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Vasárnap megárlteztelt a kiagestara iratok

Sziracii® Gusztáv Királyi toügyűsz nyiiamoziK 
. a bűnügyi iraloKroi a Híűűt NaplűnaK

Közel három héttel ezelőtt történt a rej
telmes millstatti tragédia, a még felderítet
len körülmények között meghalt színmű
vésznő, Forgács Anna férje, Erdélyi Béla 
dr. már több, mint két hete meg van fosztva 
szabadságától, míg végre vasárnap a buda
pesti királyi ügyészség a klagenfurti iralák 
birtokába jutott. Augusztus 20-án történt a 
Kanzelről való lezuhanás és Forgács Annát 
háromnapi betegség után a strandfürdőről 
visszatérő férje holtan találta. Forgács 
Annát augusztus 25-én az éjjeli órákban te
mették él. A temetés után Erdélyi Béla csa
ládtagjaival még egy napig maradt a szo
morú emlékű Millstatt am See-ben, amikor 
pedig augusztus 27-én szombaton este meg
érkezett Budapestre, a pályaudvaron detek
tívek vártak rá, akik azonnal a főkapi
tányságra kisérték.

Erdélyi Bélának a pályaudvarról való elő
állítása egy alig néhány szavas klagenfurti 
sürgöny alapján törtérit. A klagenfurti vizs
gálóbíró ugyanis táviratozott Budapestre, 
hogy az útban lévő Erdélyi Bélát azonnal 
tartóztassák le, mert olyan adatok merültek 
fel, hogy felesége gyilkosság áldozata lett és 
a férj alaposan gyanúsítható a hitvesgyilkos- 
súggal. A klagenfurti vizsgálóbíró táviratá
nak Budapesten eleget is tettek és Erdélyi 
Béla elfogatása után várták a klagenfurti 
részletes adatokat. A hitvesgyilkosságra vo
natkozóan csak általános kihallgatásokat 
foganatosítottak és a rendőrség szorgalmasan 
gyűjtötte a szörnyű váddal szemben tilta
kozó Erdélyi Béla ellen a közvetett bizonyí
tékokat. Miközben a rendőrség a hitvesgyil
kosság ügyében nyomozott, kiderült Erdélyi 
Béla dr. néhány korábbi bűne, igy a soro
zatos váltóhamisítások és a bonyolult csa
lási kísérlete is.

A vizsgálóbíró anélkül, hogy a hitvcsgyil- 
kosság vádjának részleteibe behatolt volna, 
fentartotla Erdélyi Béla dr. előzetes letar
tóztatását, végzésében valónak fogadva el a 
klágcnfurli sürgöny tartalmát.

Erdélyi Béla a rendőrségen tiltakozott a 
vád ellen és a vizsgálóbíró előtt is csak a 
váltóhamisításokat ismerte be, de tagadta 
azt, hogy ő gyilkolta volna meg Forgács 
Annát. A klagenfurti sürgönyön kívül egyéb 
adat nem állott a vizsgálóbíró rendelkezé
sére sem, ezért várni kellett az iratokra, 
amelyek szokatlan módon késtek. Hiába 
ment Budapestről egyik sürgetés a másik 
után Klagenfurtba, az iratok csak nem 
akartak megérkezni. Vasárnap kora reggel 
végre egy nagy csomagban sok bélyeggel és 
bélyegzővel ellátott, valamint lepecsételt 
póstai küldeményt kézbesítettek Strachc 
Gusztáv főügyésznek.

A klagenfurti vizsgálóbíró végre meg- 
küldőtfe a Forgács Anna halálával 
kapcsolatos bűnügyre vonatkozó Iratok 

hiteles másolaját.

A három kiló súlyú iratok között van Fér 
gács Anna halotti levele, az első és a mrí-r 
sodik boncolás jegyzőkönyve, a bonc jegyző I

könyvek alapján készült törvényszéki or
vosszakértői vélemény, Pichlcr dr. millstatti 
kezelőorvos hivatalos jelentése és ismétel
ten tett vallomása,

az a rövid névtelen feljelentés, amely
nek az alapján uz elhalt férje, Erdélyi

Sztrache Gusztáv töíig^sz a ktageafurti iratokról
súlyosan terhelő Erdélyt Bélára.

Plchler dr. halotti bizonyítványa szerint For
gács Anna halálának oka szivbénulás. Az első 
boncolási jegyzőkönyvben említés történik 
arról, hogy a boncoló orvosok a nyakon olyan 
pikkelyszerü lehámló bőrfelületi nyomokat ta
láltak, amelyek

a fojtogatásra engednek következtetni.

A második boncolási jegyzőkönyv szerint For
gács Anna halála nyilvánvalóan veronálos bó
dulatban történt megfojtás állal következett be.

Egy millstatti kőműves és a felesége érdekes 
és Erdélyi Bélára nézve su'yosan terhelő vallo
mást tettek a csendőrség előtt. A kőműves 
augusztus 20-án munkából volt hazatérőben, 
amikor találkozott a szakadékból felfelé botor
káló, szakadtruháju, ziláltliaju Forgács Anná
val. ö és még néhány társa siettek Forgács 
Anna segítségére, aki ijedten mondta cl a 
Kanzelről való lezuhanás történetét.

A kőműves vallomása szerint Forgács 
Anna azt mondta, hogy úgy érezte, mintha 
a szakadék szélén a férje lökte volna meg.

A kőműves a szállodáig kisérte Forgács Annát, 
ahol átadta szembejövő férjének, ő pedig haza
ment és odahaza elmesélte az esetet a felesé
gének. A asszony a cscndörség előtt azt vallotta, 
hogy férje a szerencsétlenség napján valóban 
elmondta neki; hogy a szikláról lezuhant For
gács Anna mindjárt a szerencsétlenség után 
olyan megjegyzést tett, ami Erdélyi Béla ellen 
szól. A szálló személyzetének, Pichler kezelő
orvosnak, a millstatti gyógyszerésznek a vallo
mása is terhelő momentumokat tartalmaz és 
nem kevésbé terhelő az a vallomás sem, ame
lyet Friebcisz Gyula dr. ügyvéd, nyugalmazott 
őrnagyhadbiró tett a millstatti csendőrség és a 
klagenfurti vizsgálóbíró előtt.

Riminihen elfogták Gerentsár Józsefet

A klagenfurti iratok birtokában a királyi 
ügyészség és Enyedy Róbert dr. vizsgálóbíró 
bizonyára most már gyorsabban tudják kihá
mozni a valóságot. A főügyész a klagenfurti 
iratok átvétele után azonnal magához kérette 
az Erdélyi-ügy referenset, Temcsváry királyi 
ügyészt. Átadta neki a megérkezett iratok egyik 
felét azzal r.z utasítással, hogy az iratokat még 
a vasárnapi nap folyamán tanulmányozza át 
és azok tartalmáról hétfőn reggel tegyen rész
letes jelentést.

A Hétfői Napló munkatársa vasárnap délben 
felkereste Strachc Gusztáv, dr. főügyészt, a bu
dapesti királyi ügyészség elnökét. A főügyész 
hivatalában éppen az egyik klagenfurti jegyző
könyvet olvasta.

— Egyelőre nem tudok az ügyre vonatko
zóan lényegeset mondani, mert még nem is
merem azok tartalmát, — mondta a fő
ügyész. Az iratok egy részét átadtam a 
referens ügyésznek, a másik részét magam
nál tartottam és hétfő reggel az iratok tar
talmának ismerete után teszi meg a királyi 
ügyészség a szükséges intézkedéseket. Né
hány jegyzőkönyet olvastam még csak át, 
de ezek lényegtelen részletekre vonatkoznak. 
A későbbi tanulmányozás során bizonyára 
a kezembe kerülnek a fontosabb jegyző
könyvek is. Igv rá kell találni azokra az 
adatokra, amelyek alapján a klagenfurti 
vizsgálóbíró Budapestre küldött táviratában 
Erdélyi Bélának hitvesgyilkosság miatti 
letartóztatását kérte. A klagenfurti iratok 
tartalmának összesítése után a nyilvánosság 
számára részletes jelentést fog kiadni az 
ügyészség.

A Klagenfurtból megérkezett iratok között 
értesülésünk szerint nagyon sok olyan vallo
más és adat van, amely

Az Erdélyi-ügyben vasárnap még egy 
szenzáció* esemény történt. Riminiböl érke
zett távirati jelentés közli, hogy olt

elfogták Gercntsér Józsefet,

Erdélyi Béla dr.-nak ezt a harmadik társát, 
aki a váltóügyletekben — a rendőrségi ada
tok szerint — szintén jelentős szerepet vitt.

Erdélyi Béla ügyében a vasárnapok ezzel 
ominózus véletlenből döntő jelentőségűvé 
léptek elő. Két héttel ezelőtt került szombat 
ról vasárnapra virradó éjszaki Erdélyi « 
főkapitányságra, a klagenfurti ügyészség 
megkeresése alapján. A mull heten vasár
napra virradóin# fogták cl Erdélyi két bűn

Béla dr. ellen az eljárás megindult

és mindazoknak a millstatti fürdővendé
geknek, valamint ottani lakosoknak a val
lomása, akiket részint a millstatti csendör- 
ség, részint pedig a helyszínre kiszállt kla
genfurti vizsgálóbíró kihallgatott.

társát, Borsos Ferencet és Filó Józsefet. 
Borsos terhelő vallomást is tett Erdélyi el
len, akinek előkészületi cselekményeiben 
résztvett és ezzel kapcsolatban súlyos dolgo
kat mosott el Erdélyiről.

Hátra volt még Gcrcntsér József kézreke- 
ritése. A főkapitányságon Vogel József 
rendőrkapitány Schmitt 'József detektívet 
bízta meg Erdélyi harmadik társának 
kézrckcritésével. A detektív megállapította, 
hogy ez a 24 éves fiatalember egy Józscf- 
köruti vendéglősnek a fia, egy rendőrségi 
alkalmazott fivére.

Gcrcntsér nz Erdélyi-féle gyanús kölcsön
ügyletek egyik tevékeny szereplője volt és 

az a gyanú merült fel ellene, hogy a váltó
ügyleteken kívül másról is tudomással kell 
bírnia. Két másik társa után feltétlenül 
szükséges volt az ö kézrekeritésc.

Annyi kiderült Gcrcntsér Józsefről, hogy 
érvényes útlevele volt. Nyilvánvalónak mu
tatkozott, hogy a bajt megneszelvén, kül
földre utazott. Ezért a detektív végigjárta a 
fővárosban levő külföldi követségeket, hogy 
megtudja, váltott-e magának vízumot Ge- 
rentsér.

Az olasz követségen a kiadott vízumok 
birtokosainak a névsorában találták meg 
Gercntsér József nevét. Augusztus 28-án 
kért vízumot és 29-én kapta azt meg.

Ezen a nyomon elindulva, sikerült azt 
megállapítani, hogy Olaszországba utazott 
ugyanaznap vagy pedig augusztus 30-án. A 
továbbiak során kiderült, hogy Riminibe 
ment. A főkapitányság Bécsen keresztül te
lefon utján megkérte az olasz rendőrható
ságot, hogy Gercntsér Józsefet, aki esetleg 
álnév alatt lakik ott, fogják el.

Erre a megkeresésre szombaton érkezett 
távirati válasz Olaszországból. A sürgöny 
csak annyit tartalmaz, hogy

a megkeresés alapján sikerült Ge- 
rentsér Józsefet elfogni. Kiadatási eljá

rást megindítani kérjük.

Hazahozzák Gerentsárt
A sürgönyt egy szolgálati jeggyel még szom

baton átvitte egy detektív a királyi ügyész
ségre, ahol azt illetékes helyen átadta azzal a 
kérelemmel, hogy az ügyészség az igazságügy
minisztérium és a külügyminisztérium utján 
rövid utón intézze el a kiadatás ügyét.

Felmerült az a terv, hogy Réti és Pekáry — 
a Nova-sikkasztók — esetéhez hasonlóan fog
ják a hazahozatalt lebonyolítani olyan módon, 
hogy egész rövid idő alatt az olaszok a határig 
kísértetik Gerentsért, akit az osztrákok a ma 
gyár területen aztán átadnak annak a két de- 
tektivnek, akiket ezzel a megbízatással elébe 
küldenének a magyar határra. Ez esetben a 
kincstárnak kellene fedezni azokat a költsé
geket, kísérők dijait, akik Gerentsért a magyar 
határig hozzák.

A hazahozatal módjáról egyébként hétfőn 
döntenek véglegesen.

