom, a politikától
és azt szeretném, ha politikamente zös hálótermeket bocsátottak ati
sen
dolgozhatnék Magyarország I erre szorulók számára.
talpraállitásdnak
nehéz
munká
A kivándorlókat védő iroda minfi
jában.
a ház új tulajdonosa felmondott a
Munkatársunk a legilletékesebb másik két emelet összes lakóinak,
helyeken is, érdeklődött a pénzügy
hogy a kivándorlók szállodája és
miniszter távozásáról szóló hir va
étterme részére kellő helyiségeket
lódisága iránt. Mindenütt a. legkate- szerezen. Nagy nehézséget okozotf
gorikusabban megcáfolták az alap
talanoknak bizonyult kombináció azonban az, hogy a lakásrendeleti
kat. Korányi Frigyes báró marad értelmében a lakók számára uj la
egyedül
a
pénzügyminisztérium kásról kellett gondoskodni. Mosti
élén. Bwrf Jánosnak más előkelő po azonban ez is megoldást nyert. A
kivándorlókat védő iroda megvásázíciót szánt a kormány.

Százharminc uj állást
AkM a saját árulát kreálnak a Máv.-nál
kínálják megvételre
Százharminc millió értékű árut lo
pott ol egy kereakedözegéd —
Vasárnap délben letartóztatták a
tolvajt és orgazdáit

a

rolta a Teréz-körut 27. száma há
romemeletes bérházat kétmilliárd
és nyolcszázmillió koronáért. Erre
a házra is uj emeletet épít és idő

költözteti a köztemető-uti ház la
kóit.
Az építés és az átköltöztetés máit
a legközelebbi napokban meg fog
történni. A KÖztemető-ut 4. szám,
pedig most inár tágas es ké
B-listás elbocsátások egy felől, uj alkalmazott felvétel más alatt
nyelmes, a célnak teljesen megfe
felől — A nyugdíjazottak és B-Mstasok jogos sérelme — lelő helyiségben nyer elhelyezést a
Gcjuüket a nemzetgyűlés elé viszik
k l vá n dóri ók szá 11 odá ja.
Kormánykörökben szinte napon ivóit természetesen a kiválasztásnál
ként elhangzik olyan nyilatkozat, a jó öszeköttetésnek és annak, hogy
hogy a szanálási törvény rendelke ki volt az egyes pályázónak a tá
zései szer, nt nem lehet kitérni az mogatója. Ezt. a harminc uj tisztállami alkalmazottak további elbo- I viselőt, még ebben a hónapban be
csájtása elöl. A sorozatos B-listák utalják nz egyéves vasúti tanfo
nál szokás továbbá az államháztar lyamra. Már most bizonyos azon
tás súlyos liélzyetéro is hivatkozni, ban, hogy október közepéig újabb
mint olyanokra,
amely
szintén száz tisztvisleői állást engedélyez
szükségessé tesai az álami admi nek a MAV-nál. A MÁV igazgató
nisztráció leépítését. Mialatt azon sága errenézve már előterjesztést is
ban illetékes helyen az állami al tett a kereskedelmi miniszternek.
Jellemző a nagyfokú munkanél
kalmazottak elbocsájtásának szük
ségszerűségét igyekeznek bizonyí küliségre, hogy 130 állásra ezideig
több
mint 10.000 pályázó jelentke
tani, olyan események történnek,
amelyek illuzóriussá teszik az egész zett. Ez a körülmény mindenesetre
gondolkodóba ejti a közvéleményt,
létszámcsökentést.
amely méltán kérdezhotif mi értel
— A közönség körében is tudnak me van az egész létszámcsökkentés
már arról a lehetetlen helyzetről — nek, ha a szanálási akció kellős kö
mondotta informátorunk — amelyet zepén százharminc uj állást szer
a Máv adminisztratív, és forgalmi veznek a MAV-nál? Az is érthetet
kezelésében idéztek elő a rendszer len a. közvélemény előtt, milyen"
telenül összeállított B-listák. Az eb célt szolgál a sokszáz családos MÁV
ből előálott helyzetet fölismerték a tisztviselő
elbocsátása,
illetve
MÁV irányitól is. Ennek következ
nyugdíjazása, amikor azokat gya
ményeképpen mintegy 300 Máz korlatlan,
semmi
szakismerettel
tisztviselőt reaktiváltak és további nem rondelkző ifjakkal pótolja a
Eteisn CERCilE QES ETHMGEk
reá kti válások is várhatók. Ezzel MÁV
ERZSÉBET KORÜT 33
igazgatósága.
azonban nem ér. véget az a folya
JagyeiöwAtei Telefon: J. 73 -2..;
Az uj tisztviselői állások szerve
mat, amely a rosszul végrehajtott
létszámcsökkentést igyekszik jóvá zéséről a MAV-nál tudomást vettek
a „végebánt" tisztviselők és nyug
tenni,
díjazott, munkabíró forgalmi alkal
A napokban ugyanis az történt, mazottak is. Ezek a közeli hetekben
hogy a kereskedelemügyi miniszter a többi állami B-listások és a sza
a MÁV igazgatóságának eltőerjesz- nálás során nyugdíjazott tisztvise
tésére 30 uj tisztviselői állás szerve lők bevonásával országos nagy
zését engedélyezte. Ezekre az állá gyűlést tartanak Budapesten'. Erre
sokra a MÁV igazgatósága a sok meghívni készülnek több ellenzéki
száz pályázó közölt ki is válasz nemzetgyűlési képviselőt, akiket a
totta a jeles és jó bizonyitvanyu helyszínén fölkérnek, hogy ügyüket
órakor
reflektán sokat. Nem kis szorepo a nemzetgyűlésen tegyék szóvá.
i

IV, Kristóf tér Ma lér sarok
Az árusítás már megkezdődött.

TAHCWÖTA

A t. hölgyek körében máig is emlékezetes, hogy a múlt évben
az akkor feloszlott „Belvárosi Selyemvásár" céget felvásárolván
az egész árukészletet igen szerény haszon mellett juttattam a t.
hölgyközönségnek. Ezt az akkoriban szenzációként hatolt példa
nélküli olcsóságot még máig sem sikerült senkinek meg sem közelíteni.
Ezidén a körülmények ismét abba a kedvező helyzetbe jut
tattak, hogy megvehettem en bloc, olcsón a feloszlófélbcn lévő
„Bristol * selyemáruház (IV. Petőfi Sándor-köz) teljes áru
készletét és igy megismételhetem a mull év legnagyobb üzleti
sikerét, a mennyiben e készlet is a múlt évi emíékeze^S
olcsósággal azonos — szinte egyedülálló - © Isi
árakon ajánlom fel a t. hölgyközönségnek.
Eladásra kerülnek: Crépe de Chine, Crépe marocaine, Crépe Georgette, Pongis Foulard.semelyTwill.Taffetas, nyomtatott Liberty etc.
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A fővárosba özönlenek
a vidék munkanélkülijei
Aliért nő Budapest lakóinak száma? — A pályaudvarokra napokon
ezrével érkeznek a munkanélküliek — A kis exisztenciák kálváriája

fakóhe<yért — A szanálás áldozatai
Aí Állam! tifiatvisolők B-listií jóval
kzizdödött
az ugynevezet „szanálás".
Ez a „gyógyítási" folyamat fokozatosan
Átterjedt az egész gazdagsági életre. Az
utóbbi hónapok során pedig már nem
csak az államháztartást „szanálják",
hanem a kereskedelmi és iparvállalato
kat, kisszerű cégeket és mindazokat az
intézményeket, amelyeknél kisemberek
százai és ezrei találtak elhelyezkedést.
Miközben azonban a magyar gazda
sági életet „szanálják", ijosztöen nő a
koresotnélkűli tömegek, vagy, amint
epésen mondják, a „szanált" cxisztonDiák száma.
A „szanálás** lett minden bajnak az
okozója. A szanálásra hivatkozik az ál
lam, amikor emeli az adókat éu egyéb
közszolgáltatásokat. Arra utal, amikor
szélnek ereszti alkalmazottainak
és
munkásainak ezreit. A szanálással in
dokolják a magánvállalatok üzemük
csökkentését és egész apparátusuk le
építését. A szanálási akció temeti el az
emberek vágyát, reményét és termeli ki
a sokesztendőa tűrés, szenvedés és nél
külözés után a tengernyi bajokat és az
teszi tiz évvel a háború kitörése és hat
évvel a bábom befejozéso után még kí
nosabbá fa elviselhetetlenebbé a töme
gek életét.

Budapest
a munkanélküliek Mekkája
Noha az egész országban folyik a sza
nálás, talán egyetlen városban sem jár
annyi „megszanált" exlsztencia, mint
Budapesten. Bár a főváros volt békében
is és minden időben a ké /égbeesett
exisztenciák Mekkája, annál inkább
azzá lett azonban a „szanálás" óta. Na
ponként százával érkeznek Budapestre
olyan emberek, nők és férünk, akik a
milliós város ezernyi kereseti lehetősé
gedben bízva, remélnek munkaalkalom
hoz jutni.

Szomorú karaván
a pályaudvarokon
A fővárosi pályaudvarok érkezési ol
dala vonatérkezések idején szomorúan
érdekes képet mutat. Nyütt ruhája,
bánatos arcú férfiak és nők, főleg is
merős arcok ténferegnek, kezükben kis
csomagokkal a pályaudvaron és környé
kén. Itt állnak egyedül a milliós város
pályaudvarán. Nem várja őket senki,
csak a nagyváros idegölő lármája és a
teljes bizonytalanság. Különösen az esti
órákban fájdalmas az ilyen szerencsét
próbáló „szanált" vidéki exisztenciák
helyzete. Tdo-oda bolyongnunk Budapest
utcáin, do nem találnak otthonra. A
szállodákban nem kapnak szállást. A
portások gyakorlott, é’cs szemo ugyan
is azonnal felismeri bonunk a „megszanált** vendéget.
— Ml, portások — mondja az egyik
szálló portása — melegfidvd emocrtk
vagyunk, azonban már annyi emberben
csalódtuuk, olyan sokan ..lógnak" cl
fizetés nélkül, hogy most már nagyon
megnézzük: kinek adunk szobát. Nagyon
leromlottak ugyanis az erkölcsi viszo
nyok. a vendégek sem a régiek már és
ők akarnak a portás jóhiszeműségéből
megélni. Akárhányszor előfordult, hogy
jólöltözött emberek kölcsönt kérnek és
értéktelen csomagjuk hátrahagyásával
meglógnak.

járják ezek a főiskolai hallgatók a ven
déglőket és kávéházakat, hogy reggelit
vagy ebédet, vacsorát vagy egésznapi
ellátást biztosítsanak maguknak.
A szanálás azonban a vendéglő- és ká
véházipart is tönkretette és igy azoknak
tulajdonosai kénytelenek megszükítoni
jótékonykodásuk keretét. Talán a szaná
lásnak mégis van egy eredménye: a fo
kozódott nyomor egy táborba tömöríti
azokat a vidékről Pestre került főisko
lásokat, akiknek közös bajuk: a p.incstelenség, közös céljuk: a magnkon-segités, ezek most felekezet-különbség nél
kül együtt rójjúk a pesti uccákat, együtt
kilincselnek, hogy helyzetüket elviselhe
tővé tegyék. A lapok szerkesztőségeiben
naponként jelennek meg vidéki főiskolai
hallgatók, akik útmutatást kérnek arra
nézve, kihoz forduljanak segítségért s
hol találnak meghallgatásra.
A szaDálís mozaik-képéhez tartozik
annak a megemlítése is, hogy a felső
kereskedelmi iskolai tanárképző teljes
ösztöndíjas holyeire föltűnően nagy
számban pályáznak a szanált bank- és
magántisztviselők. Ezek ugyanis hajlan
dók további éveken keresztül tanulni és
hat évre állami szolgálatra kötelezni
magukat, csakhogy a munka- és kereset
nélküliség Jélekölő gyötrelmeitől meg
szabaduljanak.

A szanálás áldozatai a legkülönfélébb
módon igyekeznek munkához jutni.
Méltóságosok és kegyelmesek, sőt bank
igazgatók ajánlólevelei és protezsálásai
Is kevésnek bizonyulnak azonban egy
olyan állás elnyerésére, amely legfel
jebb az éhenhalástól menti meg a protezsáltat. Szállodaigazgatók kijelentései
szerint nemzetgyűlési képviselők, mi-»
Hisztériáiig főtisztviselők és előkelő köz
életi személyiségek befolyásai érvénye
sülnek egy-egy jóismerősüket valame
lyik t'/illoda kötolékébo alkalmazása
végett. Ajánlólevelek tömegével áraszt
ják el a vendéglő- és kávéháztulajdono
sokat Is a szanált exisztenciák alkal
maztatása érdekében. Az állás nélkül
lövő vidékiek azonban csak biztatást
kapnak. Napokon és heteken keresztül
a legmegdöbbentőbb nyomorban kilin
cselnek
ismerőseiknél,
jóba rá toknál,
rokonoknál segítségért, azonban ezeknél
is legfeljebb Ígéretet kapnak. Budapest
A szanálás áldozatai
ágyrajáróinak jelentős hányada a vi
A szanálás erkölcsi téren] is borzasztó
dékről ideözönlött munkanélküliekből
rombolást végzett. Az irodákból és egyéb
kerülnek ki.
állásokból elbocsájtott nők egy része az
uccura került, szaporítván azoknak a
Koplalva tanulnak ifjaink szerencsétleneknek a számát, akik kifes
tett ajakkal és fáradt mosollyal, fényteaz egyetemeken
lou fakó szemmel járnak a pesti éjsza
Külön kell megemlékeznünk azokról kában ...
a szerencsétlen ifjúkról, akik júniusban
Talán a szanálás legkevésbé sajnálatfejezték bo középiskolai tanulmányai ramóltó „áldozatai" közé tartoznak a
kat. Ezek a fiatalembert jellemző remé tönkrement tőzsdések és egyéb konjunk
nyekkel és lelkesedéssel indultak neki túra milliárdosok B-listára helyezett
nz Élet utjának, amelyek már az elején metresszei. Pedig ilyenek százával jár
letörtek, megtorpantak és életuntán ják a pesti uccákat, új szerencsét kefigyelik, lesik szomorúan kezdődött éle resvo, mialatt volt mecénásaik a Markó
tük további alakulását. Azok az ifjak uccai fogházban várják a tőzsdei kon
pedig, akik a gimnázium vagy reál junktúra újbóli fellendülését. Ez azon
iskola elvégzése után a budapesti főis ban nem akar bekövetkezni. Ellenben
kolák hallgatói lettek, egészségtelen, annál inkább éled és virul a „szanálás",
sötét szobának ‘nevezett lyukakban vet amely napról-napra új és eddig nem is
tek maguknak szállást. Kétségbeesetten mert nyomorúsággal „ajándékozza" meg
állnak a nagy város forgatagában és a háborút, forradalmat Atszenvedett —
egyelőre még a könyvbeszerzés gondjain most pedig agyon-„szanált" magyar tár
sincsenek túl. Kettesével, hármasával sadalmat.
L. E.

P-udapeet, szentembe, .j.
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hívom dúsan felszerelté
kiegészített raktáramra, aho’í^''
gafott és elsőrendű gyártmányú X
tekintettel a kiváló já minőségekre
igen kedvező arban kerülik
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Inczeflrek

Temesvári Imre
elmondja a kormány intencióit a magyar
orosz egyezmény ügyében

, legt, gyönyörű fmínUkJi 75, 03, 45,

Nadrágköpperek
legfinomabb mini lóg.—... — 53, 45,

Ezenkívül zsebkendők, törülközők,
ágy- ős asztnlteritő-kcszlete&í

Mosóosztályon:
2Q

Barchetok

uj dlvaunlutftkkaE2 .y» — 69, 58, 48, w*

Munkatársunknak alkalma volt
a magyar-orosz egyezmény ügyé
ről Temesvári! Imre kormányfő
tanácsossal beszélni, aki a kor
mány intencióit a következőkben
mondotta el a Hétfői Napló szá
mára:
A
kormányt a magyar-orosz
egyezménynél bizonyára az az ál
talam igen helyesnek irtott inten
ció vezette, amely szerint igyekez
nünk kell a magyar iparnak min
dé n irányban piacot teremteni.
Oroszország, amely a háború és a
bolsevizmus
következtében teljes
ipari pangásba került, ma már az
ujjáépülés útjára lépett,.

Ránknézve pedig rendkívül fon
tos volna, hogy ebbe az újjá
építési munkába iparunkkal be
lekapcsolódhassunk.

szempontból is hátrányos lehetne
ránknézve az orosz kapcsolat. Hi
szen

ma már sok állam felvette a
szovjettel az érintkezést és az ő
ágenseik seholsem tudtak ered
ményeket elérni.
Nálunk is hiszem, sőt meg vagyok
győződve, hogy attól az iránytól
azok a néprétegek is undorodnak,
amelyek annakidején hajlottak ide
gen próféták üres taai felé!

— Pénzügyi szempontból is vég
telenül fontos lépésnek tartom az
egyezményt, mert a magyar ipar
telepek a szállítások tekintetében
óvatosak lesznek és

csak

biztos értékekért fogják
áruikat exportálni.

Hanellok

qq 28

ruhákra óa pongyolákra,

— *»> 3Wi

OO

Plque barchetok
Btínórbarcbotok-------- „ — — 52t

Kartonok és deiének

<g*2

tartós, minőségben — — —. 32- 28, ~5,

Butoráthuzat

32

.íátéook és karmolclí — 30, 30. 3«, «»•

__

Sióitok

mlndoa lílezö.ninlen—,— — W, 33,

Rövidáru- és
esipkeáru-osztáíyoíu
Cérnaczlpkék
▼alancionne csiptók és betétet

Fllécalpkék

’

betelek és motlvok^.,— — 13i

s»

FügsSnykalmek ViA;
iöO'om, I*» minőség—' —

— Utalok egyébként Grátz Gusz
Hallatlan arányokban nő — Do fontot* ránknézve Oroszor
a főváros lakossága
szág nemcsak, mint fogyasztó, ha táv dr. nyilatkozataira, akit egész
Európa
Magyarország legnagyobb
nem, mint nyersanyag termelő ál

A portásnak igaza van. Rendőrségi
jegyzőkönyvek bizonyítják állításain
kat. A rendőrségi bejelentőhivatal pe
dig bizonyság arra, hogy a háború leg
nagyobb tomboláén idején som nőtt
napról-napra olyan nagy számban a
főváros lakossága, mint amióta a ma
gyar gazdasági élet szanálása megkez
dődött.

Veszek férflruhát hímemül ’legfiSSWt Blumenfold
Viselt ftrflruhákat

nemüket, legmagasabb

lam is, mert az óriási mennyiség közgazdászának ismer el. Azt
ben termelt nyersanyagokat, ame
természetesnek tartom, hogy a
lyek Magyarországon — fájdalom —
közvélemény most még idegen
nincsenek, kompenzáció útján ol
kedik,
csóbban kaphatjuk Oroszországtól.
Legnagyobbrészt mezőgazdasági ál kezdetben helyes az óvatosság.
lam vagyunk ugyan, de mindenki
nek be kell látnia, hogy
HIGANYT
HAMISFOGAT
a magyar Ipart fejleszteni kell,
ARANYAT
mert különben a munkanélküli
PLATINÁT
séget megszüntetni sohasem le
DÍSZTÁRGYAKAT

het.

Erre a célra pedig a legalkalma
sabb olyan piacoknak a megszerzé
se, amelyekben úgyszólván minden

ipari cikk elhelyezésre talál.
— Nem hiszem, hogy politikai

SZAKORVOSI vér- és nemWetefflk

58

Cérnagrenadlnok és kreppek
leszállított árakon.
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3
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Keztyütc, harisnyák, trikőáruk l
Treszok, zsinórok, gombok,
aiőrmecsikok.

L
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divatáruházában

Király-utca 53.
(Akácfa-utca wrpM

gghpMt. wptanber M.

hírek
Pestre tegnap beszökött nz ősz.
vHt egykor Ady Parisába. tegnap
Ere ifl beszökött az ősz. Délben még
1 vénasszonyok nyarának bágyadt nap• r. cirógatta, a Dunakorzó monokli*
Segyerekeinok burberry-ruhájáf, dél„tín még kimouős eselódkek várták hadflaikat a Zöldvadász előtt. Estére azután
kógZa őszi szél csavargóit bo a városba
Rakosmozöről. Végigcsókolta a Fasor
««stenyefáit, rozsdásra festette a Szi
get lombjai!, a Halászbástya kőcsipkéi
*ölött gúnyosan mosolygott a Hold. A
Duna fekete viztiikro fölött elnyújtva
búgtak a lilalámpás hajók _ szirénái.
fres lett a korzó. Némán Asitoztak a
padok. A Buchwald-nénik busán csuk
ták bo kopott jegytáskáikat. Pestre teg
nap beszökött az ősz. Egy-két diákgye
rek várja még ideálját a Színkör előtt,
á Horvátli-kertbon, egy-két kései roman
tikus még kart-karba öltvo andalog a
\yutak szigetének vérszin avarán. Egy
két szivbofuródó nyilat vésnek még a
Zugliget padjaiba, A kávésok kiálltak
az utcára. Azon gondolkoztak, hogy
ugyan meddig
lohot
még
kint
hagyni a teraszokat. A patikusok
eltették a szeplő ellent kenőcsöt
nagy,
fehér tégelyekben keverni kezdték a
íagybalzsamot. A budai nyárivendéglők
kocsmárosai egy utolsót káromkodtak.
Testre tegnap bcszökött az ősz... fS.)
- Miksa szász királyi herceg előadása.
Vasárnap délelőtt különös előadás szín
helye volt az Ügyvédi Kamara díszter
me. A hercegből pappá lett Miksa
szisz királyi herceg tartott magas6zárnyalásu beszédet a Feministák Egye
sülete és Nők Nomzetközi Békeligájának
„No more war’Minnepélye alkalmá
ból. A teremben, ahol máskor komoly
jogászok, még komolyabb és száraz pa
ragrafusokról beszéltek, most az örökbéko és emberszeretet igéit hirdette egy
szürke reverondás lelkész, aki — mini
a mesék királyfin — szürke köntösbe öl
tözött. hogy a szeretet igéit terjessze.
— Einstein kedden Becsbe érke
zik. (A Hétfői Napló bécsi szerkesz
tőségétől.) Albert Einstein, a vi
lághírű fizikus, a relativitás elmé
letének megalkotója, kedden Becsbe
érkezik cs az osztrák cionista szer
vezet felkérésére több jótókonycélu
'adást fog tartani a relativitás
■kottájáról, valamint a pacifizmus
ról és a cionizmusról, amely moz
galmakban, miként ismeretee, szin
ten élénk részt vesz.
-Vasárnap megnyílt a bécsi
Bzinhaz-kiüllitás. Bécsi szerkesztő
ségünk jelentése szerint vasárnap
Megnyílt a színházi és zenei iinnepSií?e, keretében a bécsi színházi ki
állítás, amely bemutatja az osztrák
j?Y?r,0S színházi kultúrájának fej
lődését az .utolsó százötven évben.
A...Yaro,si múzeumban
kiállított
gyűjtemény szövegkönyveken, renii . .V^itósokon,
szinpad-konstrukciókon kivül a divat fejlődését
is bemutatja a színpadi kosztümök
■•lápján az utolsó másfél évszázad
ban.

Ü’^ftrf zabádon bocsátjűkT Is
mételten felmerült a hir, hogy HitK
a német fajvédők vezé[et szabadonboesátják. Ma arról ér”lr’,
Hitler. alkalmasint
Któbcr elsején hagyja el fogságát
■ ugyanakkor mint alkalmatlan
kiutas itják
Bajorországniú
i ua.ior kormány kebelében
.. kiutasítása dolgában nézetmtn’eíimer^' föl. Egyes tagjai a
mellett vanak. hogy Hitler Bajor, szagban maradhasson, de ha újra
háu" ?9.rcönék
valami
piíccsba,
rtpnbüntetésének elengedését viszdrn
kell töltenie az elengenett otodfélévi börtönt.

Hc$yanóvjnme2e$észségét?
Eláruljuk! — Igyék reggel, délben
es ozsonnára egy csésze tiszta, erős,
Jó babkávót, pótlók nőikül I Ez óp^éffben tartja a szellemi frlsseséget,
‘Okozza a vese működését és így
gyorsabb anyagcserét vált ki, ami
.10 közérzetnek alapfeltétele. A kávé
azonban jó legyen.

Meinl Gyula r.-t.
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Éles szocialista kritika
a „!iontremlnőr“ Bethlenről
Pikier Emil, Rothenstein lüiúr és Propper Sándor
beszámoló beszéde
Vasárnap délelőtt az Aréna-uti Ké
ményseprő-vendéglőben
nagy tömeg
előtt
tartott beszámolót
a szociál
demokrata parlaaionti frakció. Elsőnek
Pikler Emil nemzetgyűlési képviselő
mondott éles kritikát a szanálásról,
amelyet kuruzsló munkának tart, ahol
a beteg meghal. A kormány csak a be
vételek előteremtésével törődik, de. hogy
egységes gazdasági politikával munka
alkalmat teremtsen, azzal nem.
Utána Rothenstein Mór beszélt. Azok
a törvények, melyet a nemzetgyűlés két
év alatt hozott, csak terheket jelentet
tek a dolgozókra. Do ki kell tartani,
mert a parlamentarizmus az egyetlen
eszköz, mely — r.niut Anglia példája
mutatja — változást hozhat. Pillanat
nyi eredményeket, talán lehet meggon

dolatlansággal elérni, de azt

meg

is

tartani, már bajos. Csak fokozatos fej
lődés utján juthatunk a nép igazi ural
mához. Minden sikertelen akció reak
cióra vezet, amit saját testünkön érez
hetünk. Annyi sikerült elérni, hogy a
reakció 5 év alatt nagyon csökkent, bár
egy országban sem ért el olyan rekor
dot, mint nálunk. A kiengosztelődés po

litikáját azonban 5 év után sem akar
ják megcsinálni.

A munkásdalérda éneke után Propper
Sándor emelkedett szólásra. Ettől a
nemzetgyűléstől, mely épúgy, mint az
első — terror utján jött össze, semmit
sem várhatunk. A bevonuló szocialista
képvisetök nem szocialista progranunot
adtak, hanem félretéve a múltat, közös
munkára hivíak föl mindenkit. A ma
gyar kormányzat azonban megkontre-

minőit a a demokráciát, Szalámi-politi
kát csinált. Az országot Szalámi-rész
vénynek tekintették és megkontreminálták. Do úgy jártak., mint a kontre■minőrök: „becvikkelődtek.** Es mint a
jó
kontrcmiuőr, Bethlen Genuában
adott, Genfben már vásárolt. Bethlen,
amilyen jószimatu a politikai tőzsdén,
bekapcsolódik a demokratikus mozga
lomba,
do
olyant
csinálna,
ami
miatt egyszer már tönkrement az or
szág. A miniszterelnök lelke mélyén a
reakció székel. Lo az álarcot, megmu
tatni a pofát, ki áll szemben! Az egész
magyarságnak összo kell fogni, hogy
ezt a rendszert elsodorjuk a helyéről.