Arról ezekszerint nincs eddig hir. hogy Ge« 
rentsér József mit vallott az Erdélyi-ügyről, 
vagy hogy egyáltalában tett e vallomást

Tény azonban, hogy Gcrcntsér József kézre- 
keritése ismét jelentős mértékben viszi előbbre 
Erdélyi ügyének tisztázását. A hatóság azon a 
véleményen van, hogy

ficrentsér sokai tud. ezért szökött kül
földre

és kézrekeritésc kihatással lesz Erdélyi to
vábbi magatartására Ha Gcrcntsér valóban 
sokat tud és ezt cl is mondja, Erdélyi talán 
őszinte vallomást fog lenni. Ez mindenesetre 
rövidesen eldől, mert Gercntsér az eddigiek 
szerint hamarosan hazakerül.
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Megnyílt 
a német gyermekorvos 

kongresszus
A Magyar Tudományos Akadémia disztermé- 

méi)cn vasárnap délelőtt tiz órakor kezdődőit 
el a Deutsche Gcsellschafi fúr Klndcrhcilkunde- 
bán tömörült német gyermekorvosok nagygyű
lése. Az Akadémia dísztermét és a folyosókat ez 
alkalommal délszaki növényekkel feldíszítették, 
az előadóteremben pedig felállították a tavaly 
elhunyt világhírű német gyermekgyógyásznak: 
Heubner Ottónak szobrát, amit valósággal ko
szorúk rengetege borított. Kellemesen hatolt, 
hogy a nagygyűlésre angol, olasz, dán, svéd, 
norvég, román, szerb, cseh, bulgár orvosok is 
eljöttek. A díszterem kicsinek bizonyult az ér
deklődök befogadására, akiknek sorában nem
csak orvosok, de igen sok érdeklődő szülő is 
megjelenti Feltűnő nagy számmal voltak nők 
is jelen, A notabililúsok közölt ott volt Vass 
József dr. népjóléti miniszter, Dréhr Imre, 
Scholtz Kornél, Györy Jenő államtitkárok, Sl- 
pöcz Jenő polgármester, Lobmaycr Jenő tanács
nok, Széchy Ernő b. tisztifőorvos, Balogh Je
nő, az Akadémia főtitkára és az orvosi társa
dalom számos kiváló tagja.

Negyed 11 órakor nyitotta meg a diszgyiilést
Schossinann Artúr

professzor. Rámutatott arra, hogy Magyar
országra nézve mennyire fontos az egészséges 
és beteg gyermekekről szóló tannak a fejlesz
tése, amely megszabja, hogy hogyan lehet a 
gyermeket egészségesen megtartani és erős és 
egészséges emberré fejleszteni. Felolvasta 
Horthy Miklós kormányzó üdvözlő levelét.

Ezután
Vnss József

mondott üdvözlő beszédet.
— A világ jelenlegi szociális berendezkedése 

mellett sok hibát és hiányt mulat — mondotta 
Vass József — azonban úgy látom, hogy a leg
többet mégis a gyermek ellen vétenek. Leg
többször a gyermek lelkére olyan súlyos teher 
nehezedik, amelyet még a felnőtt sem bírna el, 
s a gyermek védtelenül áll a kíméletlen gaz
dasági harcban. Ez az oka azután a gyermek 
szomorú tragédiájának. A sötét háttérből ha
talmas erővel világit ki az önök munkája, 
amely a hatalmas problémát igyekszik meg
oldani, s ezzel előbbre viszi a tudomány ezen 
fontos ágát.

Sipőcz Jenő dr.,

Budapest polgármestere, majd Magyary Zoltán 
dr., miniszteri tanácsos, a kultuszminiszter kép
viseletében üdvözölte a kongresszust. Ezután

Bókay János dr.

tanulmányában njéltalta az elhunyt Heubner 
Ottó egyetemi tanár tudományos munkásságá
nak alapvető fontosságát.

A tárgysorozat utolsó pontjaként Schoss- 
mann Artúr elnök közölte, hogy holnap pont
ban 9 órakor folytatják a kongresszust az 
Orvosegyesület Scmmelweiss-tcrmébcn.

Véletlen szerencsétlenség 
áldozata Szentgyörgyi 

Gusztáv
A főkapitányság három nap óta folytat 

vizsgálatot egy rendkívül különös és eleinte 
titokzatosnak látszó haláleset ügyében. A Rú- 
day-utca 8. számú házban lakott albérletben 
Szentgyörgyi Gusztáv hetvenéves magánzó, akit 
pénteken holtan tnlállak ágyában. A helyszínre 
kiszállt rendőri bizottság megállapította, hogy

gázniérgezésben hull meg.

Az első időben érthetetlennek látszott ez, 
mert a lakásban nincsen gázvezeték. A lakás 
föbérlője, Löwy Mór elmondotta, hogy Szent- 
győrgyi május óla lakott nála, teljesen vissza
vonult áletet élt és csak unokahugával, egy 
eperjesi urileánnyal tartott fenn érintkezést. 
Pénteken délelőtt nem kelt fel a szokott idő
ben. A házigazda délutánig várt, de mikor már 
különösnek találta hosszas pihenését, kopogta
tott az ajtaján. Nem kapott feleletet, mire 
rosszat sejtve, rendőrt hivott, aki lakatossal 
kinyitotta az ajtót. A szobában az ágyon hol
tan találták Szentgyörgyit.

A vizsgálat sorún kiszállt a kerületi mérnök 
Is. akinek helyszíni szcmléjo megoldotta a rej
télyesnek látszó ügyet. Kiderült, hogy a azom- 
azédos lakásban, amelynek lakói két hét óla 
nem lartózkodnnk otthon, eddig még ismeret
len módon

gázömlés keletkezett, a kitóduló gáz át
szivárgóit a fal láthatatlan hajszálnyi ré

sein és álmában megölte nz öregurat.

Miután kiderült, hogy véletlen szerencsétlen
ségről van szó és semmiféle bűntényre sem 
lehet gondolni, a rendőrség most csak azt 
igyekszik megállapítani, hogy a szerencsétlen
ségért kit terhel a felelősség.

A

Svábhegyi 
Nagyszállóban 

elsőrendű ellátás és lakás 

12 pengő 
a Week-end ....
(szombat délutántól bétfő délig) pCIlgO

Szolwcndclés: Svábhegy 662-02 
UNTBnUElNKIl JÁNOS

Gróf Bethlen miniszterelnök 
megrövidíti szabadságidejét
A miniszterelnök, aki kiheverte nikotinmérgezését 
és orvosi tanácsra abbahagyta a dohányzást, már 

két hét múlva átveszi hivatala vezetését
Bethlen István gróf miniszterelnök, aki ez- 

idöszerint a bograpusztai állami birtokon va
dászik,

kedden cate 10 órakor a nagykanizsai 
gyorsvonattal érkezik vissza a fővárosba.

A miniszterelnök most is csak egy napot tölt 
Budapesten. Szerdán este Bethlen István gróf 
és neje a miniszterelnökségi palotában estélyt 
ad a gyermekorvosok kongresszusa alkalmá
ból. Másnap a miniszterelnök újra elutazik a 
fővárosból. Előbb Inkére megy, majd Radvány- 
ba utazik vadászatra.

A miniszterelnök egészségi állapotáról az 
utóbbi időben különböző nyugtalanító hirek 
terjedtek el. Ezek a hírek — mint a miniszter
elnök csütörtöki estéilyén kiderült —

teljesen alaptalanok.

A miniszterelnök betegségéről elterjedt hírek
nek az a magyarázatuk, hogy

Bethlen István gróf a nyár elején nikotin
mérgezésben megbetegedett,

Nálunk nincs és nem is lesz 
gyermekhüdési járvány 
— mondja dr. Bókay János tanár 

Orvosi vizsgálatot sürget a román határon 
Preisich tanár

Az utóbbi napokban riasztó hirek terjed
tek el arról, hogy a Romániában fellépett 
és erősen pusztító gyermckparalizist Ma
gyarországba is behurcolták. Különösen 
Debrecenből jelentettek sok megbetegedést 
és most már olyan- hirek keltek szárnyra, 
hogy a betegségtől a fővárosban is tartani 
kell. A gycrinekparalizist, vagy ahogy or
vosi nyelvén nevezik: Heine—Medin-féle 
betegséget nálunk kevesen ismerik, épp 
ezért kérdéssel fordultunk

dr. Bókay János
egyetemi tanárhoz, az európai hírű gyer
mekgyógyászhoz, e kérdés alapos ismerőjé
hez, aki a gyermekbetegségről a következő
ket mondotta:

— A Heine—Medin-féle betegség régóta 
ismeretes, csak a közönség nem tudott róla. 
1911-ben lépett fel nálurtic erősebb Heine— 
Mcdin-járvány és azóta

állandóan éber figyelemmel kisérjük e 
betegséget.

Az Országos Közegészségügyi Tanács javas
latára a gyermek-hűdés esetek

kőtelező orvosi bejelentés alá esnek.
Ezzel az intézkedéssel a legtöbb kulturálta
mul megelőztük. Ugyancsak kötelezővé lett

a betegség által megtámadottaknak bá
rom hétre való elkülönítése

és ennek letelte után a betegek tartózko
dási helyét hatóságilag

fertőtleníteni kell.
A beteg kiskorú testvérei

bárom hétig nem látogathatják isko
láikat,

amire azért van szükség, mert a Heine— 
Medin ténylegesen

fertőző kór.
— 1911 óta alig fordult elő nagyobb 

számban ez a betegség, csak tavaly április 
havában tűnt fel először az esetek sűrűbb 
jelentkezése. Ezzel egyidőben Németország
ban is lefolyt egy Heine—Medin-járvány. 
A tavalyi megbetegedések számáról elég 
pontos adataink vannak s eszerint

352 eset fordult elő s ebből 7t a fő
városra esett,

.4 legtöbb megbetegedés az Angyalföld kör
nyékén történt. Es tavaly az orvosokon kí
vül senki sem tudott e kisebb epidémiáról.

— A Heine—Medin megbetegedésit zöme 
augusztus és szeptember havára esik. Fiuk 
és lányok körülbelül egyformán megkap
hatják. Az esetek 80%-a az egy-három év

DániánU (ff I M ■ I intézet előirt mérete raktáron.

Sándor, Ideál paplangyár UTÍiA 1. SZ. Központi váron háza

ezt a betegséget azonban rövidesen kiheverte, 
orvosai mindenesetre azt tanácsolták, hogy 
hagyja abba a dohányzást, amiben Bethlen 
István gróf nem ismert mértéket. Halvan-het- 
ven cigarettát szívott el napjában.

A miniszterelnök megfogadta az orvosi ta
nácsot: fokozatosan csökkentette a dohány
mennyiségét, tíz nappal ezelőtt pedig tel

jesen abbahagyta a dohányzást.

Bethlen István gróf akaratereje diadalmasko
dott. Ma egészségesebb, mint valaha.

Bethlen miniszterelnök egyébként — éppen 
azért, mert egészsége teljesen helyreállott, — 
korábban veszi út hivatala vezetését, mint kez
detben tervezte. A miniszterelnök ugyanis csak 
közvetlenül a parlament megnyitását megelőző 
napokban akart visszatérni hivatalába, most 
azután úgy döntött, hogy már szeptember 
utolsó napjaiban átveszi a kormányelnöki teen
dőket helyettesétől, Vass József népjóléti 
minisztertől.

közötti gyermekeknél fordult elő, négyéves 
korhatártól rohamosan csökken a morbi
ditás, ezen túl már igen ritka. Felnőtt 
korbelit a múlt járvány alkalmával hármat, 
a mostaninál kettőt regisztráltunk.

— A mostani megbetegedések is azt mu
latják, hogy leggyakrabban az alsó vég
tagokat éri a bénulás. A halálozási száza
lék, — szemben más járványok mortalitási 
százalékával — aránylag kedvező.

— Az idén — mint minden évben — 
most is fordult elő Heine—Medin megbete
gedés, de nagyon gyér számban. Romániá
ban sokkal kedvezőtlenebbek az egészség
ügyi viszonyok, a betegség terjedése ellen 
nem védekeznek úgy, és igy ez ott jobban 
is terjedhet mint nálunk. A közönség nyu
godt lehet:

Magyarországon járványról nem lehet 
beszélni és nálunk nem Is lesz Járvány.
Kérdést intéztünk még 

dr. Preisich Kornél
egyetemi magántanárhoz, a kiváló gyer
mekspecialistához is.
— Az én tapasztalatom szerint Heine-Medin- 

félc megbetegedés az idén csak nagyon gyér 
számban fordult elő, de különben is ez a 
betegség nem terjed olyan veszedelmesen, 
mint más fertőző betegség. Ez inkább hely
hez kötött beter"* , mely csak bizonyos ki
sebb területen lép fel, mint most Romániá
ban. Hogy oda honnan került, ezt megálla
pitani nem lehet. A háború alatt nagyobb 
számban lépett fel a Heine-Medin betegség 
és ekkor megállapítottuk, hogy

német kr’ccíL Iiurc.'.iúk be a külön
ben nagyon alattomos kórt az or

szágba.
Maga a betegség néha csak pár óráig, 

vagy napig tart, s mikor a gyermek esetleg 
már tantálán, jól érzi magát s fel akar kelni, 
akkor vesszük észre, hogy a test valamelyik 
helyén

hüdés lépett fel,
amely gyakran sokáig, hónapokig is eltart
hat. Halálozás ritkán és rendszerint akkor 
fordul elő, mikor a fertőzés az agyra hú
zódik.

— A kórnak Romániából való behurco- 
lása ellen a legbiztosabb preventív intézke
désnek azt tartanám, ha a román határon 
szigorúan megvizsgálnák orvosilag is az 
utasokat és ha tőlünk minél kevesebben 
utaznának Romániába.

Reisz Dávidot jelölték 
ipartestiiletiik elnöki 
állására a husmérök

A Budapesti Mészáros Iparlestület kebe
lében — mint ismeretes — a vasárnapi hus- 
árusitás tilalma- miatt nagy ellentét támadt 
az Ipartestület vezetősége, valamint az Ipar
testület tagjai, a budapesti mészárosok kö
zött. Ennek folyományaként a testület el
nökével Varga Józseffel együtt az egész ve
zetőség lemondott tisztségéről A mészáro
sok most három pártba szakadva szervez
kednek a tisztújító közgyűlésre.

Az egyik párt a Kékosz Húsipari Munka
adók Szakosztálya — amelybe a husmérök 
javarésze tömörült — vasárnap délelőtt a 
Sütök Hársfa utcai székházában izgalmas 
lefolyású jelölő nagygyűlést tartott, ame
lyen nagy számmal jelentek meg nemcsak 
a pártba tömörült mészárosok, hanem az 
ellenpártok hívei is, akik közbeszólásaikkal 
igen gyakran zajos jeleneteket idéztek elő.