Tizenhét államiban
védjegyzik a matyó hímzést
A kézimunkák mellé diplomái ad a mezőkövesdi biró
„T. AL. Hungary" a védjegy
— A Hétfői Napló tudósítójától. —
A háború előtti években, do különösen
a kommunizmus bukása után nagy ke
lendőségre tett szert a külföldön a ínozőkövesdi matyóhimzés. A nagy kereslet,
a konjunktúra aztán urr-a késztetett né
hány fővárosi üzletembert, hogy gyári
gyorsasággal és egyformasággal állittassék elő a matyóhimzés. Kész mintákat
küldtek Mezőkövesdre s ezáltal lassan
ként elvesztette eredeti népies jellegét
a matyóhimzés.
A veszély, ami e réven fenyegette a
mezőkövesdi páratlan népművészetet,
arra birta a mezőkövesdi inteligenciát,
illetve a közigazgatási hatóságot, hogy
erélyes kézzel védelmezze meg a matyók
színben, formában, kidolgozásban egy
aránt páratlan és értékes művészetét.
A közelmúltban épp ezért egy bizottság
alakult, élén Kiszcly Pál dr. mezőköves
di főjegyzővel és Zsóry Lajos főszolga
bíróval, akik Sold-os Béla dr. borsodi fő
ispán közvetítése-vei o hóteu felterjesz
tették tervezetüket a belügyminiszter
elé.
A tervezet szerint a mezőkövesdi ma

tyó kézimunkák hitelesítésére egy ál
landó tíztagú bizottságot delegálnak,
amely minden egyes darabot megvizsgál
és védjeggyel lát cl.

— Négyszázmilliót sikkaszt ott egy j
tőzsdebizományos.
A rendőrségre
több följelentés érkezett
Bleyer I
Béla és Jenő tőzsdebizományos cég
ellen sikkasztás miatt. A toljclcnsek összesen négyszáz millió koro
náról szólnak. A rendőrségre be
idézték a cég két főnöket, akik kö
zül csupán Bleyer Jenő jelent meg
a rendőrtisztvisolő előli. lit , azt
adta elő, hogy bátyjával már régen
megszakította a társas viszonyt és
ezévi január óta nem is volt az iro
dában, úgy hogy a négyszáz mil
lióról somit sem tjid. Bleyer Bélát,
detektívek akarták előállítani, de a
lakásán azt mondták, hogy Bleyer
Béla üzlet! ügyeinek rendezése cél
jából Becsbe utazott. Bleyer Jenőt
kihallgatása után elbocsájtották a
rendőrségről, Bleyer Béla ellen pe
dig körözőlevelet adtak ki.

tiszteletére.
Utána a képviselők
megtekintették Milánó nevezetessé
geit. Útjukon az olasz közönség ki
törő lelkesedéssel és éljenzéssel fo
gadta őket.
— Tettenért tolvajok. Fenyves Dezső
textiláru nagykereskedő cég Károlykörut 9. sz. alatti üzletében tetten érték
Kohn Hona csomagolónőt, amint, épneu
lopott árut akart kivinni az üzletből.
Vizsgálatot indítottak, amely megálla
pította, liogy a raktárból 30 millió ko
rona értékű textiláru hiányzik. Kohn
Honát vallatóra fogták, aki beismerte,
hogy összejátszott az üzlet egyik segéd
jével, Goldsfein Mihállyal, és együtt
követték cl a lopásokat. Goldstein kis
értékű árut vásárolt a cégtől és amikor
azt Kohn Honának becsomagolás végett
átadta, akkor ö az előro elkészített lo
pott holmit hozzácsomagolta és igy vit
ték ki mindon ogyes alkalommal. Mind
kettőjüket letartóztatták.
— Elfogott tolvaj kercakedősegéd. A
Teleki-téren razziázó detektívek elfog
ták Bács József 19 éves kereskedősegé
det, aki a lkai máz tatás! helyén több mil
lió értékű selymet lopott és azt a Teleki
téren akarta értékesíteni. Letartózttták.
— Fércglrtáa közben klgyuladt az
ágya. Zaum Sándor 19 éves sütősogéd
Práter ucca 40. szám alatti lakásán fér
get Irtott. Egy bádogedónybo spirituszt
öntött, amit meggyujtott és az ágy alá
tartott. Az ágy tüzet fogott és a fin ru
hája is meggyuladt. A kiáltozásra be
rohanó szomszédok oltották ol a tüze*.
A súlyosan sebesült siitősogódet a Kun
uccai kórházba szállították.

— Milánóban nagy ünnepséggel
fogadták a magyar képviselőket.
Az Olaszországban lanulmúnyuton
levő magyar! képviselők és közgaz
dászok péntek délután 3 órakor ér
keztek meg Milanóba. A pályaud
varon díszruhába öltözött ka rabi nerik és nagyszáma közönség fogadta
őket. Villányi báró milánói magyar
konzul üdvözölte a vendégeket Az
üdvözletre Almássy László képvi
selő válaszolt és a magyar-olasz
tesvériség újraéledéséről szólt. Este
a városházán a milánói polgármes
ter; vezetésével ünnepélyes fogadta

tást rendeztek a magyar vendégek

A „Trade Mark Hungary** jelzésű
védjegyet a mezőkövesdiek tizenhét
államban fogják bejegyeztetni
s az éhez szükséges meglehetősen jelen
tős tőkét niaguk a matyók adják majd
össze.
A védjógybii 'kWül ’ai éMWffttafcir
bizottság egy külön diplomával is hite

lesíteni óhajtja a kézimunkákat. Ez a
diploma magyaros kivitelű lesz s diszitóso matyó motívumokat dolgoz fel. Kü
lön érdekességet fog kölcsönözni a dip
loma mik uz, hogy a mindenkori kövesdi
biró állítja ki, irja alá. Az első ilyen

diplomákat Vdnios-Kuczu Mihály, a je
lenlegi biró irja majd alá.
Kétségtelen, hogy a matyó hímzés, a i
matyó művészet céltudatos védelméro és
terjesztésére szükség vanj s remélhető,
hogy e védjegy-akciónak eredménye és
sikere lesz.
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— Hamisított takarékpénztári be
tétkönyvek. A markóuccai ügyész
ségi fogházban ismerkedett meg a
slkasztás miatt letartóztatott Ho*
tori Tibor magánhivatalnok Kronstciri Józseffel. A fogház eelájánató
unalmas csendjében, azzal szóra
koztak, hogy terveket szőttek, ha
szabadulnak, miképen lehetne mili
liókat szerezni. Nemsokára mind a
két embert szcbadlábra helyezték, ff
ekkor végrehajtották ravasz firrfanggal kieszelt tervüket Két betéti
könyvre 10—10.000 koronát helyezi
tok el a Pesti Hazai Első Takarék*
pénztárnál, s az egyik könyvet elég
ügyesen 175, a másikat 75 millió ko*
rónára hamisították meg. Szereztek
egy zálogolási jegyzőkönyvet, s az
zal az ürügygye), hogy az árverés
miatt sürgős szükségük van pénzre,
beállítottak egy magánbankházba
és a könyvekre 25—25 millió ko
rona kölcsönt kértek. Miután a
bankban azonnal rájöttek, hogy a
betétkönyvek hamisak, rendőrt hív
tak, de mire az megjött, Kronstein
megszökött, s igy egyedül csak:
Hotorit tartóztatták le. Az ügyészi
ség most indítványt terjesztett elő,
hogy a vizsgálóbíró bocsásson ki
nyomozó-levelet Kronstein élen. Ho*
tori ellen pedig csalás és okirat*
hamisítás miatt rendelje el a vizs
gálatot s a vizsgálati fogságot.

— A Rendőrtiszti Atlétikai Klubi
házavatása. Hétfőn délutón négy
órakor avatják föl a Rendőr tiszti,1
Atlétikai Klub üj óbudai sportba*
zát. Az ünnepélyes fölavatáson Ra*
kovszky Iván belügyminiszter isi
részt vesz.
— öngyilkos lett egy 85 éves uriaszszony. Griindler Jáuosné 85 éves ma
gánzó az éjjel a, Margit rakpartról a
Dunába ugrott. Kimentették és a men
tők a Rókus-kórházba szállították.
— Kik pályáznak a hóhér! állásra?
Az állami hóhérnak. Buli Mihálynak
nyugdíjazási ügye még cl sincs intézve,
máris valóságos tülekedő hajsza indult
mog ennek az állásnak megszerzésére.
Volt katonatisztek, altisztek, tisztvise
lők koresnek protekciót, mert hisz e nél
kül még hóhér se lehet senki Magyari
ors^ágop. Tegnap egy nyugdíjas száza
dos jelentkezett az ügyészségen és taná
csot kért, hogy milyen fizetéssel és kvatt*
flkációval jár ez nz állás- Amikor meg*
magyarázták neki, hogy a fizetés vajmi
csekély, mert hisz — a hóhér — altiszt
csupán, azt felelte, ez nem haj, mert ez
is szaporítja nyugdijának csekély össze
gét. A legnagyobb nehézséget az álláa
elnyeréséhez az okozza, hogy a hóhér*
nak a törvényszéki orvosok előtt anató*
niiai vizsgát kell letenniük. Ismerniat
kell a nyakcsigolyák fekvését, hol kefl
mogszorltaniok a hurkot, mert az embe*
ricsség — még a hóhérnál is — azt pa*
rancsolja, hogy minél kevesebb szenve
déssel járjon a delikvens kivégeztetésa,
A hóhérjelöltek megvizsgáztatása Né*
meth Ödön és .írinnieh Károly dr. ogyei
térni magántanárok, törvényszéki orvos
szakértők előtt történik, akik máris való
ságos ostromnak vannak kitéve, nehogy,
a felvételi vizsgán clbuktassa őket. A
pályázók ostroma csak akkor kezdődött
istonigazában', amikor a hivatalos uapbau a pályázati felhívás már megjelent.
Egész bizonyos, hogy több lesz a pályázó,
mint ahány embert a hóhérrá kinevezett
ember egész élőiében felköt.

Gondolkozás
nélkttl
veheti most már a házi
asszony a régóta megszo
kott s megkedvelt Franckdobozt.
Az uj barna*kékfehér címkén különösen
előtérbe lépnek a „valódi

Franc k-kávépótlék “

ismertetőjelei, nevezetesen
a „Franck“ név és al
„kAvédaráíó" miáltal
az utánzatokkal való meg
tévesztés lehetetlennéválik.
A „valódi Franck-

kóvépótiék, a kává*
darálóval, a kávénak
erőt, izt és zamatot ad.
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A román kormány
nem engedi vissza a Délamerikába
vándorolt magyarokat
Visszatelepítési akció a Brazíliába vándorolt magyarok körében
(A Hétfői Napló flélanterikái levelező- Mindamellett van még néhány kísérő
jéföl.i A 1F-Ik 1 ismeretlen rabszolgnkcre? szavunk az ügyhöz
Hadd tudja meg

Végro lehullott a fátyol szemeinkről. í
Megtudtuk végre, ki áll Romániában
a Hcrbergerek, dr. Ötéin Jáncsik és ha
sonló emberek háta mögött. Vaksötét- I
bon botorkáltunk a mai napig. Láttuk 1
ugyan azt, hogy á magyarok túlnyomó
többsége román útlevéllel érkezik ide, |
de ki merte volna feltételezni, begy a
modern alapra fektetett rabszolgakercskedés mögött olyan tiszteletreméltó tes
tület áll, mint a román királyi kor
mányt Most azonban, hogy n dolgot ép
pen eme kormány hivatalos megbízott
jának szájából halljuk, akarva nem
— A Bratianu-kormánynok uey látszi^ nem a olt elég, hogy a választási
urnák olsikkasztásával kizárta a ma
gyarokat saját szülőföldjük sorsának In
tézéséből, még magáról a szülőföldről is
ki akarja őket zárni.

kedők, a kivándorlási ügynökök áltnl mindenki, hogy van Európában egy „al
Brazíliába csábított és ottan nyomorgó kotmányos királyság", molynek alkot
magyarok körében viMzntolepitési ak mánya ilyen miniszteri rendelctekből
ció Indult in^g. Az akció ólán Orbán van összetákolva. Ez nz állam Európá
Leó, a Rio de .Janoirohaii megjelenő ban van és a rendelet a XX. században
„Délamnrlkai Magyar Hirlnp" szerkesz látott napvilágot, holott hasonlót Azsfa
tője áll, aki összeköttetésbe lépett úgy legsötétebb dzsungeljeiben is a legvasa magyar, mint az összes klsantant- kosahh anakronizmusnak minősítenék.
konznlátusokkal. Közbenjárásának ered
ményéről lapjának legújabb számában
közli, hogy a magyar és csehszlovák
konzulátusoknál sikerrel Interveniált,
.fngoszláviának
nincsen
képviselete
Brazíliában, Románia azonban nem
ektrja visszafogadni n nyomorgó mn
gyarokat. Szenzációs cikkéből az erősebb Makó ós Szeged közt sinautókkal bonyolítják le a
részletek elhagyásával a következőket személyszállítást — A viteldíj a gyorsvonat! tarifával
reprodukáljuk:
egyenlő — Változatlan, a Máv. őszi menetrendje
— Román honos miig? arjaink a leg
súlyosabb helyzetbe kerültek. Lapunk
zf Hétfői Napló néhány béllel ez vasúti utazásnál, azonban kétséges,
hasábjain megemlékeztünk már arról az előtt elsőnek jelentette, hogy a ma
akcióról, mely visszavándorolni akaró gyar magán vasutak rendszeresíteni hogy kellőleg kihasználja-e a kö
honfitársaink kedvezményes áru hnzn- fogják vonalaikon a sinautó jára zönség, mert a tarifája igen magas
nkció fi legszebb eredményekkel keeaeg- tokat. E terveket, elsőnek az „árad — lesz. — Az Acsev. igazgatósága
jutlatására irányul. Ez a megindított Csanádi Egyesült Vasutak valósí ugyanis, hogy a nagy befektetési
teteti. Az ügy sima lefolyása elé azon totta meg s már hónapok előtt meg költségeket némileg is behozza, a
ban súlyos nkndái.vok gördültek, melye rendelte egy osztrák gyárban a viteldijat a gyorsvónati tarifa sze
rint állapította meg, annál is in
ket a nyilvánosság előtt kell szellőztet megfelelő kocsikat.
kább, mert a sinautójáratok amug.v
nünk annál is inkább, minthogy az
A
szükséges
számú
sinvasutak,
is gyorsvonat! sebességgel fognak
egész dolognak koromsötét politikai hótlere van. A szépen induló akeiónak tel értesülésünk szerint, e héten érkez közlekedni.
tek
Makóra
s
már
a
közeli
napok

jes kifejlődését és sikerét a politika aka
Itt'említjük meg, hogy a Máv.
dályozta meg, még pedig olyan csúf, egy ban megtartják valamennyivel a igazgatóságának menetrendosztáJya
olyan visszataszító politika, amilyenre próba járatokat. Az Acsev. igazga már szintén elkészült az uj őszi
n világtörténelem nem tud példát mu tósága, értesülésünk szerint, most menetrenddel. Az uj menetrend, ér
tatni és ennek n precedens nélküli poli már haladéktalnul be akarja állí tesülésünk szerint, jelentéktelenül
tikának az éle egyenesen a magyar faj tani a forgalomba a sinautókat s változtatja meg a Máv. mai forgal
létérdeke ellen van irányozva. Soha nem az őszi uj menetrendet már azok mát. Kisebb menetrend vátozások
voltunk hívei annak, hogy a fajok, fe felhasználásával áll tót la össze. Az főleg a helyi vonatoknál lesznek.
lekezetik vagy osztályok ellen gyűlöletet első menetrendszerű sinautójárat A helyközi forgalomból ugyanis ki
sziUunk, ám a románok logujabh arcul- október elsején indul s azontúl vonják azokat a járatokat, amelye
csapását igazán nem hagyhatjuk szó rendszeresen ezzel bonyolítják le — ket a nyaralási idényre állítottak
egyelőre csak Makó és Szeged kö
nélkül.
he a forgalomba.
. - A megindított akció n legszebb ered zölt. — a személyforgalmat.
A személyszállításnak ez a módja
Az uj menetrend a Máv,-nál is
ményekkel kecsegtetett. Wawra konzul
Útnak esak a múlt hónapban 70 esetben kétségtelenül kellemesebb, simább a október elsején lép életbe.
átkerült magyar állampolgároknak leheVÍXá tenni azt. hogy jelentékenyen mérnéen vándorolhassanak vissza ha
zájukba. Ez az eredmény indított ben
nünket arra, hogy lépéseket tegyünk
ririndazon államok képviseleteinél, me
lyeknek magyar nemzetiségű honpolgá „Ha olasz volnék, talán ide vágyakoznék, de magyar vagyok" — „Csak a
raik vannak. Mint nagyon szomorú
tényt kell elkönyvelnünk, hogy a Ju fajmagyarok keresnek fel" — „Már nem sok hiányzik ahhoz, ami szükséges"
goszláviai magyarok érdekében még
csak lépéseket sem tehettünk, minthogy
Budapest utcáin napok óta öles könyveknek, amelyek még kapha
Jugoszláviának Brazíliában egyáltalán plakátok hirdetik, hogy Szabó De tók. A régi és modern filozófia, ter
nincsen képviselete. Ezzel szemben az el- zső könyvtára eladó és kéri a kö mészettudomány, történelem, iroda
iarocrés hangján kell n csehszlovák kö zönség támogatását..
lom legkiválóbb reprezentánsai ta
vetség
magatartásáról
megemlékez
Budán, Szirtes-ut 4a., II. emelet
nünk. ftt annak bizonyságául, hogy a 5. sz. alatt lakik Szabó Dezső. Az lálhatók meg főleg francia nyelven,
de
sok a magyar, angol, német,
csehszlovák köztársaság n kor szellemé ajtóra két kis cédula van kifüg
nek megfelelő politikát
szándékszik gesztve. Az egyik közli, hogy a hi olasz és néhány nagyon régi latin
folytatni, n legnagyobb készséggel ígér vatalos órák (I. e. 9—1-ig cs d. u. nyelvű könyv is. Az egyik polcon
ték meg, hogy polgáraiknak nemzeti 3- -6-ig vannak, a másik pedig, negy-öt, a zsidókérdést tárgyaló
különbségre való tekintet nélkül, mint hogy könyvkereskedők és viszont könyvet fedeztem fel. A könyvnek
könyvet fedeztem fel. A könyvek
eddig, úgy a jövőben is mindenkor lég eladók könyvet nem kaphatnak.
kereskedések árainak.
Nézde’gelójobb tudásuk szerint fognak segítségére
Csöngetésemre maga az iró nyit seim közben hirtelen megszólalt:
sietni.
ajtót.
Bemutatkozom,
elmondom,
— Nem ig.v Románia. A rioi román hogy olvastam a felhívását és sze
— Érdekes, hogy a látogatók kö
királyi konzulátusnál a legnagyobb retnék vásárolni néhány könyvet. zött a zsidó intcllektuellek alig 2%-al
mogdöbbenéíünkro intervenciónkra egész Nagyon udvariasan fogad, bevezet vaunak képviselve, de még ezeknek
kórokon és világosan azt válaszolták, a szobába és biztat, hogy csak a fele is inkább érdeklődő és nem !
hogy egy külügyminiszteri rendelet ér egész nyugodtan keresgéljek.
vásárló. Csak a fajmagyarok keres- i
leimében mindazok, akik Brazíliába
— A könyvek nagy részét már el- nek fel, sokan jönnek vidékről is,
szóló útlevelet kértek és kaptak, elvesz
igy például Kecskemétre nagyon
I
vitték
—
mondja.
—
Volt
vagy
8000
tették román honpolgárságukat, és igy a
alig 2000 maradt. Nagyon sok sok könyvet adtam el. De. hogy a
Konzulátus semmit sem tehet érdekük ;és
könyvkereskedő is volt itt. Mini, a zsidók miért nem jönnek, azt nem
ben. Hiába érvrRünk azzal, hogy egy
értem.
ilyen rendelet semmis, mert hadilábon i hiénák vetették magukat a köny
Átmegyek a második, majd a
áll minden joggal és jogszokással, sem veimre, de egyet sem adtam el ne harmadik szobába, melyek ép olya
minemű eredményt nem tudtunk elérni. kik.
Az utolsó szavkal már ismert nok, mint az első. Kis cédulák jel
Kérésünkre Wawra ur, a magyar kor | tempera
meritumával hangosan ki zik. bogy az egyes könyvállványok
májpy képviselője is közbenjárt h tornán
3—5 millióért kaphatók. Az egyik
konzulátusnál, azonban eredményt saj törve mondja.
Miért
adja cl tanár ur a köny cédula meg a kéziratok árjegyzéke.
nos ő sem tudott elérni. Kuli o még ezek
A „Csodálatos élet“ lkí millió, az
hoz kommentár? Úgy véljük, hogy nem. veit?
— Olaszországba készülök és ah „Uj magya,r ideológia felé" 1 millió,
akarva el kell hinnünk.

Elsején indul az első sinwtWrat

Budapest, szeptember *
lleR egy negyedik szob

.

Lz. annyiban különbözik “ töhhTSb
hogy a közepe,,
„„ »
Mtó.
széria a mull, század kiihős-^^’
emlékeztető úgy áll
e«y fotel és 2 kis asztalka t^fe
mog. amelyeken a kéziratok otÜTi?
Bocsánatot kérek tőle, ho^£
sokáig zavarom.
J liyefl
,
^cni haj kórom: csak tasBóV
bar egy kicsit álmos vagyok és h'
szeretnek feküdni.
,K 88 ‘é

Az utcán megnézem az „rám- M
tehat meg másfél óra van sz. ''a’
látogatási időből. Bár egyórást!
tartózkodásom alatt, nem 'volt
rajtam kívül senki, Szabó üS
azonban úgy latszik non, vár
látób ól, Legalább eCdXdha?
az idokon. amikor a legoivasottahh
magyar írónak cl kell adni’ kS
f''l1^,,dck alatt összegyűjtőd
haSábóf’ h°ey ki™^olha^

Meglátogattam Szabó Dezsőt

OVOMALTINE
(Hss tejből, tojásból, dr. Wander féle
malátából és a legfinomabb hollandi
kakaóból készült

természetes erősítő
tápszer
A ItghIIQnttbb uzsonna ti reggeli
Bffy kóxép.iuboz ára 85.200.— korona
[
forgalmiadéval együtt

hoz kell a pénz.
Felbátorodva megkockáztatok egy
kérdést utazását ás célját illetőleg,
de ő fáradt gesztussal legyint a ke
zével _
— Nem mindegy hogy hol van az
| ember? Ugyanaz! csinálhatom itt
I is,, ott is. Ha olasz, volnék talán
j ide jönnék, de mivel magyar vagyok,
1 hat Olaszországba megyek.
Körülnézek. A falak niele.tt végig
14—5 soros könyvállványok húzód
nak, de bizony a legtöbb üresén tá
tong. Még egy kis asztal és egy szék
,vnn a szobában. Nehéz volna csak
• nz íróit is felsorolni azoknak a

az/ „Ölj" és az „Élet és Irodalom"
egyes elbeszéléseinek vagy cikkei
nek ára 200.000- 500.000 korona kö
zött váltakozik, a „Panasz" 2 millió
koronába kerül.
Megkérdezem, meddig tart a ki
árusítás.
— Nem sokáig — válaszolja. —
Már
néni
sok
hiányzik
ahoz,
amennyire szükségem
van.
Ha
együtt lesz, akor megmaradt köny
veimet. odaadom valamelyik isme
rősömnek. a lakást pedig lezárom
vagy eladom, mert 2 roflektáns is
van. De amint megkezdődnek az

előadásaim, beszüntetem az eladást. I

A Notre dame-i
toronyőr
építkezése es felvételei

2 évig tartottak
Minden színház közül legolcsóbb

RéKeífy-Kaharéjn
Vidám Színpad, nagymező u. 1?
Keleti Juliska,
Szöllőssy Rózsi, Békeffy,
Maly, Ujváry stb.

Előadás pont 9 órakori

Salamon Béla
Liptai Imre bohózatában

a Torízhörufl Színpadon
„dele lói 9 órakor

«»"<<»

HÉTFŐI NAPLÓ
Somogyi Nusináí
„ " Arvíck®"
ek5 ** második
felvonása között

SZÍNHÁZ

9fefferkorn
órto: SRátkay Márton
Nekem kedves darabon M >
megható emlékem a Drótostól
amelynek majdnem minden
,
adását megnéztem két évtizedde] ezelőtt és álmodozva átf
vágyva gondoltam orra, hcTM
egyszer ha én is eljátszhatnál
Pfefferkorn szerepét És im<L ál*
moni valóra válóit, ma a Lta»*
pák tüzében, a Fővárosi Oporetfrszínház színpadán én is min#
Pfefferkorn állok.
E percben azonban nem fb
magamra, hanem feled hetetleai
elődömre, Szlklay Kornélra gon*
dolok, aki e zengő és dalos vá*
rosnak éveken át kacagd
hűséges mulatta tója volt és aki
nél jobban nevettetni «enkl Reng
tudott a színpadon. Sziklay Kor* *
nél volt a mi álmunk hőse akko» ,
riban, Sziklay Kornél, aki #
„Drótost ót“-ban volt a legjobb '
s akinek alaki tusát soha nem i
fogja elfeledni sem a közönség^ v
sem a színész. S ha énreám az $
sikerének csak egy kis sugarat
is jut, boldog leszek mint cinben J
boldog leszek mint szinéfflU