Zimober Nándor elnöki megnyitója után 
a párt alelnök-jelöltje Prohászka József 
mondott beszédet, melyben vázolta a párt 
programmját és tiltakozott a vasárnapi 
husárusitás tilalma ellen.

A következő szónok Pfeiffer Sándor a 
Kekosz titkára és a gyűlés előadója volt, aki 
beszédében az ellenpárt híveinek állandó 
közbeszólásaitól kisérve élesen támadta az 
ellenpárt elnökeit. Varga Józsefet és főleg 
Leszauer Gyulát, és kiemelte a párt elnök
jelöltjének Reisz Dávidnak érdemeit, akit a 
gyűlés lelkes ovációban részesített.

Pfeiffer beszéde után megejtették a jelö
lést, amelynek során egyhangú lelkesedés
sel elnöknek Reisz Dávidot, alelnöknek pe
dig Prohászka Józsefet jelölték.____________
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Rákóczi- ut 58. Telefon : József 422—60 
Esténktnt brassói Kozák Gábor teljes zene

karával a teljesen átalakított télikertben.
▼

CORSO
Stefánla-ut 55. Telefon: József 381—24

. Minden este Buziás—Ilnlczky jazz-zenekara szóra- • 
koztatja vendégeinket Minden csütörtökön a 
legelőkelőbb fővárosi művészek közre

működésével mtisoros
őszi estét

rendezünk 10 órai kezdettel.

SARHÓHVO
Akácfa-utca 12. Telefon: József 411—02 •

Esténktnt Koczé Gyula teljes zenekarával.

Ha a legcsekélyebb gyomorégést érzi, vagy savanyú 
szájízt az étkezés után, ez rendszerint annak a jele, hogy 
fölöslegesen sok gyomorsav van jelen. Ez a gyomorsav 
kezdetben csupán irritálja a gyomorrainkat, hosszabb 
idő múlva már súlyos bántalmakat okozhat, úgymint: 
gyomorhurut, dyspepsia. gyomorfekély. Elővigyázatos
ságból már a legkisebb zavaró érzésnél vegyen be egy 
fél kávéskanálnyi „Oms" finomított gyomormeszet, mely 
az étkezést időkre való tekintet nélkül bármikor vehető. 
Az „Oms** gyomormész leköti a fölös savakat és egész
séges. tökéletes, fájdalommentes emésztést segít elő. 
Ize semleges, sokkal kellemesebb, mint a szódabikar
bónáé. Kapható minden gyógyszertárban. Egy nagy cso
mag ára, mely hosszabb Időre elegendő, 3 - -ngő.

Főraktár:

Magyar LÉoiloroalmi RT
Budapest, VH., Erzsébet körút 9. (New-York-Palota)

I.égfforgalom: Budapest—Wien (naponta),
Budapest—Graz (naponta, vasárnap kivételével) 

őszi menetrendi
ind. 135 
ért 110

14.00 I BUDAPEST A
15.45 V WIEN * ind.

•Vasárnap is közlekedik.
8.40 I BUDAPEST A ért
9.06 T U RÁZ t ind.

érk. *10.45 17.10 
•— 100 15.25

Ind. 
ért

1740
15.15

Tarifák: Budapest—Wien (vagy Wien—Budapest) 50.—P 
Budapest—Graz (vagy Gran—Budapest) 60.—P 

Csatlakozások Enrópa minden jelentéke
nyebb városa ielé.

váltás t a légiutazási irodában (New-York palota. 
Tel.: J. 383—87) és az összes menetjegylrodáknan. 

Alkalmi repülések ugyancsak fenti Irodákban bár
mikor megrendelhetők.

Csomagszállltás díjszabás szerint. 
Csomagok feladása a Magyar Légiforgalmi R.-T. 
központi Írodálábén és az Angol-Magyar RiállitmAnyo 

zAst Il,-T.ná), (V., Béla-utca 2.)
Képviselet Wienhen: österreiebtsche I.uftverkehrs A.-G. 

I I., Tcgetthoffstrasse 7.

Pr.KftJR •CSYszekorvos
ü*.WBIuwí es*betegJkMt
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Janky Kocsárd honvéd
főparancsnok autóján 

Budapestre szállított egy 
megsebesült közlegényt
A katonának vaktöltéssel kilőtték 

a szemét
Vasárnap este egy hatalmas, porral le

pett túraautó állott meg az Irgalmasok budai 
kórházépülete elölt. Az automobilból előbb 
egy tábornoki ruhába öltözött katonatiszt 
szállt ki, majd utána két katona egy bekö
tözött fejű katonát segített ki az automobil
ból és kisért be a kórház épületébe.

A kórházban rövidesen kiderült, hogy 
'Jánky Kocsárd tábornok honvédfőparancs
nokkal állnak szemben, aki egy megsérüli 
katonát szólított be Egerből a kórházba.

Az esel előzménye az, hogy Eger közelé
ben a szilvásváradi erdőben az egri gyalog
ezrednek katonái hadgyakorlatokat tartot
tak. Az egyik csoport a másik ellen rohamra 
indult s eközben vaktölténnyel lövöldöztek 
egymásra. A roham hevében az egyik ka
tona

vaktölténnyel véletlenül Várad! Aladár

Életveszélyes szerencsét- 
lenség egy felrobbant 

motorcsónakon
Lámpával keresve kutyáját, felgyújtotta 

a csónak benzinjét
Szombaton, a késő esti órákban sulyos 

természetű szerencsétlenség történt az új
pesti szigetnél, a holt Dunaágban, ahol egy 
motorcsónak felrobbant és életveszélyesen 
megsebesített egy fiatalembert.

Wilcsek József 23 éves asztalossegéd az 
újpesti szigeten sétált szombaton este. A 
vele lévő kis kutyája eltűnt az erdőben, 
mire a fiatalember keresésére indult. Egy
szerre távoli ugatásra lett figyelmes. A parti 
halászoktól egy petróleum lámpát kért köl
csön és lámpással a kezében folytatta kuta
tását kedvenc kutyája után. Félórai baran
golás után Wilcsek úgy vélte, hogy a kis
kutya a parton kikötött csónakok egyikén 
van, azért a lámpával felszerelve végig ku
tatta valamennyit, végül

egy motorcsónakba lépett be és lámpá
sával a motorházba is bevilágított.

Ebben a pillanatban megtörtént a szeren
csétlenség, mert

a lámpától tüzet fogott n csónak fene-

Harcolnunk kell 
a politikai hatalomért 

— jelentette ki Haller István 
a herminamezői vasárnapi nagygyűlésen

Vasárnap folyt le az évenként szokásos 
Hermina-uti búcsú, melynek keretében az 
ünnepi szentmise után a Hermina-uti ká
polna kertjében a herminamezői egyházköz
ség nagygyűlését tartották meg. A nagy

íérfi, valamint női divatszövetujdonságok
az 55 éve fennálló

FISCHER és KOHH
posztócégnél V, Erzsébet-tér 12

Leglutányosabb Arak. Kipróbált ezolld kiszolgálás

25 éves közhonvéd szemébe lőtt.
A súlyosan sérült katona eszméletlenül 

terült el a földön, mire azonnal elvitték a 
hadgyakorlat színteréről és a közeli kötöző
helyre szállították, ahol az orvos megállapí
totta, hogy a vaktöltény oly súlyosan sér
tette meg mindkét szemgolyót .hogy

Várad! Aladár szemevilágát elveszítette.

A gondatlan katonát, aki a balesetet elő
idézte, őrizetbe vették. Az esetről tudomást 
szerzett a gyakorlatozást szemlélő Jánky 
Kocsárd honvédfőparancsnok. A honvédfő
parancsnok személyesen érdeklődött a tör
téntekről és meleg gondoskodással

a súlyosan sérült közlegényt azonnal 
saját autójába ültette

felhozta Budapestre és az Irgalmasok kór
házában helyezte el kezelésre.

kén felgyülemlett benzin és felrobban
totta a benzintartályt.

A detonációra elősiető parti halászok csu
pán egy lángoszlopot láttak és a Dunába 
zuhanó fiatalembert, aki nyomban elmerült.

Néhány percnyi izgalmas kutatás után a 
sulyos égési sebeket szenvedett és élettelen 
állapotban lévő fiatalembert kimentették a 
vízből a halászok.

Az előhívott mentők Wilcseket sulyos és 
életveszélyes állapotban a Gróf Károlyi kór
házba szállították. Az újpesti rendőrség a 
nyomozás során már ezideig is megállapí
totta, hogy a szerencsétlenséget Wilcsek 
okozta, aki a petróleumlámpával felgyúj
totta a motoros benzintartályát. A csónak a 
robbanás következtében rövid idő alatt tel
jesen rommá éget*..

És a katasztrófa tényleges okozója, a 
szerencsétlenül járt Wilcsek kutyája talán 
még most is vonyitva keresi mindenfelé 
gazdáját az újpesti szigeten.

számú hallgatóság előtt lefolyt nagygyűlés 
első szónoka

BANGHA BÉLA PÁTER

Jézustársasági atya volt, aki beszédében rá
mutatott arra, hogy manapság milyen nagy 
a vallástalanok száma.

— Ennek ellenére is — úgymond —

a katholicizmus soha annyi diadalt 
nem aratott, mint ma.

— A katholicizmust sokan támadják s 
arra akarják kényszeríteni, hogy ne véde
kezzék. Még — úgymond —

az egyik úgynevezett keresztény lap sze
rint sem szabad nekünk kathollkusok-

nak védekeznünk a bennünket ért tá
madások ellen.

De viszont annak a lapnak szabad minket 
akármilyen rut módon támadni. Kérdezem: 
korhadt fa a kereszténység, a katholiciz- 
mus, ami ellen szabadon szövetkezhetik 
minden fajtájú destrukció s amely ellen 
nyugodtan felvonultathatnak szabadkőmü- 
vespártot, kommunistapártot, újságokat s 
színházakat egyaránt ? És kérdezem : sza
bad megtörténnie annak, hogy

a katholikusok templomuk elhanyago
lásával, szabad Idejükben kávéházból 
kávéházba, moziból moziba, tánclokál

ból tánclokálba járnak ?
Bangha Béla páter beszéde további ré

szében lelkes, buzgó katholikus életre biz
tatta az egybegyült híveket. Utána

PETROVÁCZ GYULA
országgyűlési képviselő, a herminamezői 
egyházkerület elnöke mondott beszédet.

— Amióta a katholikus családok is isme
rik az elválást és az újból való házasságkö
tési — kezdte beszédét — azóta szinte gyó
gyít hatatlanul beteg a katholicizmus. Ma
napság már egyre ritkább az a házasság, 
amelynek nem önzés az alapja. A szeretet 
hiánya miatt is sokat szenved a katholikus 
társadalom. A szeretetet a gazdasági életbe 
is bele kellene vinni. A gazdasági bajokat 
nem a szociáldemokrata, sem a marxi ta
nok, sem pedig az állami törvényhozás nem 
tudják megszüntetni, csupán egy belső or
vosság : a felebaráti szeretet.

Ezután nagy érdeklődés közben

SALLER ISTVÁN
emelkedett szólásra.

— Ma azt szeretnék minálunk. — mon
dotta — hogyha a katholikusok elvégeznék 
a templomban vallási tevékenységüket s az
után megszűnne minden másnemű katholi
cizmus.

A kormányzatnak, politikának, közélet
nek még a közelébe sem akarnak en

gedni bennünket kathollkusokat.
Az országnak 67%-a katholikus, de nem 
érvényesül 67%-ig a katholikusok akarata. 
Ugyanakkor — mint a napokban Budapes
ten történt — egyik felekezet főembere azt 
állította, hogy az ő felekezetűk tagjait má
sodrendű állampolgárokként kezelik.

Hiszen ma minden fontos, nagy állást 
az ő felekezetükhöz tartozók töltenek 
be. (Közbekiáltás : Numerus clausust 
reájuk !) Hátha ők nevezik magukat 
másodrendű állampolgároknak, akkor 
kik az elsőrendű állampolgárok ? Talán 
ml katholikusok ? Ml még harmadik 

helyen sem vagyunk.
Sem a gazdasági életben, sem az irodalom
ban, sem a politikában, sem a hivatali élet
ben nem érvényesültünk számarányunkhoz 
képest.

— Harcolnunk kell tehát — fejezte be 
beszédét Haller István — a politikai hata
lomért, mert ez jelent jobb megélhetést, 
boldogulást, érvényesülést, mindent az 
életben.

A herminamezői egyházközség vasárnapi 
ünnepét P. Hász Brokád tartományi főnök 
szentbeszéde fejezte be.

monstre kártvarazziát tartott 
vasárnapra virradó éjszakán 

a rendőrség
Ötszáz játékost igazoltanak Itat klubban

A vasárnapra virradó éjszakán a fő
kapitányság detektivjei inekismételték 
szerdán tartott monstre kárlyarazziát, 
amelyet Bak Sándor főfelügyelő irányítá
sával hat csoportra osztva száz detektív 
hajtott végre. A hat detektivesoport előre 
megbeszélt terv szerint egyszerre, ponto
san egy időben hatolt be a hat klubba, 
mert a múltak tapasztalatai azt mutatták, 
hogy ha egyenként razziázzák a klubo- 
akt, akkor egyik a másikat telefonon 
figyelmezteti a veszélyre és mire az első 
helyről a másikra érnek, már nem talál
nak játékosokat az asztalok körül. A 
vasárnapi razzián pontosan egy időben 
jelenlek meg a detektívek

a Vilma királyaid ut 8. szám alatti 
Egységes Körben, az Andrássy ut 61. 
szám alatti Terézvárosi Körben, a 
Wesselényi utca 24. szám alatti Klub
ban, a Népszínház utca 33. sz. alatti 
Kispolgárok Társadalmi Körében, a 
Baross utca 59. szám alatti József
városi Társaskörben, valamint az 
Erzsébet körút 41. szám alatti Klub

ban,
ahol az elmúlt hét szerdáján egy Ízben 
már jártak, akkor azonban éppen rövid
zárlat keletkezett és a razziát nem lehe
tett pontosan lefolytatni. A vasárnapi 
razzia jelentős eredménnyel járt. A hat 
klubban összesen s

ötszáz játékost igazoltattak.
A kártyásvilág szegénységére mulat, 
hogy néhány helyen kétpengős bankot 
adtak és a legtöbb helyen csak száz-két
száz pengőt foglaltak le.

Az ötszáz játékost igazoltatták és vala
mennyi ellen megindították az eljárást, a 
lefoglalt pénzt, a kártyaasztalokat és más 
játékszerszámokat pedig beszállították a 
főkapitányságra. A mai nagyszabású raz
zia csak folytatása a múlt hét szerdáján 
megindult akciónak, amellyel a rendé
szeti hatóságok

meg akarják tisztítani Budapestet a 
kártyázásra alapított kétes exlszten- 

ciáktól.

A belügyminisztériumban egyébként fog
lalkoznak azzal a kérdéssel, hogy nem 
rendeleti utón, hanem törvényhozási 
utón rendezik ezt a kérdést, és a hazárd- 
játékosok ellen behozzák a börtönbünte
tési szankciót.

♦ B
A szerdai razziával kapcsolatban nagy kon- 

stcrnációt keltett a polgárság körében, hogy a 
rendőrség ezalkalommal ismételten olyan kö
röket is keresett fel, amelyek a polgári közép
osztály rendszeres találkozóhelyei és ahol a 
kártyajátékot csupán azért tűrik meg, mert 
azt köztudomásúlag ma a főváros, sőt az egész 
ország összes klubjaiban rendszeresen folytat
ják. Ezek a klubok, igy elsősorban az Erzsébet
városi Kör,

ötvenötéves múltra tekinthet vissza, 
amelynek során mindenkor első helyen vett 
részt a főváros polgárságának politikai, társa
dalmi, jótékonysági és kulturális mozgalmai
ban. Az a közismerten hasznos tevékenység, 
amelyet az Erzsébetvárosi Kör hosszú évtize
deken át fejtett ki a főváros és az ország libe
rális polgársága érdekében, és amelyért ez a 
kör — sajnos —

véráldozatot Is hozott,
egyáltalán nem teszik jogossá és indokolttá, 
hogy kártyabarlangok sorába degradálják és 
úgy bánjanak el vele, mint pinkapénzcs, üzlet
szerű vállalkozással. Ezzel a körrel és hasonló 
természetű klubtársaival, igy pl. az Erzsébet
városi Kaszinóval szemben csak akkor tarta
nánk jogosultnak a szerdai eljárást, ha ezt a 
rendőrség, avagy a belügyi kormány — az 
állítólagos játékszenvedély leküzdése végeit — 
válogatás nélkül, a főváros összes klubjai és 
kaszinói ellen lefolytatná, mert nem tartjuk 
indokoltnak és igazságosnak, hogy akkor, ami
kor egyes körök és kaszinók — úgy látszik — 
érthetetlen módon privilégiumokat élveznek, 
az Erzsébetvárosi Kör, a polgári társadalom 
egyik szintén exkluzív klubja kártyabarlanggá 
degradáltatva folytonos és felesleges rendőri 
zaklatásoknak legyen kitéve. Reméljük is. 
hogy a belügyminiszter, aki elé akarja a Kör 
vezetősége az ügyet vinni, sürgősen gátat fog 
vetni a rendőrség feleslegesen zaklató eljárá
sának. ’

Táncpalota
VI., Révay-utca 18

Ma zAróra 
reggel £) órn'fcor

1927. FRANKFURTI ŐSZI VÁStl Szeptember
18-21.
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8000 pengőre biztosítják 
a hölgyfodrászok minden 

vendég frizuráját
A pesti figarók védekeznek 
az elfuserált frizurák miatt 

Indított perek ellen
' A nőifodrászok és borbélymesterek köré
ből az utóbbi időben mind több panasz 
hangzott el, hogy egyrc-másra kapják a kár
térítési pereket. Különösen mióta a nők a 
divatos frizurákat viselik, fordul elő, hogy 
a kisebb technikai felkészültséggel rendel
kező, vagy kissé ügyetlenkedő segédek vélet
lenül „belevágnak", vagy kisebb sérülést 
okoznak a hölgyeknek. A hajfestésnél szin
tén igen gyakori eset, hogy egy-két csepp 
a paciens ruhájára hull és ha a haj színe 
nem is változik meg, a ruha feltétlenül uj 
szint kap. Az ilyen „elfuserált" frizuráért, 
vagy tönkretett ruháért természetesen kár
térítést per zudul a fodrászmesterck fejére, 
akik az ilyen természetű perekből kifolyó
lag az utóbbi időben már mindennapos ven
dégei lettek a járásbíróság folyosóinak. Csak 
a napokban történt, hogy egy fodrászt, 
mert a hölgy haját lepörkölte a segédje,

ötszáz pengő kártérítésre és egy szőke 
paróka elkészítésére Ítéltek.

A' nöifodrászok már régóta tanakodtak 
azon, mikép menekülhetnének meg a mind
jobban elszaporodó kártérítési perek lavi
nájától. Most aztán kitűnő megoldást talál
tak.

Szavatossági biztosítást kötöttek egy biz
tosító vállalattal, amelynek értelmében, a 
'fodrászüzem

minden vendégét személyenként nyolc
ezer pengőre, ruháját pedig négyszáz 

pengőre biztosították.
’Á jövőben tehát, ha a segéd „bevág" vagy 
„fuserál", vagy „pörköl", a fájdalomdijat 
8000 pengőig a biztositó vállalat fizeti. Épp
úgy, ha véletlenül valamelyik ideges vagy 
türelmetlen högy ruháját megrongálják, 
400 pengő erejéig a biztositó vállalat vásá
rolja az uj ruhát.

Elfogtak egy veszedelmes 
üzleti tolvajt és orgazdát
Nyolcezer pengő értékű árut 

tulajdonítottak el
Vasárnap délelőtt a főkapitányság detektiy- 

jeinek sikerült egy veszedelmes üzleti tolvajt 
és orgazdáját ártalmatlanná tenni.

Néhány héttel ezelőtt megjelent a rendőrsé
gen Pogány Géza és bűnvádi feljelentést tett 
ismeretlen tettesek ellen, akik a Jőzsef-köruton 
levő Rajcs Frigyes úri és nőidivat üzletből — 
amelynek ő társtulajdonosa — nagymennyi
ségű árut vittek cl. A megindított nyomozás a 
gyanút már az első percben Matyó Pál üzleti 
alkalmazottra terelte, akit a detektívek meg
figyelés alá vettek és megállapították, hogy 
tényleg rendszeresen lopkodja az üzlet raktá
rát. A lopott holmit rendszerint Takács Fe- 
rencné utján értékesítette.

Matyót és Takácsot előállították a rendőrsé
gen és nyomban megkezdték kihallgatásukat, 
melynek során Matyó beismerte, hogy február 
óta fosztogatta az üzletet és ezldclg körülbelül 
nyolcezer pengő értékű fehér- és ruhaneműt 
vitt el. Beismerte, hogy Takács Ferencné bűn
társa, aki állandóan orgazdája volt és ő érté
kesítette a lopott árut. Mindkettőjüket őri
zetbe helyezték. A többi orgazdák felkutatása 
végett megindult a nyomozás.

BROADWAY
Fővárosi Operettszinház

Izgalmas dráma 
Mulatságos vígjáték 
Parádés szereposztás 
Ölesé helyárak 
9 órai kezdés
A legnagyobb siker!

LE DE RE R~RÓZSA
oki. zenetanár áll. eng. magán

ZENEISKOLA
un, aakoczi-mt as. szám. i. s.

i Bírálások szeptember t-t«l
tanszakok *

Békessy Imre ellen 
a budapesti kir. ügyészség 

megszüntette az eljárást
Az osztrák államügyészség nem adja ki az Iratokat

Hónapokkal ezelőtt nagy feltűnést keltett 
Békessy Imre, a bécsi Dle Stunde, Die Bühne 
és Dle Börse cimü lapok volt főszerkesztő
jének és tulajdonosána’k Budapestre érke
zése. Békessy, min! emlékezetes, a kommün 
bukása után ment Bécsbe, ahol egymásután 
indította meg lapjait, amelyekkel egészen 
uj hangot vitt bele az egykori császárváros 
sajtójába. A múlt évben azonban kellemet
lenségei támadtak, letartóztatták a Stunde 
kiadóhivatali igazgatóját, majd a felelős 
szerkesztőt egy zsarolási üggyel kapcsolato
san. Békessy ugyanakkor egy francia üdü
lőhelyen állt orvosi gyógykezelés alatt és 
mielőtt még visszatérhetett volna Bécsbe,

elfogató parancsot bocsátottak ki el
lene Is.

Nem tért ezért vissza Bécsbe, ahol különben 
mesterséges hangulatot csináltak ellene, ha
nem mindhárom lapját megbízottja utján 
eladta. Gyógykezelése hosszú időt vett 
igénybe, ezalatt a bécsi államügyészség ki
adatási kérelemmel fordult a francia kor
mányhoz.

A kiadatási kérelem érdemleges elbírá
lása előtt azonban Békessy utókurárra 
Olaszországba utazott, majd onnan várat
lanul

Budapestre érkezett.
Itt önmaga ellen tett feljelentést a buda
pesti királyi ügyészségen ugyanazok miatt

Bizalmas körrendelet az el
szaporodott diszpolgárságok ellen
A beliigyntfniszter felszólítja a polgármestereket és a jegyzőket, 

hogy szereljék le a kevésbé Indokolt javaslatokat
Az utóbbi időben kormánypárti körökben is 

megsokallták a példátlanul nagy mértékben 
elszaporodott diszpolgárságokat. A háború 
előtt nagy kitüntetésnek vette a legtekintélye
sebb politikus is, ha szülővárosa, vagy kerü
letének székhelye díszpolgárrá választotta. Ma 
már nem egy államférflunak valóságos gyűj
teménye van díszpolgári oklevelekből.

Ilyen körülmények között természetesen 
erősen csökkent a díszpolgárság jelentősége. 
A kormány éppen ezért elhatározta, hogy gá
tat vet a díszpolgárrá választások lázának.

Scitovszky Béla belügyminiszter bizalmas

124 óvadékos alkalmazott keresi 30.000 
pengőjét 21 állásközvetítőn

Óvadéksikkasztási monstre-bünpör a Jokics-féle 
iroda titokzatos működése körül

A gombamódra elszaporodott állásközvetítő 
irodák egyrésze ellen sok a panasz, hogy óvadé
kos alkalmazottakat közvetítenek olyan he
lyekre, ahol a pénzük nincs biztonságban. A 
rendőrség néhány hónappal ezelőtt valóságos 
bűnszövetkezetet leplezett le, amelynek tagjai 
tömegesen közvetítették az alkalmazottakat a 
Jokics Kálmán és társa kereskedelmi vállalat
hoz, amely — miként utóbb kiderüli — min
den üzleti alaji nélkül dolgozott és működése 
abban merült ki, hogy tömegesen vette fel az 
óvadékos alkalmazottakat, akik azután többé 
nem látták a pénzüket. A rendőri nyomozás 
befejezése ulán az ügyészségre került az ügy 
és ilt már teljes, megdöbbentő valóságában 
bontakozott ki a kép, miként csalták lépre és

hogyan fosztottak ki 124 kisembert,

akik' utolsó pénzüket adták át óvadékként, 
csakhogy állásba jussanak.

Az ügyészi vizsgálat megállapította, hogy a 
Jokics Kálmán és társa cég két albérleti szobá
ban működött. 1926 októbertől decemberig, 
tehát

két hónap alatt 125 óvadkos alkalmazottat 
vettek fcL

Ellenőr, pénzbeszedő, tisztviselő cimenszercpel- 
lek az alkalmazottak. Működésük mindössze 
abból állt, hogy néhány száz pengő óvadékot 
leflzeltcttck velük, azután különféle körlevelek 

az állítólagos bűncselekmények miatt, ame 
lyek alapján Bécsben eljárást folytatnak el
lene. Ebben az önfeljelentésben előadta azt 
is, hogy ö ugyan a forradalmak után Bécs
ben felvette az osztrák állampolgárságot, 
azonban nem kérte a magyar állam kötelé
kéből való elbocsátását, igy tehát

jogilag ma Is magyar állampolgár és 
hajlandó magát az elfogulatlan magyar 

bíróság Ítélkezése alá bocsátani.

Az önfeljelentés alapján a királyi ügyész
ség mindenekelőtt átiratot küldött a bécsi 
államügyészséghez és kérte Békessy Imre 
bűnügyére vonatkozó iratok megküldését. 
Erre a megkeresésre vasárnap érkezett meg 
a válasz Bécsből. Az osztrák államügyész
ség közli, hogy Békessy Imre fölvette az 
osztrák állampolgárságot, tehát helye van a 
kiadatási kérelemnek és

az Íratok megküldését ezek alapján 
megtagadják.