Hely-ár leszállítás készül
a színházakban

Pontosan igazi*. nem tudom, hoffU
,£,,^ds:or játsszák ma este az
annyit tudok azonban.
ÜfLia páratlan sikerű operett
& közeledik a neaucdik jubie^,Shoz ’ nzt is tudm”’ h0J"!. .~Z
1
- az eddigi SS előadást
"árvácska” en suite csinálta
Napok óta különböző formákban | már akkor komoly lépések történtek
komi annak mindemk elő-. ogyes igazgatók arról adnak hirtJ a belyár leszállítására. A VigszinMsán résztve.tt a sikernek egyik hogy szinházaik helyárait mérsé- í ház igazgatósága volt, az egyetlen,
Kténvezője: Somogyi Nusi, llogy\ kelteit. Az egyik színház azt .jelenti, i amely élesen szembehelyezkedett ezSávi Au»i«afc jutott most is a
/.„nehezebb feladat, az kétségtelen, hoRy megszüntette a premier-hely-: zel. A színigazgatók ugyanis a sze„S ahogy kétségtelenül. mindig a árakat, a másik színház arról ad són elején közösen állapították meg
.'ubrett-primadonnae a logterhesebb számot, hogy jegyárai ugyanolya a helyárakat. Akkoriban elhatároz
üs-tsén az operettben, mert _ hisz
ták. hogy a helyárak jijabb megvál
mnak látszania, énekelnie és táncol; nok, mint az elmúlt esztendőben
de i: kell- Nos hát. Somogyi Nusi voltak, a armadik színház egy olcsó toztatása csak úgy történhetik meg,
„ár a harmadik jubileumon túl is napot hirdet, a negyedik színház. ha erről tudomást vesz a Színház
utssza. énekli, táncolja ifiéi szere ! pedig ötven százlékos úgynevezett igazgatók Szövetsége. Miután ez
pét a közönség tüntető tapsaitól ki I nrankásjegyeket bocsátott ki és igy nem történt meg, a helyárakat csöktérve. Vasárnap az „Árvácska
rlsö felvonása után belátogattam i tovább, a legtöbb színház kedvez* kentenl nem lehetett.
Ma már azonban a színházigazga
n Somogyi Nusi öltözőjébe, tudtam, • ményeket Ígér a közönségnek.
hogy ebben az időben egy kicsit ! A színházigazgatóknak erre a lé- tók nagy többsége óhajtja a hely
ráér. Azoknak a sokaknak, akik ■ pésére — mint ismeretes — az adott' árak leszállítását. A Héttől Napló
arra kiváncsiak, hogy kedvenc szí
nésznőjük milyen a magánéletben s : okot, hogy a közönség aranyparttá- munkatársa most arról értesül, hogy
aíálaiek nincsen szerencséjük Somo- ■ sos helyátakat nem bírja megfizetni I a színházigazgatók e héten rendkí
miNúsit személyesen is ismeri, el j és igy a színházak nézőtere üresen vüli ülést tartanak, amelyen hatá
árulhatom, Somogyi Nusi valóban i tátong esténként a szereplők előtt. roznak a helyárak leszállításáról,
olyan az életben is, mint a szín- I A színházigazgatók nemrég tartott amelyet ma már egyetlen igazgató
rcion, csupa kedvesség és csupa i,l'ülésükön szóvá is tették ezt, sőt
sem ellenez.
közvetlenség, bs csupa temperg-é
rnmtum. amikor most itt az öltöző-'
ben ezeket mondja:
- Soha nincsen más tervem és
más célom, mint éppen ez a darab,
amelyikben kedvemre való szerepet
látszhatom és az „Árvácska” Mi
dié nagyon kedves nekem.
Mondják, hogy vannak színész
nők. akik hamar megunják azokat a
terepeiket, melyeket sokszor kell;
r-n suite játszartiok, még az esetben
is, ha sikerük van vele.
— Lehet, hogy vannak ilyenek, én
Mm tartozók azonban ezek közé. ma
is éppen olyan kedvvel, odaadással,
iitrzom az Árvácskában, mint a
premieren. Ha érzem, hogy sikerem
ixw, az mindenért kárpótol.
S én. aki a darabot már a budai
premieren láttam, most lementem a-f
nézőtérre, hogy megnézzem a még
hátra levő két felvonást.
Valóban úgy volt. Somogyi Nusi
ép olyan friss volt, ép olyan inven
cióiul volt, mint á budai premie
ren. De a publikum is úgy viselke
dett, mint a premieren, melegen
ünnepelte öt minden száma után...

A HÉT HŐSE kétségen Hv<
Vaály Ilona és Somogyi Nusi, aMM.
hétfőn este lépnek fel háro
hatvanötödször a közönség elő
két színésznő egy álló észté
szakadatlanul játszott, egyetjp
szer sem pihent. A jubileum jtt
ma persze ezúttal sem marad éL
egyik jubiláns autóját kic
egy hatalmas Mercedes-kocsira,
másik jubiláns pedig — ki kell
lálni a kettő közül melyik — m
asszony lesz.
>
<

•

A MESYASSZONYSÁGRÓL ml Mlfrj
jutna f‘szüii!;be, niint az elmúlt hét
zassáyi szenzációja, amelyről a loaov
ezf írták: RáUzay Márton nőül
Kftlpiáf rH'j~-sit. Az esküvő valős4ff^S
expresszvonali sebességgel ment vég/bg^l
Háromnegyed kettőkor autóba fitt
jegyespár, Kalmár Rózsi cs Rátkag
a két tanú. Molnár ár. és Sándor dfefe
és a IX. kerületi anyakőnyi'vezetMM
elé vonultak. Az anyakönyv vezető mcAH
éppen hazafelé készült, amikor e ndm»;
nép megérkezell. Meg is jegyezte

ü

— Első eset, hogy késés miatt fenti
az ügyelő.
De persze nem irt ált fél, mert afl
anyakönyvvezetö, amikor meghallott^
hogy milyen illusztris párról van
visszasietett irodájába és összeadta át
jegyespárt.

SOMOGYI NUSI

(Mészöly felv.)

Tassy Mária
A „Sasfiók*4 reprlíén szerencsi, mrepieminok között mutatkozott he a .zinháa
°J tagja: Tassy Mária. Tassy Mária mint
•muakadómiai növendék olyan hivatott«got árait »1, hogy Csillag Teréz légwdvsMbh tanítványa lett A, akadémia
!“OTS elvégzése után M lutlm-kabaré"n vendégként lépett föl Tassy Mária
eredménye volt Renaissanoa
se ?4’?’n "vra»teté«. A Renaisssnoa
”Akl a pofonokat kapja44
k„.tjét szerepében szép sikerrel de...**11 -,5asff7 Mária, akinek partner,
“kor Csortos Gyula volt Mintegy máaT.-fJV.. ezután láttuk csak viszont
ben
J* fődig a Budai Színköra "Srerelom vására" LaviniáriiH at.™Ua «l é» P'dlR olyan rendkisikerről, hogy előadás után több
Ts?..
kereste fel.
»ünlaiá!|4j5B *\aludy Jenő vezérigazgató
*KS°“?U •* • !W >•'»
•
••gyár Színház tagja.

j*

Tere- fér e <
az öltözőben,. *

Ara!/.-

Barna Jenő

HEVESI SÁNDORRÓL mindenki azt
hiszi, hogy nagy haragot tart fenn
Bajor Gizivel, hűtlenné lett tagjával.
A benfentesok azonban tudják, hogy
Hevesi a Nemzett Szinhás sikereinek
•‘gyik osztályosára nemcsak hogy nem
haragszik, hanem jóban is van vele,
•öt, nemcsak hogy jóban van, hanem
még szerepet is ad neki. Hevesi ugyanis
lefordította Shaw „Szent Johanna'* cimii
komédiáját' és a szövegkönyvet átadta
Paludi Jenő vezérnek. A azerepkönyv
alsó oldalán Hovesi a szerepeket ki is
osztotta. A női főszerepet Bajor Gizi
nek adta, a két férfi főszerepet pedig
Csortos Gyulának és Törzs Jenőnek.

— * —

TASSV MAHIA

a Magyar Színház tagja.

BEÖTHY LÁSZLÓRÓL most W-j
vese! hallani. Amióta a >zinházalj
.idegen kézre kerültek, a volt vezég
'meglehetősen el vonul tan él és csal
kétszer volt színházban. Egysze<
Rákosi Szidivel a Terézkörútl Szhfii
pádon, egyszer pedig a Magyal
Színházban a Sasfiók-nid, Úgy
lik, a Sasfiókot azért nézte meg|
hogy meglássa, valóban voltak-<|
Napóleonnak is Marmontjail .

A SASFIÓK sorozatos clőaddsM
egyébként a héten metj kellett szűn
kitani, mert Darvas Lili bérekéi
Csoda történt azonban, mert a sriff
lap a Sasfiók helyett szinrckcriMl
Tüzek főszereplőjeként is Darpaá^
Lilit hirdette, holott Szécsi Böskth
játszotta, sőt nemcsak Darvas]
Lilit, hanem meg néhány alya^
akik, nemcsak hogy nem játszanak,
a „Tüzek“-bcn, hanem már vumK
is tagjai a színháznak. A tévcdidF
idejekorán észrevették, de már <
szinlapon nem lehetett segíteni ági
igy a „Tüzek** közönsége méltán eb
csodálkozott, hogy mennyire meíh.
változott egyik-másik színésznő, m«
vész, akit -néhány napig nem láttak*
Unit halljak, a szinház el is csaptó
a nyomdászt, áld a plakátot ki*
nyomta, és aki a színház igazgatás^
gát elfeledte értesíteni, hogy « T’w*
zekét a hirdetett szereplők neito
játszhatják.
’/

HÉTFŐI NAPLÓ
Zsuzska — Biller Irén

rmdapan, KeptembM

Még az ésszel megkezdik

'Amit mindenki megjósolf r amit,
akik a próbákon jelen voltak, már
előre biztosan tudtak, bekövetke
zett: Biller Irén a Drótostótban pá
lyájának újabb etuppjához ért.
Amit ez a nagyié hetflégu művésznő
A főváros megadta a terület használati engedélyi a
a Drótostót Zsuzsájában énekben,
Széchényt-körvasutnak
játékban és táncban produkált, az
több mint elsőrangú: — tökéletes. — A Hétfői Napló tudósítójától. — hozzáférhetővé teszi a kirándulók
A főpróba és n premier közönsége
Az elhanyagolt és kellőleg ki nem részére a páratlan szépségekben
megértőén és hálásan köszöntötte használt budai hegyvidék fellendí gazdag budai hegyvidék nem egy
Biliéi’ Irént.
tését célozta már évtizedekkel eze olyan részletét, amely a mai közle
lőtt Kugler, Mihály mérnök, aki kedési viszonyok melett nem alkal
TÖRZS JENŐ ellenfeleinek egyéb megtervezte s benyújtotta a keres mas arra, hogy a kevés szabad idő
ként most van okuk bosszankodni, mert kedelmi miniszterhez annak idején vel rendelkező pestiek tömegekben
#
t
,
Törzs Jenő olyan művészi alakítást a budai hegyvidék Széchényi-kör- felkeressék.
— A vasút ügyében újabb lépés
nyújt Tolsztoj „Kreutzcr szondtd“-jd- vasutjának terveit. A minisztérium
ban a Belvárosi Színházban, amely ban
helyesnek Ítélték a terveket, történt a héten, amennyiben a fő
még a kiváló Törzs Jenőnél is esemény megadták a vasút
előmunkálatai város tanácsa, .utasította az ügy
hogy a területhasználati
számba megy. Törzsnek valósággal ez a hoz az engedélyt s azt, mert, a ki osztályt,
legjobb szerepe, amióta színpadon van vitelt anyagi nehézségek gátolták, engedélyt adja mog. Az engedély
megadását pusztán a kormány, Il
és most azok, akik ragyogó tehetségé évröl-évre meghosszabbították.
nek kétkedői voltak, joggal megtérhet
A Széchényi-kör vasút megépítésé letve a kereskedelmi minisztérium
nek az igaz útra.
nek terve most újra fölmerült, s a hozzájárulásától tette függővé. Mi
•
vállalkozók a vasút céljára terület után azonban a tervek annakidején
GÓTTIÉK a Bunbury olvadásai után használati engedélyt kertek a fővá a minisztérium tetszését elnyrrtek,
Bécabo mennek ogy-két hétre vendég rostól. A Hétfői Napló munka s az előmunkálatokhoz szükséges
szerepelni. Bécsbe megy néhány napra társa ezzel kapcsolatban illetékes engedélyt esztendőről esztendőre
—
reméljük,
László Andor is.
helyről a következő felvilágosítást meghosszabbította
•
hogy e tekintetben semmi sem gá
kapta:
— A Széchényi-körvasut a Vil- tolja majd munkánk megkezdését
FEDAK SÁPITÓL már megjött
az első képeslap. Fedák Párizsban ányi-ut és a Budaörsi-ut keresztezé — Amennyiben rövidesen meg
i van és négyszer volt színházban, sétől, a. németvölgyi temető mellett kapjuk a szükséges engedélyt, mar
de talán már ma hajúra ül, mert az egész budai hegyvidék fel ölelé ősszel^ teljes erővel hozzákezdünk
ötödikén első előadását tartja New- sével a Széchényi hegyre menne fel az előmunkálatokhoz, hogy tavaszYorkban. Elutazott ugyancsak né s Onnan a fogaskerekű vasút vég szal már a talajrendezéshez láthas
hány napra Palásthy Irén is Ber állomásához vezetne. A körvasút sunk.
linbe p ha hazajön, újból megkezdi

a budai hegyi körvasút

tárgyalásait az egyik színház igaz
gatójával, aki olyan horribilis gá
• A Városi Színház jövő heti műsorán
zsit igér neki, ha színházában fel a Parasztbecsület és a Bajazzók, kedden
lép, amely még a mai starviszonyok a Bűvös vadász, vasárnap délután a
között is meglepő.
Traviata, következő hétfőn Mignon ke
rül színre az Operaház legkiválóbb mű
vészeivel.
• Mikádó, a nagy Sullivan utólérhetetlon operettje, mely tomboló sikerrel
járta be az egész világot csütörtök este
ragyogó, nj köntösben kerül a Városi
-udapast
Szinhdz közönsége elé. A művészi gon
legnagyobb művészi eseménye dossággal előkészített felújítás a diadal
mas oporett minden szépségét, groteszk
humorának gazdagságát, muzsikájának
egész pompáját feltárja. Yum-Yum hó
dító szerepét Halász Gitta, az Operaház
FALUDI JENŐ.
népszerű szubréttje, Katishát Bársony
az Unió vezérigazgatója, Ber Dóra, a címszerepet Toronj/i, a „főhó
linbe utazott.
hért" Dalnoky, Nankí-Poot Szedő ját’A PESTI KABARÉ
sza a kittinő olőadáshan, melyet Ferenczy
október elején nyílik meg a Ro- Frigyes rendezett és Stephanides Károly
yal szállodában. Igazgatója: Új karmester tanított be. Pénteken, szom
vár y Ferenc.
baton és vasárnap este ismétlik a kiasz-1
A MARICA GRÓFNŐ
szikus operettet.
első tiz előadását.
Kálmán
• Sikerek sikere az „Árvácska** a Ki
Imre, a szerző fogja dirigálni rály Színházban. Minden este zsúfolt
a Király Színházban.
ház tapsol a diadalmas Zorkovitz-ope;VAJDA ERNŐ
rettnek. Vasárnap délutánonként mérsé
uj darabja a Renaissance Színház kelt helyárakkal a „Három a kislány".
ban kerül színre.
• Darvas Lili páratlan „Sasflók“-ja e
HONTHY HANNÁNAK
héten ötször szerepel a Magyar Színház
szerződtetési
ajánlatot tett műsorán. Kedden „Froufrou"-t, pénte
egyik operettszinházunk.
ken a „Tüzok"-et ismétlik. Vasárnap
A RÉGI Jó TÁBLABIIIAK
délután „A kis lord" megy mérsékelt
Cimü Jókai-rcgényből drámát Ír helyárakkal.
nak a Nemzeti Színház számára.
• „Kreutzer szonáta", a Belvárosi
Színház nagysikerű újdonsága a jövő
héten hatszor van műsoron, Titkos Ilo
nával, Törzsnél, Kertész Dezsővel. Szer
dán „Charly" megy. Vasárnap délután
„Charly" mérsékelt helyárakkal.
• Színház, irodalom, kabaré, hangver
seny legjavát adja a Blaha Lujza-szinhúz parádés megnyitó műsora. Minden
dollárba került
esto rendes, vasárnap délután mérsékelt
• A Haláltánc és a Csókoljon meg! bolyarakkal kerül színre.
hete a Renaissance Színházban. Két uj
daruhot és két hatajmns sikert van mód AMMBA mozgóképpalota
jában a Renaissance Színháznak e boti WFlíllíi Telefón: József 1-25
műsorára tűznie: Strindberg HalálNlck Carter kisasszony, Gunnar
tdnc-Al és a Csókoljon meg! cimü pom
Tolncas,
pás vígjátékot. Mindkét, darabban a be
mutató szereplői Somlay Artúr, Forgács A gépmadár szárnyán 5 felv Film
riportok. —- Divatrevü
Rózsi, deliért Lajos, illetve Somlay Ar
túr, Simonyi Mária, Bérczy Ernő, MákElőadások: 6. 8, 10 órakor.
Idry, Harsányt stb. Csütörtökön a Vera
Mirceva Simányi Máriával,
vasárnap injVAr^NHAZaT
délután félhelydrukkal a Zöld lift cimü
bohózat.
M. kir. Operahás: Vasárnap: Rigoletto
• Llliomfl szerdán este kerül színre a és Ámor játékai. Hétfő: Nlucs előadás.
Városi Színházban a Nemzeti Szinhdz Kedd: Manón. Szerda: TannhÜuser. Csü
kiváló együttesével.
törtök: Thnis. Péntek: Faust. Szombat:
• A Cseresznyéskert és a Bunbury Himnusz; Bánk hím I. felvonása; Hu
váltakoznak a Vígszínház jövő heti mo nyadi László nyitánya; Lohengrifl I. fel
torában.
Vasárnap, kedd, csütörtök, vonása. (Jubiláns díszelőadás.) Vasár
irombát: A cseressnydskert. Hétfő, szer nap: Az álarcos bál. (7)
da, péntek és vasárnap: Bunbury. Jövő
Nemzeti Színház: Hétfő: A velencei
vasárnap délután az Ördögöt játszók.
kalmár. Kedd: A dolovai nábob leánya.
• Minden este a Drótostőtot adják a Szerda: Egy pohár viz. Csütörtök: Stit a
jövö héten a Fővárosi Operettszinház- rsp. Péntek; Karamazov testvérek (elő
ben. Most vasárnap délután s Párizsi ször).
Szombat: Karamazov testvérek.
lány, jövő vasárnsp délután a Három Vasárnap délután: A vén gazember; este:
wdoía kerül színre.
Karamazov testvérek. (7)

A

Notre dame-i
toronyőr

RÖVID HÍREK

A Notre dame-i
toronyőr
1,000.000

épíIéséí

MOZI ÉS FILM
a moziknak. Hajold Lloydnah „„„ Jes’
istenáldotta, nagyszerű múvdizn
*
\”
újabb alkotását viszi a kdx&wé,
rom elkelő premiermoziban a
tograph. Soha nem látott Mi• 10c'
letek kergetik egymást ebh??^
amely „Aki mer, az nyer’í”1
rill a mozik műsorába AmerikAK?'1 n6'
rold Lloyd legjobb .lerepénák^. ut
el ezt a almot. A film méreteit iT®
a reklámja; olyan plakátja van í,??
egy teljes házfalat elfoglal és a’l’„ ?
tograph Bt. most tárgyal különVX
lyeken, hogy . hatalmas, Budán...
még sohasem látott arányú plS v-‘
szemlére tételéhez mogfolelí teret .
rezzen.
Bz®'

TIVOLI

ALICA BRADY
szenzációs alakítása:
HARC A LEOPÁRDDAL,
FIX-FOX slágerburleszkje,
RETTEN EGY NADRÁGBAN
A VELENCEI KARNEVÁL
Francia bohémtörténet 6 felv.-ban
Előadások: */:6, */j8 és 1U órakor.

Mozgófénykép színházak
műsrao

A Nemzett Színház Kamaraszínháza:
Péntek: Grassalkovics; Becsületszó; Ka
rolina (megnyitóelőadús, először). Szom • Carmen mozgó: A dzsungel fia két
| részben 14 felv. — Keddtől: A Senki.
bat vasárnap: Ugyanaz.
Városi Színház: Hétfő: Parasztbecsü sziget leánya (Poarl White). — Az őr.
let és Bajazzók. Kedd: A bűvös vadász. | dög szekere (Tóm Mix). —. Előadások
Szerda: Liliomfl (a Nemzeti Színház ven 1 4-től kezdve.
dégjátéka). Csütörtök: A mikádó (e szín
• Corvin Színház: (Tol. Jóm. 89—88 ég
padon először). Péntek, szombat: A mi Józs. 95—84) Zaza (Glória Swanson). —<
kádó. Vasárnap délután: Traviata; este: Ámor mint sofíőr (Ágnes Árrés). — Hir.
A mikádó. (7)
adók. — Előadások fél 6, fél 8, fél 10.
Vígszínház: Hétfő: Bunbury. Kedd:
• Kamara: (TeL Jóm. 149-27) Nick
A cseresznyéskert. Szerda: Bunbury. | Carter kisasszony (Gunnar Toünaos). —
Csütörtök: A cseresznyéskert Péntek: Hat nap. — Előadások V*6, ’/«8, %10 óra
Bunbury. Szombat: A cseresznyéskert kor.
Vasárnap délután: Az ördög; este: Bun • Mozgókép-Otthon: Zsuzsikám... drdbury. (Vs8)
9a amerikai vígjáték 6 felv. (Conat&nce
Király Színház: Egész héten minden Talmadge). — Hat nap Elinor Glynu re
este: Árvácska. (’/»8)
génye 6 felv. (Frank Mayo). — Előadá
Magyar Színház: Hétfő: Sasfiók. Kodd: sok 6, 8, 10 órakor.
Fronfrou. Szerda csütörtök: Sasfiók.
• Olympla; A megbélyegzett asszony
Péntek: Tüzek. Szombat, vasárnap: Sas
(Pola Negri). — Vigéc őfelsége (Harald
fiók. (Vs8)
Lloyd). — Keddtől kezdve: Párizs leánya
Compson). — Akik a szivükkel
A hét eseménye (Betty
látnak (Rlchard Barthelmess).
• Royal-Apollo: (Tel. Jóm. 118-94) FiGLÓRIA SWANSON nita la Comédia (J. Mosjoukine). — Muki
legnagyszerűbb szerepe a és a talált gyermek. — Előadások JA6»
Vi8, ’/slO órakor.
• Tivoli: (TeL 89-49) Fix-Fox 5 felCORVIN SZÍNHÁZBAN vonásos
slágerbarleszk. — A velencei
karnevál francia bohómtörténet 6 felv.
Pararnounl-Rádlus attrakció
Slőldiiok V?5, >«/•, 1/alO

m

Renaissanco Színház: Hétfő: Csókol
jon meg! Kedd: Haláltánc. (’/»8) S. Hellerau-táncestély. (Vili) Szerda: Csókol
jon megl (*/iö)
S. Hollerau-táncostély.
(Vili) Csütörtök: Vera Mirceva. Péntek:
Haláltánc. Szombat: Csókoljon mog! Va
sárnap délután: A zöld lift; esto Csókol
jon meg! (’/»8)
Belvárosi Színház: Hétfő kedd: Kreutzor-szonáta. Szerda: Charly. Csütörtök,
péntek, szombat: Kreutzer-szonáta. Va
sárnap délután-: Charly; este: Kreutzerszonáta. (*/«8)
Blaha Lujza Színház: Egész héten min
den este: I lőve You, Halló, 19—19! Szé
kely fonó, Mit járkálsz meztelenül, Kö
kény, Boross. (’/»9)
Fővárosi Operettszinház: Egész héten
minden este: A drótostót. (’/»8) Vasárnap
délután: A három grácia.
Terézkörntl Színpad: Uj műsor. (’/i8)
Apolló Színház: Egész héten minden
este: Vonósnégyes. Tavasz ébredése. Egy
ur két kutyával. Nagy János adója,
stb. (8)
Nemzeti Royal Orfenm: Óriási varieté
műsor. (8) A papagúly. (11)

X s»s«on í«0fjstfaímas<ió4>
Orion ftlmattrakciófa

Supt.mb.r 36-tór a
eon VIN SZJNHJtZ-tou,

HÉTFŐI NAPLŐ

n

KÖZGAZDASÁG
trK.zaKMtdsa Iámét lanyha
aned-

^“nf^L7tat —
,, Hétfői Napló

szerlcesxtöséné-

Jk lelofonielentésc.) A vasárnapi
JSránfoWalmat ismét nz. ímnwr
Shtonossá váll, megjelöléssel lehet
, Xn: lenyl'u, Az. a körümeny.
„ Népszövefseg nem akar belca külföldön fekvő 15 millió
dollárnyi kölcsöu-hátralék folyósiLiba valamint ragaszkodik Zimc ,“\, diktátor továbbiI ittmarajL,, l,i.z igen
deprimalolas uat.
Szintiikv elkedvetlenítette .teljlaioi uz. a híradás, hogy a Népszb„séff Ausztriára, Magyarorszaigra
' ijulgúriára nézve fel akarja «1.... az. összeomlás után létesített
katonai ellenőrzést. ,A vasárnapi
úri'*ánforgalomban éppen ezért az
. őiVa.nok szinte kivitel nélkül.a
legutóbbi hivatalos kurzusok nívója
alat't mozogtak:

Anplóbank
150-155.000,
Bank.■erein
110—112.000,
Bódén kreditanslalt 260-262.000,
BríMsttrák
l!a„i, U-12.0U0. Anaol-Manpar. Bank
ü-36.666, festi Ílanaar Kereslte.lelmi Bank 1M0.000 körül. Osztrák
Hitel 148—150.000. Mamtar Hitel 450—
151.000, Escompteaesellschaft 295—
■’á' ioo, Landerbank 250—253.000, Merkurbank 105—HOMO, Osztrák Nem' teti Bank 1,300.000 körül, Unionbank
1I5—13S.OOO, Verkehrsbanlc 53—55.000,
Kassa-Oderberai 270—275.000, Alpine
37(1-375.000, Kóbura 37—38.000, Rtmamuránili 132—135.000, Szlavónia
69—7OMO, Felsömaetiiarorszáai Bá
nna és Kohó 315-348.000. Salaútariáni 463—165.000. Maai/ar. Alt. Ko
ma 2,500-2,550.000 és Urikanm
700—710.000 korona.
'A hét mérlegét felállítva, a hiva
talos árfolyamok alapján kitűnik,
hory szinte az összes részvények
lefelé irányuló tendenciát mutattak.

Még az utolsó hetekben oly szilárd
fíirtamürányi
is
lemorzsolódott
2500 koronával. A Salgótarjáni 15.000
koronával kevesebbet éri a hét vé
gén mint a hét elején, ezzel szemben
a magyar papírok közül a.^Magyar
Ált. Kőszén volt az egyedüli, amely
emelkedett, még pedig iQ.OOQ ko
ronával.
'A deviM- és valutapiacon alig
történtek fizletköltések, a magyar,
korona és a budapesti kifizetés is
mét! 90 körül ingadoztak, a többi va
luták közül csak a íeí és dinár. Iránt
mutatkozott érdeklődés.

Tornacipő 40.0C0K
Sárdpö
Hócipő

145.000 K
250.000K

I. rendű minőségben

Seffer Antal
tornaszerek és sporteszközök gyára,

IV, Kamermayer Károly ucca 3

hím mii

kéziében alig 600.000 dollár értékű

.mmi r.muui.n......... ..