A budapesti királyi ügyészség a bécsi vá
lasz megérkezése után most

megszüntette az eljárást
Békessy Imre ellen, azzal a megokolással, 
hogy az osztrák iratok hiányában egyetlen 
olyan adat sem áll rendelkezésére, amely a 
Békessy Imre elleni bűnvádi eljárás lefoly
tatására alkalmas lehetne.

kürrcndeletet Intézett valamennyi polgár
mesterhez és községi jegyzőhöz a dlszpol- 

gárságok csökkentése érdekében.
A bizalmas rendelet < felszólítja az illetékes 
elöljárókat, hogy a kevésbé indokolt díszpol
gárrá választási javaslatokat szereljék le.

Az elszaporodott diszpolgúrságok ügyében 
kibocsátott belügyminiszteri bizalmas kör
rendelet természetesen nem tartalmaz tiltó 
rendelkezéseket és igy ez a kormányintéz
kedés nem jelenti a díszpolgári intézmény 
eltörlését. Csak ideiglenes korlátozásról van 
szó.

kihordásával, áruk eladásával és követelések 
Inkasszálásával bízták meg őket. Az alkalma
zottak azonban csakhamar észrevették, hogy

a körleveleket senki sem érti, ára csak a 
levegőben van, és állítólagos követeléseik* 

ről pedig senki sem akart tudni.
Gyanút foglak és visszakérték óvadékjukat, 

Jokics Kálmán azonban megnyugtatta őket. 
Annál jobban sikerülhetett a megnyugtatás, 
mert a 125 alkalmazott közül csak 10—20-as 
csoportok Ismerték egymást. Jokics ugyanis 
ugy osztotta be a „munkaidőt", hogy

egyszerre mindig csak néhány ember tar
tózkodott az Irodában.

A többieket addig vagy külső munkával bízta 
meg, vagy pedig szabadságra küldte őket, ne
hogy rájöjjenek arra, hogy seregestül veszi fel 
az alkalmazottakat.

Végül mégis csak kiderült, hogy a kétszobás 
Irodának 125 alkalmazottja van. Pénzét azon
ban egyik sem tudta visszakapni, mire tömege
sen tettek feljelentést az iroda ellen. Kiderüli 
az is, hogy

az óvadékos alkalmazottak felhajtására fór* 
málls bűnszövetkezet alakalt,

amelynek tagjai jutnlék' ellenében szállították 
az óvadékosokat Jokics irodájának Jokicsot és 
tiz társát letartóztatták, Jokics még ma is a fog
házban ül, társait időközben szabadlábra he-

lyezték'. az eljárás azonban ugy ellenük, mint 
még egy csomó ember ellen tovább folyik. 
Most adott ebben az ügyben vádiratot az 
ügyészség. Az ügyészség megállapítása szerint 
két ingatlanforgalmi iroda, a Szikula-H\e és a 
Corvin, valamint néhány magánügynők life- 
rálta az áldpzatokat a Joklcs-íéle irodába, ahol 
vagy Jokics, vagy társa Kende József vette át 
óvadékot. Jokics Kálmánt 124 rendbeli csalás
sal, Kende Józsefet, a társát, valamint a köz
vetítő ügynököket: Szikula Mihályt, Szikula 
Miklóst, Nagy (Morgenstein) Sándort, Kozma 
Lászlót, Papp Lajost, Török Istvánt, Kiéin 

’ Páli, Mattersdorfcr Leót, Gerbics Jenőt, Wo'az
Jenőt, Fazekas Lajosnét, Fülöp Lajost, Mutter 
Jakabnét, Nylrő Olivért, Nyíró Tibort, Sider 
Rozáliát, Kiéin Pált és Gyercsó Jenői bűn
részességgel vádolják, azonkívül eljárási indí
tottak

Csiky Dénes dr. ögyvéd, Jokics Ügyésze 
ellen,

akinél szintén 3 óvadékos alkalmazottat he
lyeztek el.

A monstrc-büupörnek 21 terheltje. 124 ká
rosultja van és 165 tanú kihallgatására ke* 

rill sor,
a kárösszeg pedig meghaladja a 30.000 pengőt. 
Az ügyészi vádirat ellen a terhellek védői, 
Weisz Ödön dr., Gál Jenő dr. és Földi Dezső 
dr. terjedelmes beadványban védekeznek.

Töredék 
részvényeket 
ozflvtöt, ársavát, kfllönleges 
bankjegyekül magas áron ve
szünk és nz ellenértékét azonnal 
fizetjük. Levélig le. Sziklat 
Géza és TAran Bankház, 
betéti Társasát Budapest, VIII, 
Rákóczi-út 70.(Baross-ter 1) 
Telefon : J. 122-03. Alap. 1006.
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LÓSPORT
Lovaregyleti versenyek

Erzsébet klrályné-dlj:
1. Parola, 2. Rajna, 3. Vadító.

Gyönyörű nyári időben, nem tuá nagy, da 
előkelő közönség előtt került eldöntésre a har
mincadik Erzsébet királyné-dlj. Vadítónak, a 
király-dij és Szent István-díj kitűnő nyerőjé
nek küzdelme a csodakancakéuit emlegetett 
Parolával teljes mértékben lekötötte az érdek
lődést. Parola a táv után elhúzott a starttól 
kezdve csekély előnnyel vezető Vadító mellett 
és igen könnyen másfélhosszal győzött. Vadító
tól a nagyot javait Rajna az utolsó ugrásban 
vette el fejhosszaj a második helyet. Emiitésrc- 
méltó eseménye volt még a vasárnapi verseny
sorozatnak Festetics herceg nagyhírű kétévesé
nek, Bizalomnak sikeres bemutatkozása és 
Carlo könnyű győzelme a kétévesek szeptemi 
béri nagy hendikepjében. A versenyek részle- 
les eredménye a következő:

I. 1. Bizalom (Esch), 2. KI tudja? (2) GeteL 3. 
Sakkmester (4) Gulyás. F. m. Mavrild, Pusztalánya 
1 h., % h. 10:24, 17, 16.

II. 1. Maroc (8) Szűcs, 2. Tlszagyöngye (2%) Cauta, 
3. Marika II. (3) Stekker. F. m. Ponderevo, Flamlnla, 
Viglegény, Tatrang, Püppchen Lieae, Eszmény, Satu 
vignon, Mandoliné. h., Vs h 10 : 140. 32, 18, 15.

III. 1. Parola (7/10) Esch, 2. Rajna (4) Gutái, 3. Va
dító (1%). F. m. Siklós, Palóc. 1% h., fejh. 10:20, 
15, 19.

IV. 1. Carlo (4) Balog, 2. Szinusz (8) Szabó L II., 
3. Gyöngyhalász (6) Kaszián. F. m. Rádió, Pharno, 
Aeneas. Kolozsvár. Szamos, Llght foot, Lilah S., Va
cogó, Cinkos. Hamar. 2. h.. 1% h. 10 : 75, 24, 20, 68.

V. 1. Becses (6) Gutái. 2. Kikerics (2) Csuta,3 Mon. 
soon (10) Balog. F. in. Faun, Horace, Klárika, Fene, 
egye. Mimóza, Bona Dea, Hanna. 3 h.. 1% h. 10:83, 
23, 13, 57.

VI. 1. Borlska (2%) Szflcs, 2. Blondella (1%) Szabó 
L. II.. 3. Princess (8) Blazsek F. m. Alperes, Sehon. 
nai. Ne busulj, Kutas. 1% h., 1 h. 10:41, 19, 17,32.

Budapesti ügetőversenyek
A vasárnapi Ogetővcrsenyek részletez eredménye a 

következő:
I. 1. Conteua Camerata (1%) Kovács I., 2. K. P (1% 

reá) Seager, 3. Cyklon (8) Nagy. I. m Dobos. 10:21. 
olasz 30.

II. 1. Baba (1%) Kovács J. II., X Poinpadour (6) 
Kovács J.. 3. Otti (3) Cassollnl. I. m. Battaradio. Je
ritza, Codero, Igen ó. Sári, Nurmi, Jakab, Lea, Ma. 
dár. 10 : 27. 15, 50, 25. olasz 229.

Ili 1. Fénybogár (114 reá) ZwiUlnger, 2. Pogány 
(2) Bcnkő, 3. Cesnrina (8) Deák. I. m. Colonel, 10:14, 
olasz 20.

IV. 1. Cella (1) Kovács I. II., 1 Graflit (4) Kai- 
Unka. 3. Öcskös (3) Novák. I. m. Kalimegdan, Vidor, 
Inclier. 10 : 22. 14. 24, olasz 56

V. 1. lmunu (1) Seager, 2. Tarabos (3) Maszár J.. 
3. Olt légy (3) Kallinka. I. m. Orgona, Arvalegény, 
Alom, Xanten. 10 : 24, 13, 12, 23, olasz 30.

VI. 1. Táncosnő (4) Marék. 2. Pilger (2) Gersli, 3. 
Hindla (20) Kovács I. I m. Blanka, Kavallier, Kotnye
les, Vétek, Libor, Egyszeregy, Blanka, Jancsika, Er. 
nőni. Mik.vi. 10 : 39, 13, 21, 40. olasz 60.

VII. 1. Mlss Franciska (4) Koch, 2. Álmos (3) Horty, 
3. Albert (2) Stcinitz. I. m. Varázs. Jcgér. Cyclamen, 
Alabastar. Werndorf, Kritikus. 10:44, 18, 17, 15, olasz

Elsőrangú 

hÉZlhOSZtOl 
házhoz is szállít 

a siófoki BRELL PENZIÓ Budapesten 
Előjegyzések: telefón József 360—59.
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Vass miniszter Gyöngyösön 
feltűnő beszédet mondott 

a liberális politikusok ellen
„A lelkek egybeforrasztására kell helyezni a 

íősulyt, akkor nem fog Debrecen 
Kalocsára kiáltani"

GyöngyUs, szept. 11.
(4 Hétfői Napló tudósítójának telefonjclcntése.) 

Vasárnap délután öt órakor érkezett meg a 
•díszesen fcllobogózott városba Vass József nép
jóléti miniszter Dréhr Imre államtitkár, Mű- 
Wy Viktor és Fitz Artúr kereszlénypárti kép
viselők társaságában. A kivonult nagyszámú 
közönségnek az élén Hevesvármegye nevében 
Hedry Lőrinc íjispán, Gyöngyös város közön
sége nevében pedig dr. Puky Árpád polgár
mester üdvözölte a népjóléti minisztert. Ez
után a miniszter társaságával együtt autón ki
vonult a Gyöngyöstől tizennégy kilométerre 
fekvő Somorrélre, ahol megszemlélték az épülő 
tüdőbetegszanatóriumot. Ilat órakor érkezett 
vissza a társaság a városba. Vass József mi
niszter Bozsik Pál dr. volt nemzetgyűlési kép
viselő, prépostplébános lakásán szállott meg és 
itt fogadta a tisztelgő küldöttségeket.

A városi díszközgyűlésen Puky Árpád pol
gármester hosszabb üdvözlőbeszéd kíséretében 
ad'ta át a miniszternek a díszpolgári oklevelet.

Vass József
válaszában a többi közölt ezeket mondotta:

— Aki az élén áll, annak mindenre elkészülve 
kell lennie, a kritikára, a jó- és rosszindulatú 
bírálatokra, de legkevésbé van elkészülve az 
élen álló férfi arra, hogy a jószándékát elismer
jék. Azért vagyok én hálás Gyöngyös polgár
ságának, mert Gyöngyös város a szivét adja 
nekem. Ami történt, ami előrehaladás és javu
lás állott be az utóbbi esztendők alatt, az a 
magyar polgárság erejéből történt. Ha valaki 
érdemes dicséretre, úgy akkor a magyar pol
gár az, aki erején [elül teljesítette kötelességeit. 
Mi, a vezetők, arra szorítottuk a polgárokat, 
hogy olyan terheket viseljenek, amelyek alatt 
ropog a derék, olyan kereszteket hordjanak, 
amelyeknek lerhéből nem lehet lefaragni. De 
ennek a súlyos teherviselésnek megvolt a maga 
gyümölcse.

— A késő éjjeli órákban visszavonulok szo
bámba és nagyon sokszor clgondolkodom nem
zetem ügyéről. Olvasom az újságokat, hallom 
a kivánságokat, eszméket, amelyek felvetődnek 
itt is, ott is és megoldást akarnak. Csak alcg- 
utolsó hetekben, mint univerzális orvosságról 
esett szó a liberalizmusról.

Az újszülött anyja helyett 
nagyanyját jelentette be anyának

Közokirathamisítási eljárás egy karcagi 
lakatosnaester ellen

Karcag, szeptember 11.

Karcagon meglehetős feltűnést kelteit egy 
most megindult közokirathamisitási eljárás, 
amelynek vádlottja Kövics Imre 45 éves la- 
katosinester. Kövics éveken át viszonyt 
folytatott egy idősebb karcagi özvegyasz- 
szonnyal, majd elcsábította annak tizenöt
éves leányát. A bűnös viszonyból a leány
nak

gyermek* született.
Kövics, hogy titkolja a természetes anya ki
létét, a karcagi anyakönyvvezetöségen a

Többezer főnyi tömeg nézte végig 
nyolc rendőr izgalmas betörőhaj
száját egy aradiutcai ház tetőzetén
A hajsza után kiderült, hogy nem is jártak betörők a háztetőn — 
Az aradiutcai ialbontó betörőket erélyesen nyomozzák a detektívek

Szombaton este többezer főnyi tömeg verő
dött össze az Aradi- és a Rózsa-utca sarkán, 
ahol három órán keresztül háztetőkön, emeleti 
folyosókon s az Aradi-utca 40-es számú ház 
pincéjében izgalmas hajsza folyt betörők után, 
— de eredménytelenül, üzletzárás előtt, hét 
órakor az Aradi-utca 40. számú házban levő 
Sonnenschein-Wo bőrkereskedés egyik inasa 
az üzleti pult és a polcok közölt a padlózaton 
kis lyukat pillantott meg. Eleinte azt hitte, 
hogy a nyílás egérrágástól származik, de ala
posabb vizsgálódás után észrevette, hogy a 
padlózatot megfúrták. Minthogy nz üzlet alatt 
a ház pincéje van, kétségtelenné vált, hogy

■ pincéből betörők fúrták meg a padló 
satot.