Búd János miniszter*
a tőzsdei helyzetről
Bízik a tartós javulásban — Egyelőre nem lesz
újabb bankávértekezlet

A bankvezéreknek az elmúlt hé
alapjuk, mert semmilyen irány
ten kellett volna javaslatot tenuiök
ban sem történt még döntés. A
a kormány előtt a tőzsdei intézke
tőzsdei intézkedések kérdése egye
désekre. A bankárok második érte
lőre a bankok magánügye, amely
kezlete, amely ebben a kérdésben hi
be a kormányzatnak nem hivatá
vatott lett volna dönteni, elmaradt
sa erőszakosan beavatkozni.
és azt egyelőre nem is tartják meg.
Munkatársunknak arra a kérdésé
A bankárértekezlct elmaradásáról
alkalmunk volt az elmúlt lu't folya re. hogy mi a véleménye a tőzsdei
mán kérdést intézni Búd János mi helyzet legközelebbi alakulásáról,
ni sz terhez. aki a következőket mon Búd miniszter igy válaszolt:
dotta a Hétfői Napló munkatársá
— Ismétlem, ne folalkozzanak
nak:

— Nem szeretek tőzsdei kérdé
sekről ‘nyilatkozni! Helytelenítem
ugyanis, hogy <t sajtó állandóan
foglalkozik az esetleges tőzsdei in
tervenció lehetőségével. Az erre
vonatkozó híreknek nincs konkrét

Mióta a magyar szanálási köl erkeztt mog hosszabb londoni tar
csön
elhelyezése során London tózkodásából Fellner Henrik, a Ke
pénzügyi körei oly meglepő előzé reskedelmi Bank alelnöke, akinek
kenységet és jóakartot tanúsítanak, döntő szerpe volt azoknál a tárgya
a gazdasági élet, vezető exponensei I lásoknál, amik a magyarországi cu
látna tóuag minden lehetőt elkövet-. kortermelési kompány biztosítása
nek, hogy az angol pénzpiac érdek- i érdekében folytak, mindazonáltal a
lődését a magyar gazdasági kérdé- hozzáintézett kérdéseket azzal üti
sok számára tartósan biztosítsák, i el, hogy csak a világkiállítás tanul
K cél érdekében a bankvezérek j mányozása végett időzött London
most egymásután Londonba utaz ban.
nak, hogy az ottani pénzügyi kö-.
rökkel érintkezéseket
kercsscnsk., A napokban utazott Londonba
Az utazásoknak természetesen ogy- családjával együtt Éber Antal, az
előre nincs hivatalos
jellegük s a: Olasz Bank vezetője s rövidesen
Londonba készülődő
bankvezérek: ugyancsak Londonba megy TFefsxj
számára mostanában önként adó- j Fülöp, a Kereskedelmi Bank veze
dik az utazás ürügyéül a wembleyi, tője. Aligha csakis a wembley-i vi.
kiállítás megtekintése. A napokban | lágkiálitás kcdyéój.*L ■

Barátságos magáinforgalom
A vasárnapi magánforgalomban teljes üzlettelcnség uralkodott. A
nap folyamán előfordult nagyobbrészt tájékoztató árfolyamok: Szén
28M—85V. Salgó 508—512. Móri Szén 51—53, Rima 149-152, Ganz- 2350375, Nasiei 2825—2050, Ofa 5311—540, Magyar Hitel 493-500, Osztrák Hi
tel 169—172, Hazai Takarék 3400—458. Alt Takarék 122-125, Kereske
delmi Bank 1200-220, Ingatlanbank 210-215, Közúti 60-62, Városi 8084, Nova 148—151, Lcvante 180-185, Karion 99—102, Phöbns 58—62, Cu
koripar 2280— 300. Őstermelő 195—200. Georgia 375- 380, Szalámi 1450550, Bőripar 85—00, Czinner 84-90, Bródi Vágón 103-108, Viktória Ma
lom 200—210, Budapesti Gőzmalom 123-129.

Újabb 100.000 dollár kölcsönkotvényt helyezett el pz AngoLOwstrák
Bank. A magyarországi gazdasági
viszonyok iránt megnyilvánuló kiiL
földi bizalom egy újabb jelentős ál-

fogyasztóközönség
nagyrészc
Bccsbk
utazik ruházati és más fontosabb ssük*
séglqti cikkeit beszerezni. A magyar detailkereskedelem kénytelen tétlenül néz
ni ezeket. Az Országos Kereskedő- éa
Iparosszövetség ezen katasztrofális jefenségek megszüntetése végett elöle rjosztésset fordul a kormányhoz, melyben
ezen bajokra rámutatva, a szomszédod
államokkal való kereskedelmi szerződj
sok megkötését, a forgalmi adó reform
ját es a vámtételek mérséklésével a be
hozatali tilalmak sürgős megbüntetéséi
kén. Egyben rámutat arra, hogy a ja
vaslatba hozott intézkedések hiányában
a mai lanyha forgalom mellett az-cgéw
gazdasági élet sorvadása következik bo,
ami a legjobb adóalanyokat fogja tönk
retenni. Az Országos Kereskedő- ét
Iparosszövetség, ha a kormány ezen ba
jokat gyökeresen uem orvosolná, or

folyton a töszdén várható esemé
nyekkel, inkább örüljenek annak,
hogy egyes értékekben az árfolya
mok emelkedőben vannak. Bízom
abban, hogy ez a javulás tartós szágos kongresszust fog a fenyegető ve*,
lesz és az árfolyamok azután rö szedetem elhárítása céljából tartani.
videsen stabilizálódnak.
x J ules Canibon és több francia bán*
kár Becsbe érkezett (A Hétfői NapU
becsi szerkesztőségétől.) Vasárnap Bé»

Bankvezérek Londonban

x Krausz Simon az Angol-Magyar
Bank elnöke. Az Angol-Magyar Bank
igazgatósága e héten tarlóit illésében
elhatározta, hogy az intézet rendkívüli
közgyűlését október 4-éro hívja egybe.
Egyúttal az igazgatóság az intézet elnö
kéül Krausz Simont választotta meg.

kölcsön kötvény van már csak a bel
földi piacoko.
x Az Országos Kereskedő- fa Iparon
szövetség a detailkereskcdelcm vessélyeztctésc miatt kongresszust hiv egybe,
Azon gazdasági viszonyok miatt, me
lyekhez a kormány gazdasági politikája,
az óriási vámok, a többszörös forgalmi
adó, a behozatali tilalmak vezettek, a

lomásúst jelenti az a körülmény,
hogy az egyik budapesti banknak,
az Angol-Magyar Banknak sikerült
az amerikai pénzügyi körkben egy
újabb, 100.000 dollár értékű kolcsönkötvény-pa keltet.
elhelyeznie. Az
amerikai csoport 84-es árfolyammal
vette át a kötvényüket. Miután a
külföldi kölcsön magyar tranche
ának összege 2.3 dollár volt, a Ke
reskedelmi Bank 1.5 millió dollár
és az Angol-Magyar Bank 100.000
dollár értékű címlet eladásai követ-

be érkezett Jules C'ambon volt berlini
nagykövet, az ismertnevii francia dip
lomata, a Liinderbank jelelegi elnöke.
Vele együtt több párizsi bankár érkezeti
az osztrák fővárosba, igy Alphono
Furst, Charles do Gheest és Jacques d4
Gunzbudg báró, mindannyian a Landerbank igazgatóságának tagjai. A franctí
íinánckapacitások a Liinderbank státu
sának megvizsgálása után tanú Má
nyozni fogják az osztrák viszonyokat é«
tárgyalásokat fognak folytatni több
tervbe vett francia-osztrák trauzakcW
ügyeben. Bécsi közgazdasági körökben
nagy fontosságot tulajdonítanak .luleí
Catnbon és társai látogatásának.
x Egy uémet szindikátus vásárolja a
Magyar Villamossági papírokat A leg
utóbbi tőzsdei napok egyik érdekes eseményo a Villamossági papírok erőteljeu
brfQlyíijnjayijJ.ása.. .volt... A Tröszt .aa
utóbbi -10 nap alatt több mint 80%-kal(
mig a Miskolci. 90%-kal, a. Phphns 40%«
kai növelte meg árfolyamai, <fo lénye*
gcsen jobb árfolyamot ■ értek el a többi
villamossági papírok is. Információnk
szerint a villamossági papírok éremel
kedése azzal áll összefüggésben, hogy a
berlini Gcsellschaft fiir clcktrisehc Unternehmungen nevű villamossági szindi
kátus szaporítani kívánja a tárcájában
levő Tröszt-részvények mennyistígét h
ezzel párhuzamosan arra is kísérletet
tesz, hogy a többi magyar villamossági
vállalati papírjaiból is egy-egy jelentős
minoritást megszerezzen.
jÖVÖlC na!'^férfi
ruhát, fehérneműt, katonuruhat stb.
Frlodner, Rflkk Szilárd u. 22. Ili. 19. Tel. I. 62-48

iatalof,ilde
kristálytiszta arcbőrt varázsolt dr. Kaiscrling HYVARJON szépitőszere, adatja
K 30.000. Főraktár: Török-gyógyszer tar.
Klráfy ucca 12. szóin. „Opera”-gyógy
szertár, Andrássy út 2®. szám

László és Fekete

^GOL-SKQT GYAPJÚSZÖVETEK TtPUHAZA,

7V,

KaRONAHERCEG U. 14-16.

Tlngtta legelőbelöbb gyápainab
férflkeime-fiülönlegességeiböl
a végek százai évkeiiei raktárra
j legnagyobb választékot nyújtjuk: divat és sportöttöny- téti és átmeneti kabáté zsakett,
rvakk, valamint szmókingöttiinyre alkalmas kelmékben, melyek a mai szövési technika által előállítható
legváltozatosabb és minden ízlést kielégítő mintázatait tartalmazzák. Fenti kelmék bemutatása a cégünktől
Megszokott udvarias formák között minden vételkényszcr nélköl történik. Mintákat bárkinek a legnagyobb
készséggel adunk. Ezáltal a t. szabóiparosok helyzetének kívánjuk elérni, mivel a megrendelője által kiválasztó/
megkönnyítések minta alapján az elkészítendő ruhadarabhoz szükséges kelmét nálunk közvetlenül beszerezheti

HÉTFŐI NAPLÓ

^^^£^»gept«nber tt,

M magyar válogatott

SPORT

Magyarország—
Németország
4:1 (2:0)

boxolók súlyos vereséget szen
vedtek Németországtól

Magyarország és Németország boxolóRészletes eredmények:
sportjának
reprezentánsai
vasárnap
LéOimlU: Adl^r (In TVE) gyí,
▼ívták első küzdelmüket. A mérkőzés bér. (Köln) ellen. A ki-ünö mán™
délelőtt az Üllői-uti pályán került el verseynző biztosan győzte le német el.
döntésre és ránk nézve szomorú ered len felét.
Bontamsuly: Erdős (MTK) győz Dóm.
ménnyel végződött.
görgen (Köln) ellen.
Pehelysúly: Nefsger (München) nőt.
4 magyar válogatott boxoló-gárda
Vörös Pál (Lapterjesztő) ellen.
11:3 arányú súlyos
vereségével
Könnyüsuly:
Eckhardt
(Hamburg)
végződött az első talákozás.
győz Schreiber (Spárta) ellen.
minden offenzív kísérlet meghiúsul.
A súlyos vereség oka az, hogy a mér
Weltersúly: Müller (Köln) győz SzéFélidő: 2:0.
kőzés időpontja rosszul volt megválaszt
A mérkőzés második része ismét ma va. Boxolóink most a szezon kezdetén kely (Spárta) ellen.
Középsuly: Riecke (Hamburg) gyfa
gyar fölénnyel kezdődik. Már a 3. perc állanak, tréningjük hiányos és igy az Osztermann
(III TVE) ellen.
ben Takács labdája érinti a német há
egyébként is kitűnő német boxolóknák
Kisnehézsuly: Niepel (Berlin) gy««
lót. (3:0.).
nem került nagy fáradságába a gyer Frank (TTC) ellen:
A magyar támadások folytatódnak. mekcipőben járó magyar reprezentán
Végeredményben: Németország avöz
Ennek ellenére a 1L percben
sokat legyőzni.
11:3 arányban.

Üllői úti pálya — 40.000 néző — Bíró :
fíetschuvy (Husztpla)
’A meleg szeptemberi nap hatalmas
közönségot vonzott ki a nyolcadik ma
gyar-német mérkőzés színhelyére, az
Üllői-uti pályára. Az érdeklődés nem
▼olt hiábavaló, mert a közönség egy
Igen szép éB élvezetes mérkőzés emlé
kével távozott a pályáról.
Retschury bécsi bíró sípjelére a kö
vetkezőképpen álltak fel a csapatok:
Magyarország: Zsák (33 FC, később
Fischer

(VKC)—Fogl 11,.

Fogl

III.