A házmesterrel kinyitotta n pince lezárt vas
rácsos ajtaját s az előhívóit rendőrökkel és 
két vállalkozó szellemű fiatalemberrel azonnal 
átkutatta az egész pincét. Betörőket azonban

Valaki nzt állította, lmgy Magyarország 
addig nem lehet és nem lesz boldog, amíg 
vissza nem tér n liberalizmus nemes ha

gyományaihoz.

Egy másik politikus azt mondotta, hogy amed
dig nincs birtokában a polgár a szabadságjogok 
teljességének, addig nem lehet bennünket a 
nyugati államok közé sorolni. Ezekkel a prob
lémákkal foglalkozom.

— Ha a közszabadságok teljességének és a 
liberalizmusnak p kívánságait egybevetem, a 
liberalizmus lényegét abban találom, hogy 
olyan felfogás, világnézet ez, amelyben min
denki teljesen szabadon fejthesse ki a maga 
egyéniségét, lehetőleg minden korláttól mente
sen, az isteni és emberi törvény keretei között. 
A szabadságjogokkal is vigyázni kell, mert 
tökéletes szabadság nincs, mert mindnyájan 
egy családnak, községnek, országnak, nemzet
nek vagyunk a tagjai. Az én szabadságom 
nem lehel több, mint a másiké, mert akkor 
korlátozom őt. Olyan szabadságjogokat kell 
adni a polgároknak, amelyek nem veszélyez
tetik az összességet. Csak olyan részről köve
telhetik a szabadságjogokat, ahonnan garan
ciát nyújtanak, hogy nem élnek vele vissza. 
Mert ha olyan részről sürgetik a szabadság
jogok teljességét, amelyek gyanúsak, sőt már 
nem is gyanúsak, azokkal szemben én azt 
mondom, az én nemzetemmel, az én polgár
ságommal, az én államommal szemben ne kö
vetelőzzenek. Ti ott, Debrecenben, Kalocsán, 
barátaim, magyarok vagyunk mindnyájan. 
Nagy kereszt hordozói vagyunk a magyar 
Kálváriának valamennyien. A lelkek egybe- 
forrasztására kell helyezni a súlyt, hogy a ma
gyar nemzet ne nyolc millió mécses apró láng
jával, hanem egy nagy, szikrázó fáklyából lo
bogjon. Ne torzsalkodjunk egymással, magukat 
liberálisnak hirdető, de nemesen gondolkodó 
magyarok. Ismerjük meg egymást, tartsunk 
össze, akkor majd nem fognak Debrecenből 
Kalocsára kiáltani.

A nagy tetszéssel fogadott beszéd után a 
diszülés véget ért, majd Bozsik Pál prépost
plébánosnál bankett volt.

születés bejelentésekor
az újszülött nagyanyját, a karcagi öz
vegy-asszonyt nevezte meg a gyermek 

anyjául.
Kövics napokon át gondolkozott cseleke

dete felelt, úgy látszik furdalta a lelkiisme
ret. Az első bejelentést kővető ötödik napon 
ugyanis újból megjelent a karcagi anya- 
könyvvezetőség előtt, bevallotta, hogy előző
leg hamis bejelentést telt s megnevezte az 
újszülött igazi anyját. Kövics ellen az eljá
rást közokirathamisitás vétsége elmén meg
indították.

seholsem találtak. Megállapították azonban, 
hogy a pincében valóban betörők jártak, akik 
n ház Rózsft-ulcai oldalán
'három lakó pincerekeszének zárját és la

katját erőszakosan leütötték,
több plncerckcszbe behatollak és több helyen 
keresték a pincének azt a részét, amely a 
Sonnenschetn-féle bőrkereskedés alatt van Ez 
a hely a ház egyik lakójának Boros Sándornak 
a pinccrckesze. A rendőrök átvizsgálták a pin
cének ezt a részét is, de betörőket itt sem ta
láltak. Azt azonban nyomban megállapították, 
hogy ebben a pincében

falbontó betörők jártak, akik gondos elő- 
készületet tettek egy betörésre, amit min
den valószínűség szerint vasárnap hajtot

tak volna véghez.
A plnccrckcsz közepén ugyanis egészen a 
mcnyczetlg láda láda tetején állolt s a csak

nem félméter vastagságú pinceboltozat téglái 
az üzlethelyiség padlózata alatt egyméteres 
körzetben hiányoztak, s a betörők már meg
kezdték a padlózat megfúrását is. Percek 
alatt hite terjedt a felfedezésnek, összecsődül
tek a ház lakói is s a nagy izgalomban va
laki elkiáltolla magát:

— A háztetőn járkál a betörő!
Erre a házmester felnyitotta a padlást s a 

két rendőr pillanatok múlva már a ház tetőze
tén nyomozta a betörőket. A közeli rendőr
őrszobáról újabb rendőröket hívlak elő s né
hány perc múlva már

nyolc rendőr kivont kardokkal kutatta át 
az Arad'-utcal húz tetőzetét

s még a szomszédos földszintes ház tetejét is 
megvizsgálták, de minden eredmény nélkül.

Az izgalmas betörőhajsza, amelyet az utcán 
összeverődött többezer főnyi tömeg nézett vé
gig. éjszakai tiz óráig tartott, amikor is végre 
eredménytelenül befejezték. Mindössze két si- 
hancot állítottak elő a környékről a detektí
vek, akik ellen az a gyanú, hogy részesei egy 
bctöröbandának. A főkapitányságon a vasár
napi napon mindkettőjüket kihallgatták, de 
mert semminemű olyan pozitív adat, amely 
az ő bűnösségüket igazolná, fel nem merült, 
elbocsátották őket a rendőrségről.

A főkapitányság a nyomozást vasárnap 
lelje? apparátussal folytatta,

végigrazziáztúk mindazokat a helyeket, amc 
lycken betörők tartózkodni szoktak, azonban 
az aradiutcai betörési kísérlet tetteseit elfogni 
nem sikerült.

Az újabb rendőri nyomozás megállapítása

Véresre verték egy nagymezőutcai 
iakatosárugyárban a házhila jdonosf, 

amikor a házitérért jelentkezett
Különös botrány bűnvádi feljelentéssel és felmondással

Különös botrány játszódott le tegnapelőtt 
a Nagymező-utca 11. számú házban. Egészen 
szokatlan előzményei vannak a botránynak, 
amely heves szócsafával kezdődött

véres verekedéssel ért véget.
A verekedés cselekvő hőse a házban lévő 
lakatosárugyár tulajdonosa, szenvedő hőse 
pedig a háziúr, aki

a házbérdiffercnciák miatt olyan verést 
kapott, hogy a mentők kötözték be 

sebeit.
A verekedés előzményei és részletei a követ
kezők:

Pénteken délután Müller Jakab, a Nagy
mező-utca 11. számú ház tulajdonosa, meg
jelent a házában lévő Veres-féle lakatosáru- 
gyárban, hogy a szeptemberre esedékes ház
bért felvegye. A háztulajdonost a cég főnöke, 
Veres Ernő fogadta. Veres valami megjegy
zést telt akkor, hogy a háziúr maga jelent
kezik a bérért, mire Müller azt felelte, hogy 
csak annál jelentkezik, aki nem fizet. Miillcr 
Jakab és Veres között

egyre hevesebb szócsata támadt.
Hangosan kiabálni kezdtek, úgyhogy már

Törökországban keresik dr. Szűcs Ferencet
A főkapitányságra most érkezett inog a 

budapesti királyi blintetőlörvényszék elfogató
parancsa, amelyet Szűcs Ferenc dr. ügyvéd el
len bocsátottak ki. Mint ismeretes, a múlt esz
tendőben hamis nosztriflkálásu hadikölcsön- 
kötvények és az olaszllszkal műhelyből szár
mazó hamis milliósok kerültek forgalomba. A 
rendőrség megindította nz eljárást és ez ügyben 
több letartóztatás történt, a letartóztatottakat 
azonban később szabadlábra helyezték. A bün
tetőtörvényszék Kreyzell tanácsa szerdára tűzte 
ki a tárgyalást. Az ügy egyik szereplője, Szűcs 
Ferenc dr. ügyvéd azonban nem jelent meg 
A bíróság elnapolta a tárgyalás! és

elrendelte a tárgyalásról távolmaradt Szűcs 
Ferenc dr. előzetes letartóztatását.

A letartóztatás foganatosítása céljából elfogató
parancsot küldött a rendőrségnek.

A főkapitányságról detektívek mentek ki az 
ügyvéd Fő-utca 4. szám alatti lakására, de 
nem Hálták otthon. A házfelügyelő szerint 
egy hónappal ezelőtt azzal távozott el, hogy 
Siófokra megy nyaralni, egyes ismerősei azon
ban azt állítják, hogy

Törökországba költözött

A detektívek az eredménytelen útról jelentést 
leltek a főkapitányságon, ahol most megteszik 
a szükséges további lépéseket. Amennyiben 
Szilcs Ferencet nem találják meg és bebizo-

HŐSIK
nyilvános négyóvlolyamu 

Hu felső kereskedelmi Iskola 
és internátusbán (vi., Aradi-utca to.) 
a öetratasok meakozttödteü 

szerint a betörők, akik minden valószl.iüség 
szerint pénteken este bújtak el az aradiutcai 
ház pincéjében s a szombaton virradó éjszaka 
hajtották végre a falbontást, úgy tervezték, 
hogy vasárnap, amidőn az üzletek zárva van
nak, befejezik niunkájukat s kifosztják a bőr
kereskedést.

A nyomozás során kitűnt, hogy a pince ajta-< 
jál szombaton este még a betörési kísérlet fel
fedezése előtt lezárták és igy ebben 'az idő
pontban semmicselrc sem tartózkodhattak a 
betörők a pincében, akik tehát munkájukat 
minden bizonnyal csak vasárnap, a kora reg- 
geli órákban, mikor a pinceajlól újból kinyi
tották, folytatták volna. Az is

kiderült, hogy a háztetőn sem mászkált a 
betörő szombaton este.

Csupán egy szomszédos házban lakó kisleány 
vélt alakot látni izgalmában a házlatön, ő kiál
tott fel, hogy ott betörő járkál. Erre történt, 
hogy nyolc rendőr kivont kardokkal órákon 
át kutatta a háztetőn a betörőket.

A Hétfői Napló munkatársa vasárnap az 
Aradi-utca 40-es számú ház házmeslcrnéjévcl 
végigjárta a pincét s megtekintette a tizes 
számú pinccrekeszt is, ahonnan a betörők be
akartak jutni a Sonnensclicin-féle bőrkercs- 
kedésbe.

Vasárnap, — látogatásunk után, — a főkapi
tányságról kiküldött detektívek újból megvizs
gálták a fatbonlósos betörők munkáját, hogy 
abból a módszerből, amely szerint a betörést 
elkövetni akarták, megállapíthassák a betörők 
kilétét. A főkapitányságon remélik, hogy a fal
bontó betörőket, akik bizonyára nagyobb, szer
vezett bctöröbandának tagjai, rövidesen sikerül 
elfogni.

az utcai járókelőknek is feltűnt a hangos 
civakodás. Végül is a lakatosárugyár főnöke 
rákiáltott a háztulajdonosra:

— Ha nem takarodik ki innen, úgy fejbe- 
vágom, hogy megemlegetil — S ezzel fel
kapott egy hatalmas vasrudat s Müller felé 
rohant.

— Azt szeretném látni, hogy engem a 
saját tulajdon házam helyiségéből kiuta
sítsanak! — replikázott Müller.

A következő pillanatban

Veres Müller felé sújtott s a hatalmas 
vasrúd (ágyékon találta a háztulaj

donost.
Kétségbeesett kiabálás, jajveszékelés hallat
szott most már az üzletből. Rendőrt hívtak, 
aki a mentőkért telefonált s bekötözték a 
háztulajdonos sebeit.

A verekedés végső eseménye az, hogy 
Müller Jakab ma dr. Róth Béla ügyvéd 
utján

bűnvádi feljelentést tett
•Veres Ernő ellen súlyos testisértés címén 8 
egyszersmind azonnal felmondta összes he
lyiségeit.

nyosodik, hogy valóban Törökországban tartóz
kodik, úgy

diplomáciai utón teszik lehetővé a kihall
gatását.

Nincs kizárva azonban az sem, hogy Szilcs Fe
renc dr. maga jelentkezik és a bíróság elölt 
tisztázza szerepét és távolmaradásának körül
ményeit.

Fekete sláger!
Fühete sláger i

ás a nagy világvárosi 
varieté műsor 

zsúfolt házak előtt a

Hóval orleunu,
MRzfiate 3 árakor

Tsieton: Jöraai <i2t se.
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HÍREK
— Időjárás. A Meteorológiai Intézet 

vasárnap az időjárásról a következő 
prognózist adta ki: Fclhőscbb idő, eső
hajlammal, később liősülyedés való
színű.

— Ma érkezik Budapestre az angol 
parlamenti szövetségek főtitkára. Ma, 
hétfőn délben Budapestre érkezik IIo- 
uutrd d’Egville, az angol világbirodalom 
parlamentiéit magában foglaló szövet
ség főtitkára. Sir Iloward d’Egville fő
titkár budapesti utazásának célja, hogy 
itt tanulmányozza a magyarországi vi
szonyokat s meggyőződést szerezzen 
arról, hogy milyen veszteségek érték 
Magyarországot az ország széldarabolá
sával. Iloward d’Egville parlamenti 
szövetségi főtitkár tapasztalatairól tájé
koztatni fogja azokat az angol politikai 
köröket, amelyek Magyarország iránt 
nagy szimpátiával viseltetnek. Iloward 
d’Egville főtitkár útja független attól az 
akciótól, amelyet lord Rothermere indí
tott.

— Veszprém vármegye üdvözlése lord 
Rothermcrehez. Veszprémből jelentik: Vesz
prém vármegye törvényhatósága vasárnap 
tartott közgyűlés'*n dr. Nagy Péter indítvá
nyára elhatározta, hogy üdvözlő táviratot 
küld Angliába lord Rothermerenek.

— A zoológiái kongresszus tagjai a Hor
tobágyon. Vasárnap délben Debrecenbe ér
kezett a zoológiái kongresszus kétszázötven 
résztvevője. A kongresszus tagjai megtekin
tették a város nevezetességeit. Ellátogatlak 
az ősi református kollégiumba, ahol dr. 
Erdős Károly egyetemi tanár angolnyelvü 
előadásában rámutatott arra, hogy a kollé
gium oratóriumának pótszékéröl mondott 
az 1848—49-es szabadságharc idején Kos
suth Lajos beszédet. Este az Arany Biká
ban voltak vacsorán a vendégek. Hétfőn 
reggel különvonat viszi őket a hortobágyi 
pusztára. A hortobágyi csárdában Debre
cen város pazar lakomán látja őket ven
dégül. A kongresszuson résztvevő két japán 
zoológus fii űrfelvételeket készített Debrecen
ről, amit Japánban mutatnak be.

— IJékc a sütőiparban. A pékiparban napo
kon át tarló tárgyalások a munkaadók és mun
kástik közölt végre eredményre vezettek. Mint 
Holdonncr alelnök előttünk kijelentette, ma, 
hétfőn délután őt árára a pékmühelyek tulaj
donosait értekezletre ldvták egybe, a Sülőipa-1 
rosok székházéba, ahol a vezetőség ismertetni 
fogja a munkaadókkal a munkásokkal való 
megegyezés részleteit. A sütőipari munkaadók 
a megegyezés értelmében kötelesek november 
elsején nz indexszámra való tekintet nélkül 
a munkabért 2%-kal emelni.

— Meghalt dr. Dávid Jenő volt tiszti fő
ügyész. Megírta a Hétfői Napló, hogy dr. Dá
vid Jenő ügyvédet, Háromszék vármegye volt 
tiszti főügyészét, — akit a románok Erdélyből 
kiűzlek, -- Asztória szállóbeli lakásából súlyos 
állapotban a Bókus-kórházba szállították. Mint 
most értesülünk, a tragikus sorsú v. tiszti fő
ügyész a kórházban meghalt. Vasárnap temet-* 
ték cl a részvét nagy megnyilatkozása mellett.

— Közjegyzők közgyűlése Szegeden. A sze
gedi királyi közjegyzői knmara most tartotta 
meg a törvényszék épületében évi rendes tiszt
újító közgyűlését, amelyen kamarai elnökké új
ból Jedlicska Béhi dr.-t választották meg.

— Gyógyíthatatlan betegsége miatt felakasz
totta magát. Vasárnap délben Jcrzsabek Irma 
öO éves háztartásbeli nő, fivérének Jerzsabek 
Bonifác hangszerkészítőnek Bákóczi-ut 13. sz. 
alatti lakásán felakasztott,a magát. Mire ráta
láltak, már meghalt. Levelet hagyott hátra, 
melyben azt irta, hogy hosszú ideje tarló, gyó
gyíthatatlan betegsége mialt lelt öngyilkossá. 
Holttestét a törvényszéki orvostani intézetbe 
szállitoták.

— Meghalt a Rókus kórházban Czuppon 
Sándor rendőrségi főtisztviselő. A Lukács
fürdő egyik kabinjában szombaton délben 
mellbclőlle magát Czuppon Sándor, az új
pesti rendőrkapitányság főtisztviselője, akit 
a mentők súlyos sérülésével a Rókus kór
házba szállítottak. Czuppon vasárnap haj
nalban meghalt. Teltének oka — állítólag — 
gyógyíthatatlan betegség.

— Nyomom miatt megőrült egy prima
donna. Szombathelyről jelentik: Ernyei 
Relly, volt színésznőt vasárnap elmebajos 
tünetek miatt az itteni megfigyelőbe 
szállították. Ernyei Relly néhány évvel ez
előtt még vidéki városok közkedvelt prima
donnája volt. Később azonban nem tudott 
szerződéshez jutni és anyjával együtt a leg
nagyobb nyomorban élt, úgy hogy sokszor 
betevő falatjuk sem volt. Valószínű, hogy 
súlyos anyagi helyzete kergette nz őrületbe.

Három magyar képviselőt válasz
tottak Jugoszláviában

A vasárnapi eredmények
Belgrád, szeptember 11.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefon
jelentése.) A jugoszláv választások, ame
lyek izgalmas incidenssel köszöntöttek be, 
vasárnap teljes rendben zajlottak le. Davi- 
dovics, a demokrata párt vezére szombaton 
agitációs kőrútján Lazarevácba igyekezett 
és az országúton egy dinamitpatront talál
tak, amellyel valószínűen

merényletet akartak elkövetni ellene.

Az ilyen körülmények között izgalmasnak 
ígérkező választások azonban vasárnap 
mégis teljes csöndben, minden rendzavarás 
nélkül folytak le. A késő éjszakai órákig 
érkezett jelentések szerint Belgrádban meg
választották Davidovicsot, a demokrata párt 
vezérét és Marimovics radikálispárti volt 
belügyminisztert. Zágrábban dr. Trumbics 
és dr. Pavelics horvát föderalistákat, Lai- 
bachban dr. Kramer demokratát választot
ták meg. A Szerémségben három kormány
párti radikális, egy Pasics csoportbeli radi
kális és három ellenzéki demokrata jelölt 
jött be.

Zomborban a német párt 3, a kormányt-

— Halálos bicskázás kukoricafosztás köz
ben. Csongrádon, Bartók István tanyáján, 
kukoricafosztás közben kél legény, Palásty 
Mihály és Varga József összeszólalkozás után 
késsel támadt egymásra. Mielőtt még a je
lenlévők beleavatkozhattak volna, mind
kettő véresen terült el a földön. Palásty a 
kórházbaszállitás közben meghalt. Varga 
súlyosabb sérüléseket szenvedett.

— A nemzetközi művészi fényképkiállltás 
megnyitása. A Magyar Amatőrfény képezők Or
szágos Szövetsége által a városligeti Műcsar
nokban rendezendő II. nemzetközt művészt 
fényképkiállltás a kormány, a főváros és a 
diplomáciai testületek részvételével szeptember 
hó 14-én, szerdán délelőtt 11 órakor fog ünne
pélyes keretek között megnyittatni, amelyen 
csak külön meghívóval lehet megjelenni. A ki
állítás 12 órakor azonban már a nagyközönség 
részére is megnyílik, amely a megnyitás napjá
tól, szeptember hó 14-étől október hó 2-áig, 
naponta délelőtt 10 órától délután 5 óráig lesz 
nyitva.

— Elütött a villamos egy újságírót. 
Szombat éjszaka tizenkét óra tájban a Ca- 
pitol-moziból jövet a Thököly-ut túlsó ol
dalára akart áthaladni Várdai Tódor hír
lapíró, aki ez idő szerint a Capitol-mozi 
igazgatója. Várdai elgondolkodva ment és 
igy nem vette észre, hogy vele szemközt 
egy 54-es jelzésű villamos közeledik. A ve
zető erősen csöngetett és fékezni próbált, 
de már nem tudta megakadályozni a ka
tasztrófát. Várdai Tódor a villamos elé ke
rült, de oly szerencsésen, hogy a kocsi félre
lökte az úttestre, úgy hogy csak jobb boka
törést szenvedett és zuhanás közben arcát 
és kezét sértette meg. Csakhamar megér
keztek a mentők, akik a súlyosan sérült 
Várdait beszállították a Kun-utcai kór
házba, ahol a lábát nyomban megoperál
ták és gondos ápolás alá vették.

— Húsz év előtti gyilkosság stb. mullheti
cikkünkkel kapcsolatban Zsarnay Lajos gyógy
szerész annak közlésére kért fel bennünket, 
hogy atyja, Zsarnay Mihály 1925 januárban 
bekövetkezett haláláig állandóan ózdon tartóz
kodóit. í

— Szoeiállsfa népünnepély a Tattersaalban. 
A szociáldemokratapárt kétszer elhalasztott 
népünnepélyét vasárnap délután tartották meg 
a Tattersaalban. A népünnepélyen, amely dél
után félhárom órakor kezdődött és melyen tíz
ezer ember vett részt, este hat órakor ért vé
get.

— Munkaközben levágta a Jobbkarját a kör
fűrész. Mózes István 16 éves tanoncot tegnap 
súlyos szerencsétlenség érte édesapjának Új
pesten. Tél-utca 100. szám alatt levő asztalos
műhelyében, ahol munkaközben a körfűrész 
elkapta jobb karját és könyöknél lemetszette. 
A szerencsétlen fiút az újpesti mentők a Gróf 
Károlyi-kórházba szállították.

PROF. BRÜSSEL és MRTNERE 
eredeti exentrlkus tánc pár

eredeti román tánchármas.

JTloulin-'Qomre-
Logszobb legjobb Legolcsóbb

PAP... PAP... PAP» 
kárpitosára, vas* és rézb ú t o r gyár a

Szőnyeg, pokróc, függtf ny, ágy- éa 
talterítők, gyermekkocsik, nyugszíkek, tétov
ázóba-, előszoba- és kertlbutorok, ernyők és 
•Átrak minden kivitelben kaphatók 

GICHNER JÁNOS 
Budapest, VIE, Erzsébet körút ZO.

Nagy katalógust 33 fllk'r ellenében postAn küldők

támogató radikális párt 2, a demokrata párt 
2 szavazatot nyert és

megválasztották a magyarpárti dr. 
Deák Leó*.

Deák León kívül a magyar párt jelöltjei 
közül megválasztották Szabadkán StreHczky 
Dénesi és Nagybccskereken dr. Váradi 
Dénesi.

A magyar pártnak negyedik mandá
tumra is van kilátása.

Amennyiben a három helyen megválasztott 
igazságügyminiszter lemond szabadkai mán 
dátumáról, úgy helyette Nagy Ödön jön be.

A Szerémségben a kormánytámogató ra
dikálisok 3, Pasicsék 1 mandátumot kap
tak. Nincsics külügyminisztert Nagybecske 
reken választották meg.

Trifkovics három helyen bukott meg: 
a Szerémségben, a Bánátban és Banjalukán. 
Radonics pedig Szabadkán. Dél-Szerbiában 
a demokraták kerekedtek felül.

Az eddigi eredmények szerint azvárható, 
hogy a demokraták nyernek néhány man
dátumot, a radikálisok megtartják régi po
zícióikat, a többi mandátum pedig megosz
lik. A választásokon 315 mandátumért 431 
listán 4428 jelölt küzdött.

Külföldi sporteredmény. A Slavia le
győzte a Sparlát. Prágából jelentik, hogy a 
mai labdarugómérkőzésben Slavia 2:1, félidő
ben 1 : 1 eredménnyel megverte a Sparta csa
patát.

— A presbiteri világszövetség tagjai Debrc-! 
ccnben. Szombaton érkezett Debrecenbe a 

Presbiteri Világszövetség száznegyvenhét tagja. 
A Világszövetség tagjai vasárnap folytatták a 
városban tanácskozásaikat. A református 
nagytemplomban Drummon R. J. világszövet
ségi alelnök angolnyelvü prédikációt mondott. 
A Presbiteri Világszövetség tagjai ezután a re
formátus templom és a kollégium közötti kert
ben elhelyezett gályarab-emlékoszlopot tekin
tették meg. Délután a kollégium dísztermében 
diszgyülést tartott a Presbiteri Világszövetség, 
amelyen Daiviigs skót lelkész mondott beszé
det. Beszéde végén annak az óhajának adott 
kifejezést, hogy az öt részre szakított magyar 
protestáns egyház a jövőben ismét egységes 
erőt képviselhet.

— Detektívek keresnek egy boxbajnokot 
című multheti cikkünkre vonatkozólag meg
jelent szerkesztőségünkben Jókai-Szilágyi Zol
tán egyetemi hallgató és igazolta, hogy az is
meretlen, durváskodó, de az elégtételadási 
megtagadó egyént ö hagyta alaposan helyben 
és úgy vett rajta magának — akaratlanul bár 
— elégtételt. Az illető azután nyomtalanul el
tűnt.

— Leesett a motorbicikliről. Mint Pápá
ról jelentik, Hesztera Pál magántisztviselő 
Királyházára tartott motorbicilkin. Útköz
ben egy éles kanyarulatnál a gépről leesett. 
Koponyaalapi töréssel a pápai Irgalmasrend 
kórházába szállították. Felépüléséhez kevés 
a remény.