(UTE)— Rokkan (FTC), Nyúl (MTK),
Blum (FTC)—Braun
(MTK), Takács
(Vasas), Orth (MTK), Szcntmlklóssy
(Vasas), Jeny (MTK.)
Németország: Stuhlfaut (IFC Nürn
bergi — Popp (IFC Niirnberg), Roller
(IFC
Pforzhoim)— Láng (Hamburg),
Kalb (IFC Nürnbergi, Schmied (IFC
Vümberg)—Stróbl
(IFC
Niirnberg),
Harder (Hamburg),
Hochgesang (IFC
Niirnberg)
Batle
(Freiburg),
Sutor
(IFC Nümberg.)
Szép magyar támadásokkal
veszi
kezdetét a mérkőzés. A támadások elő
készítésében a magyar válogatott csa
pat különösen szélsőiro támaszkodik. A
hatalmas fizikumú német védőjátékosok
azonban résen vannak és kitűnő halftoruk révén próbálják a játékot a ma
gyar csapat térfoléro juttatni. A 32.
percben végre

SieMímiWőssp

az Orth
kezdemé
nyezte gyönyörű akcióból megszerzi
a vezető-gólt.

k gól által föllelkesített magyar csa
pit továbbra is akcióban marad. Szép
gólhelyzetek maradnak kiaknázatlanul.
^gkápB. majd Szentmiklóssy hibáznak.
A 41. percben egy, Rokkan
áöreadott labda Láng, német
véd lábáról a gólba pattan.
Zsák ezután kiáll és helyét

által
hát
(2:0.)
Fischer

ípglalja el. A németek a kapott gólra
támadásokkal kísérleteznek, a két Fogl
kemény védő játékán azonban minden

Rakkennek egy súlyos hibája gólhoz
juttatja a németeket. (3:1.)

A magyar csapat tempója ezután
csökken, amelynek következményeként
fölénybe kerül a némot legénység. A
pompásan játszó német csatársor, élén a
kitűnő technikával rendelkező ham
burgi Harderrel qzebbnél-szebb. támadá
sokat intéz a magyar kapu ellen. A ma
gyarok halfsoruk révén kiszabadulva, a
53. percben Orth passzából és Takács
lövésével megszerzik a negyodik gólt.
(4:1.)
A magyar csapat játéka általánosság
ban véve kielégítő volt. A Zsák holyett
beállt Fischer a kapott gólt védhette
volna ugyan, de nem az ő lelkiismcretét
torholi egyedül. A Fogl-hátvódpár ki
tünően látta el feladatát és keményen
verte vissza a támadásokat.. A fedezet
sorban Nyúl sokat hibázott, ugyanez
vonatkozik Rokkenre is. Blum nagy
rutinja és technikai készsége teljes fé
nyében csillogott. A csatársor munkája
tetszetősvolt. Orth szokatlanul ambíció
val játszott. Takács és Szentmiklóssy
lendületes játékstílusa pompásan illesz
kedett be az együttesbe.
A ■ rfSffiát csapatnak a fedeietsor az
erőssége. Kafb certerhalf pompásait
irányította csatársorát. Stuhlfaut régi
ismerősünk. A pompás nürnbergi kapus
nem védhétte a kapott gólokat. A hát
védek közül Popp volt a jobbik. A csa
társor éa egyben a csapat legjobb em
bere Harder volt, akinek méltó part
nere volt a nürnbergi Hoehgesang.
Retschury osztrák bíró a legnagyobb
szakértelemmel vezette a mérkőzést.

Magyarország

1924. évi stafétabajnokságai
H MHSZ viáéüí propaganáa versenye

suté 4* a K»og 2 -1 u.nlor r>ajno4,agot nyeRí — MTKS.
MRC-FTC I—1 ifjúsági bajnokságot nrsrt — 2. Szenior 2 ifjú
sági rekorá ás sok kerületi rakorá
A Masz staféta bajnoki versenye a 8-ik helye feltűnő. Egyénileg 1. Kultsár
-Mezon egyik legsikerültebb versenye MAC 16.09.5, 2. Király ESC 16.12.3, 8.
▼olt. Sok ricord és erős küzdelmek na Várady MTK 16.19.
1X100 m. ifusági: 1. FTC (Nagy, Gó
gyon érdekelték a nagyszámú közönséSt A verseny szenzációja a MTK 500 béi, Brunner, Lukács) 3.36.2 ifjúsági ri
es csapatversenyben gyenge szerep- kord. 2. MOVE BSE. 8. MTK.
3000 m. 5-ös csapatverseny ifjúsági:
léseés a 4X400 m-s stafétában a KAOE
és a MAC óriási küzdelme, melyet Kn- I. MTK 19 pont, 2. FTC, 8. SZ. MTE.
Egyénileg:
1. Somogyi MTK 9.86, 2.
Xunozy nagyszerű futása 49.2! döntött el
a finisben a KAOE javára. A verseny Bcsznyák FTC, 3. Weller MTK. A 8-ik
az
MTE
volt
de a jury rossz Jegyzéso
eredményei a következők:
1X100 m. ifjúsági: L MAC (Darányi, folytán helyezetten.
Perlaky, Papp, Károlyi) 45.1 ifj rikord.
4 400 m. szenior. L KAOE (Gerő II.,
Steinitz, Gerő I., Kurunczy) 3.25.8. orsz.
1 MTK. 3. MOVE BSE.
ÍXlOO m. szenior: 1. KAOE a) (Ma rikord. 2. MAC, 8. MTK.
gyar, Vida, Kurunczy, Gcrő I.) 43.1.
VIDÉKIEK VERSENYE.
Kitűnő idő. 2. MAC. 3. KAOE b) MTK
a stafétabotot elejtette.
100 m. vidéki: 1. Földessy (Északnyugat)
4X15M m. szenior: 1. MAC (Kultsár, II. 7.
Belloni, Sárvári, Bejczy) 17.13 orst. rek.
Magasugrás vidéki: 1. Orbán (Dél) 178
2. MTK (Lichtig, Fonyó, Bokor, Grosz)
100 m. vidéki: 1. Szántó (Kelet) 4.28.8.
17.21.4. 3. MTE (Steincr P., Szloboda, mp.
Ceéfay, Rózsa) 17.51. 4. FTC MTK is a
1500 m. vidéki: L Csekey (Pestvidék)
régi rioordon belül futott.
4.23.8 mp.
4X1000 m. ifjúsági: 1. MTK (Wcller,
Diszkossvetés
vidéki: 1
Marvalits
Bpitczer, Lelmetter, Somogyi) 11.24.6
200 m. nyerve. 2. FTC. 8. Győri Hungá (Délnyugat) 42.771! 2. Molnár (SZAK)
42.82!
ria.
5000 m.

5-ös

csapat verseny

szenior:

400X200X20oXmü

m.

staféta

vidéki:

1. MAC (l-H+6+7-1-8) 26 pont. 2. ESC L Délnyugat 3.49, 2. Kelet, 3. Pestvidék.
61 pont. 8. MTK 78 pont. A letört MTK Kerületi rekord.

Kiállítási tarmakt
Budapest Vili, Üllői ut 52/B ss.
Ipartelep: Vili, Baross u. SB
Tdefónhivó: Jótuf 2—41 szám

Botrányba fulladt
a Műegyetem első
ba/noM mérkőzése

LÓSPORT
Magi versenyek

A Műegyetemi Atlétikai és Football Club vasárnap játszotta első Szeptemberi meeting. Kilencedik nap,
A szeptemberi meeting zárónapja nagy
bajnoki
mérkőzését a Vérhalmi
közönség előtt folyt le. Az egyes verse*
Futball Clubbal.
A mérkőzés botrányosan durva nyékben kevés ló Indult, ami részben a
volt, aminek következtében Békés bécsi konkurenciának, részben pedig
Mór biiió 3 MAFC-játékost: Nasz- annak tulajdonítható, hogy egyes istái**
lókban a köhögés járványszerüen lépett
ladit, Szedlákot és Schubertét kiál fel.
a Lovarogylet ismét
lította és nemsokára utána küldött egy Mindazonáltal
eredményes meetinget könyvel
két Vérhalom-játékost is.
A. sorozatos durvaságokra jel het el.
Részletes .eredmények:
lemző, hogy
I. Kétévesek versenye. 1200 in. 1. Patt
Alm, a MAFC kitűnő játékosa
agyrázkódást szenvedett és kór (1K Gulyás), 2. Kustos (1% Schejbal),
3. Koppány (p. Pietzner) nyh. 7 h. Totí
házba szállították.
1000, 2800.
i
A Vérhalom egy kiállított játé II. Allvdny-dij. 2400 ni. 1. Csak azért!
kosa:
Remmer, kiállítása után (IX Stenzl), 2. Szumir (6 Kovács), 3.
mellbevágta a pályaszolgát, amely Vlvat (lXr. Schejbal) f. m. Relacha 2%
cselekedet újabb verekedést vont h. 3% h. Tót.: 1000, 2800.
maga után.
III. Kettős Ivadékvértény. 1000 m. 1.
A botrányos mérkőzést szerdán Tngrám (8 : lör. Sceh)bal), 2. Roystcrer
este tárgyalja az MLSz fegyelmi (4 Nagy G.), 8. Boglár (p. Gulyás) f. m.
bizottsága.
Patrícius 1 h. 2% h. Tót.: 1000, 1900.
IV. Kétévesek handicapja. 1100 m. 1.
Mohrenkönig (5 Horváth), 2. Mit szól
hozzál
(3 Schejbal), 3. Bion dián (6 Ko
Buűapest (11. osztály) —
vács L.) f. m. Barátom, Almom, Pronto,
Stájerország
Nephtisz, Delila, Fenegyerek II, En
3(0 (0 t O), Bírás Fabrls
garde, Tündér és La Gitana fejh. 2% h.
(Jugoszlávia)
Töt: 1000, 7100, 1700, 1500, 1800.
V. Welter 'handicap. 1600 m. 1. An\eBudapest: Beneda (Ékszerész)—Oláh
(33 FC), Gutwdlig
{KA.K.'j—Kupfer- fist (8—10 r. Nagy G.), 2. Pour Tamour
schmidt (Postás), Zloch (88 FC,) Makovi (4 Stenzl), 3. Bollandist (3 Horváth).
(Ékszerész)—Praszkó (Főv. TKör), Pipa F. m. Baldur 1 h. 5 h. Tót.: 1000, 1700.
VI. - Vigasz handicap. 1000 m. 1. Po
(33 FC). Kovácsy (83 FC). Seiden, Reisrnó na (4 Csécs), 2. Faluszépe (p. Pretz
ner (ÜT8E).
Stájerország: Rosncr—Friedrich (Gra- ner), 3. Túrán (5 Kovács), F. m. Mahozer AK), Sinkovich (Grazer Strassen- nia, Disappointment, Embona. Totí
bajin)—Oroszi, Kreiner, Skasa (Sturm) 1000, 4400 1800, 1500.
—Dellinger, Haist (Sturm), Kowanda
(Grazer
AK),
Tollcr,
Waldhauscr
(Stúrm).
A stájer osapat csak az első félidőben
I. Kétévesek versenye. 1500 m. 1. Zeftudott ellentállani a kitűnő II. osztályú line (Sütő), 2. Thonuzoba (Fityó), 8. Alt
osatársor rohamaninak. Gólnélküli fél Wien (Tomann). F .m. Kecses, Zsandár,
idő után a mérkőzés második részében Aranka, Nógrád, Kollár, Hulláii, Zada
rúgta Oláh a magyar csapat vezető P., Kairó. Tót.: 1000, 1800, 1600, M00,
gólját 18 méteres szabadrúgásból. Ez 2200.
‘
II. Gömöfi dij. 2200 m. 1. Rendeli#
után némi stájer fölény következett, a
kitünően működő magyar védelem miatt (Tomann), 2. Gerezd (Maszár), 8. G B,
támadásaik azonban eredménytelenek. G. (lov. Wachtler). Tót: 1000, 3300.
IÚ. Háromévesek versenye. 1000 m.
A 30. percben Kovácsy kitűnő passzából
Pipa rúgta a második, majd néhány 1. Elfi (Fityó), 2. Ilyen nincs (Bsnkő).
3. Kosa Revelst (Cassollni). F .m. Jakab,
perc mujva a harmadik gólt is.
A magyar csapat fölényesen és meg Mieko, Isti, Ildikó. Tót.: 1000, 5000, 1400.
érdemelten győzött. A védelemben fő 1500, 1200.
IV. Handicap. 2100 m. 1. Flóta (Ma
ként Oláh produkált kitűnő játéköt Tár
sa: Gutwillig, sokat hibázott, Benedától szár), 2. Jobban (Deák), 8. Láncos (To
mann).
F. m. Tilly, Dani, Gambrínus,
néhány szép védést láttunk. A födözetsor logjobb embere ZAoch volt. Kupfer- KzrodM, Bábossá, Tibor, SsalmdJmJ”.
Katica.
Tót,: 1000, 11000. 3200, 2400, 2000.
schmidt már az első félidőben megsé
V. ^«ua viva-dij. noo m. L BoOart
rült, akit Urbán kielégítően pótolt
(D6wa).
2. Panel (Cawolinl), 3. Erő
Ugyanez mondható Nehadomáról is, aki
a sérült Seiden helyéro állt be. A csa rum (Otoloth). K. m. BaBor, PaokU
Tót.:
1000,
2300. 1300, 1100.
társorban Pipa végzett szép munkát,
VI. Németvölgyi dij. 2200 m. 1. KenM
mellette Kovácsy inkább a támadások
(Kováon),
2.
G. Jóska (MawOr), O Oaelőkészítésében vette ki részét. Reisner
ram (Massár). F. m. Esthajnal, várt.,
megbízható volt, mint mindig.
Urasig, Miki. Oaoalna, Csak elíró. T«.:
A stájer csapatban Rosner kapust. 1000, 2000, 1400, 2200, 3200.
Kowanda
középcsatárt és Dellinger
jóbbszélsőt illeti meg a dicséret.
Kiadja:
Fabris zágrábi bíró kitűnően bírásko
A „HítMI Napid*1 lapkladdrdllalat
dott

Budapesti
ügetöversenyek

Egervár]) és Társa
mübutorgyár

Hrtmtott u .UJ»AQOZEM“kiln,íkUdó és nyomda r.t. kSriorgoiéjHln, Itökk MIM
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