— Nyilakozat. A Hétfői Napló 1927 ja
nuár 24-iki számában megjelent „Egy 23 
esztendős urileány: néhai Bánó Frigyes biz- 
tositótársasági igazgató leányának tünemé
nyes karriérje és kellemetlen bukása a buda
pesti, berlini és hamburgi tőzsdén" cimü 
cikkemet téves információ alapján írtam 
és meggyőződvén arról, hogy annak adatni 
a valóságnak meg nem felelnek, Bánó Ibolya 
urhölggyel szemben a cikk megjelenése 
miatt sajnálkozásomat fejezem ki. Buda
pest, 1927 szeptember 10. Récsei Ödön.

Salamander iskola-cipői közismerten elsö- 
ranguak s ma már olyan közkedveltségnek 
örvendenek, hogy mindenütt csak a Salamon- 
der-cipőket hordják.

— Orvosi hír. Dr. Temesváry Miklós szülész 
és nőorvos többévi németországi tanársegédi 
működés után rendelését IV., Váci-utca lí/b. 
szám alatt megkezdte. Telefón: Teréz 220—16.

— A Frankfurti ősit Vásárral kapcsolatban meg
tartják a német gyümölcsnagykercskedeleni, konzerv
ipar, kertészeti és gyümölcstermelési egyesületek rende
zése alatt a gyümölcs- és világkiállítást. A vásár és 
kiállítás szeptember hó 18-án kezdődik Megtekintésé
ről, utazási kedvezményekről a magyar, osztrák és né 
met vasutakon, ingyen vízumról, kedvezményes ellátás
ról felvilágosítást nyújt a vásár tb. megbízottja, Aczél 
Gyula ur. Budapest, VIII., Bákóczi-ut 32. Telefon: Jó
zsef 418-10.

— Életuntak. Wellisch Henrikné tisztviselőnő Mada- 
rasl-tclepen lévő lakásán arzénnel, — Schullcr Ist
vánná 36 éves háztartásbeli asszony Hungária-körut 
113. számú lakásán ismeretlen méreggel megmérgeztc 
magát. A mentők mindkettőjüket a Rókus-kórbázba 
szállították.

Szent Margitszigeti 
Szanelűrlum 

KKOntf őszi utúkuráK!
Tökéletes diétás 
konyha. F o r r á s I ü r- 
dök a lakószobák bán 

ar Mérsékelt érák -»

— Nyaralás közben kifosztotta a főbérlőjét., 
Mező Lipót, 48 éves cipészmester, aki Baross* 
utca 112. szám alatt lakik, bejelentette a fő
kapitányságon, hogy L. Gizella 19 éves tiszt
viselőnő, aki nála albérletben lakott, azalatt 
mig nyaralni volt, 500 pengő értékű berende
zési tárgyat ellopott és onnan elköltözött. A 
tolvaj tisztviselőnőt előállították , a főkapitány
ságon, ahol beismerő vallomása után további 
eljárásig őrizetbe vették.

— Házasság. Szálát S. László (Budapest) éa 
Scluveitzer Lenke (Kiskunfélegyháza) e hó 
ti-én, vasárnap házasságot kötöttek. (Minden 
külön értesítés helyett).

— Éjszakai verekedés Újpesten. Vasárnap
hajnalban Újpesten a Kassai-utcában ismeret
len tettesek megtámadták Simán Antal 53 éves 
napszámost és súlyosan bántalmazták. Simánt 
az örszemes rendőr találta meg, akinek intéz
kedésére a mentők a Gróf Károlyi-kórházba 
szállitották. ______________________ ___

nz Ön érdekét uédjUk.
| amikor arra figyelmeztetjük, hogy köz- 
1 ismert és úgyszólván minden házban 
I otthonos

I DIANA
sósborszesz

'készítményünket, amely magyar feltaláló
jának világszerte elismerést szerzett — so
kan lelkiismcretlcnül utánozzák. A valódi

DIANA
sósborszesz

1 közkedveltségének és bevezeteltségének 
kihasználásával sokszor teljesen hatásta
lan szereket varrnak a jóhiszemű közön
ség nyakába. Persze ezt csak úgy tudják 
elérni, hogy megtévesztően utánozzák a 
valódi

DIANA 
sósborszesz 

évtizedek óla közismert, jellegzetes cso
magolását.

A palack formája ugyanaz, a külső 
sárga burkalópapír, a pirosszfnű címer
pajzs híven le van másolva, a készítmény 
elnevezése is hasonló,
csak ami benne van, — az más!

A jóhiszemű közönséget azzal is igye
keznek tévútra vezetni, hogy az utánza
tokat olcsóbban adják a valódi Diana 
sósborszcsznél. Adhatják is, mert ezek
nek az utánzatoknak az összetétele és en
nek következtében hatóképessége egészen 
más, mint a valódi Diana sósborszeszé. 
A félrevezetett vevő csak későn jön rá, 
hogy olcsó húsnak híg a leve és hogy 
azok, akik jóhiszeműen, vagy nagyobb 
haszon reményében rábeszélték az olcsó 
utánzat megvásárlására, voltaképpen meg
károsították.

Az utánzatok gyártói rendszerint azt 
hangoztatják, hogy az ő sósborszeszük is 
50% szeszt tartalmaz, tehát époly jó és 
hatásos, mint a valódi

DIANA
sósborszesz

Ez tudatos és rosszhiszemű félrevezetés, 
mert egyrészt az 50% szesztartalmat, 
mint legkisebb megengedhető mennyiséget 
éppen a sok hamisítvány miatt kormány
rendelet írta elő, másrészt és főleg azon
ban azért, mert nem a szesz a tulajdon
képpeni hatóanyaga a valódi

DIANA 
sósborszesznek, 

hanem az úgyszólván csak oldóanyaga 
azoknak a rendkívül értékes, kiváló ha
tású, jórészt tengerentúli eredetű, gyógy
hatású anyagoknak, amelyek a Diana 
sósborszcszt oly páratlan erejűvé és ered
ményes hatásúvá teszik.

Becsületbeli kötelességünk, hogy erről 
íiű vásárlóközönségünket tájékoztassuk és 
minden bosszantó csalódástól, vagy feles
leges károsodástól megóvjuk.

Ha bárhol mást kínálnak önnek valódi

DIANA 
sósborszesz 

helyett, ne fogadja azt el, hanem ragasz
kodjék a törvényesen védett „Diana" el
nevezéshez és ’ ha figyelmeztetés nélkül 
más készítményt adnak önnek az üzlet
ben, utasítsa vissza.

DIANA
Ipari és Kereskedelmi Rt.

Budapest
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SZÍNHÁZI napló
V

Merész lendülettel elsőnek ugrott ki a szín
házak listájára a Broadway bemutatójával a 
Fővárosi Operettszinház. Kétségtelen, hogy ez 
a legfrissebb színházi siker igazolja a legújabb 
színházi teóriát, amely szerint a siker legfon
tosabb együtthatói a merész perdülő történet, 
a moziszerü figurák és a kitűnő előadás. Ez az 
uj teória nem beszél irodalomról, hiszen a 
Broadway az előhírnöke annak a

riport drámának
amely elbeszélő formában minden más felett 
már régen uralja újságjaink hasábjait. Az elő
adás tökéletessége Hegedűs, Kabos, Sarkadi, 
Vendrey, Székely Lujza, Fejes Teri, Hollós 
Juci és Szepes tonna, de elsősorban Szabolcs 
Ernő rendezői érdeme. Kiss Ferenccel igazság
talanul bánt a kritika, mert jobb volt, mint 
ahogy méltányolták, Tassy Mária pedig meg
lepetésszerűen ugrott ki az elsők közé a kitűnő 
ensembleben.

A Belvárosi Színházban lázas izgalommal 
próbálják szezónjuk első darabját, Hatvány 
Lillynek az „Első férfi" cimü színművét.

Gál Béla
a színház uj főrendezője, akinek a Hatvány 
darab az első produkciója, a következőket mon
dotta:

— Hatvány Lilly rendkívül érdekes és rend
kívül aktuális problémát irt meg. Egy fiatal 
leányról van szó, akit a háború alatt erőszakos 
körülmények közölt fosztottak meg leányságá- 
tól. Ez a leány később, a háború után talál
kozik támadójával, aki beleszeret. Ez a férfi az 
első éjszaka jogát a férjnek vindikálta és nem 
hajlandó megbocsátani a nőnek semmiféle hi
báját sem. A leány a vidéki kastélyba, a tett 
színhelyére vezeti imádóját, aki most felismeri 
a leányt — és megkéri a kezét. Rendkívül izgal
mas felvonások során Makai Margit komoly 
drámai szerepet ad, mig Delly Ferencnek .mint 
karakterszínésznek kell majd bemutatkoznia.

A Belvárosi Színház a következő újdonságá
ban, amelynek most már véglegesen a „Szom- 
batestl hölgy" címet adta, Fedák Sárit lépteti 
fel. Fedák Sári VerneuiUe vígjátékéban egy 
naivat játszik, akinek huszonkétéves fia van.

A Magyar Színházban végre megállapították 
az Oroszország után következő újdonságnak, a 
Charlcston premierjének dátumát. Ezek szerint

szeptember 30-án
lesz az uj Yvain-operettnek, a Charlestonnak 
premierje, amelynek főszerepeit Biller, Fejes, 
Csortos, Törzs játsszák.

Ma délután a Budai Színkörben a

Doktor ur
című vígjátékot elevenítették lei, amelynek 
főszerepeit Rátkai Márton és egy fiatal színész
nő, Paris Ila alakították. A közönség meleg ér
deklődéssel fogadta őket.

Ragyogóan átalakítva tartotta megnyitóját 
Pest legújabb mulatója, a

Táncpalota
'A stílusos interiőrök, a jó műsor valóban párizsi 
hangulatot teremtett a nagyszámú közönség 
Körében.

Ma könnyen végzetessé válható baleset 
történt Kiss Ferenccel a Broadway előadá
sán. Annál a jelenetnél ugyanis, mikor Ka- 
bost akarja megütni, a szerep szerint He
gedűs lefogja a kezét. Kiss Ferenc a játék 
hevében nagy lendületet vett, karja kisik
lott Hegedűs kezéből és lecsapott. Kiss Fe
renc keze véletlenül a Kabos ruhájából ki
álló kellék-kést érte, amely

felszakitotta kezefejét
és súlyos sebet ejtett rajta. Kiss vérző kéz
zel játszotta végig a felvonást.

Mint nagy művészi szenzációt emlegetik 
a Városi Színház uj főrendezőjének Király 
Ernőnek munkáját, aki feltűnő rátermett
séggel állt helyt a „Mesék az Írógépről" 
cimü operett próbái vezetésében. A Városi 
Színház egyelőre még nem gondol uj be
mutatóra, de máris szereposztási bajok me
rültek fel az újdonsága körül. Fcrenczy 
Károly ugyanis kevésnek találta kiosztott 
szerepét és

visszaadta
fez igazgatóságnak, amely erre ugyanezt a 
Szerepet Horthy Sándornak adta át.

Az Andrássy Úti Színháznak jövő héten

|| két választott bírósági tárgyalása
lesz. Az első perét Békcffy László ellen foly
tatja le, akit durva szerződésszegéssel vádol. 
Békeffy ugyanis a múlt évben a műsor kö
zepén hagyta ott az Andrássy Úti Színház 
előadását. A másik per Sándor Böske, a 
színház kitűnő fiatal tagja ellen folyik, aki 
a „Borcsa Amerikában" nagy sikere miatt 
a Városi Színházban tovább játszani kény
telen. A választott bíróság fogja majd meg
mondani, hogy Sándor Böske korábbi szer
ződése szerint az Andrássy Úti Színházban 
vagy a Városi Színházban köteles-e játszani.

|| SAt tnOV BÉLA
T a „Vonósnégyes"
i „LélekídoinAr “

cimü bohózatokban a

Teiézköruti Színpadon
I Kezdető fél 9 órakor Telefon : 205—54

színház-mozi 
Szokolay Olly, Nádor Jenő 
és Gallay Nándor a bécsi 
Karltheaterhez szerződtek

Hogy jutott Nádor Jenő a bécsi szerződéshez? — 
Per Szokolay Olly bécsi szerződései miatt

Néhány hónap óta úgy jönnek Pestre a 
bécsi színigazgatók, mint a mieink vidékre: 
uj tehetségeket felfedezni. Elsorolni is sok, 
hány magyar színész arrivált rövid idő 
alatt Bécsben és Berlinben és hány itthon 
elhanyagolt magyar tehetség „kényszerült" 
érvényesülni külföldön. E héten ujra há
rommal szaporodott a kivándorlók szánta. 
Szokolay Olly, Nádor Jenő és Gallay Nán
dor a legújabb bécsi sztárok. Mindhárman 
érdemes és elismert munkásai a magyar 
színpadnak és mégis, szégyen ide, szégyen 
oda, Pesten alig tudtak elhelyezkedni.

* »

Szokolay Olly, Nádor Jenő és Gallay 
Nándornak október 14-én lesz a premier
jük a Karltheaterben. Richard Fali Die 
Glocken von Paris cimü operettjében ra
gyogó külsőségek és óriási reklám előzmé
nyek után debütál ez a három magyar szí
nész, akikért már per is indult két bécsi 
színház között. A Stadttheater ugyanis re- 
vüt íratott Szokolay Ollynak, amikor elha
lászta az orra elől Hermann Fischer, a 
Karltheater igazgatója.

Pesten nem tülekedtek igy a szökő 
Ollyért. Miért? Itt sem vagyunk annyira 
bővében az igazi primadonnáknak. <

♦

Nádor Jenő, aki egy évtizede aratja ko
moly sikereit a Király, Színházban, már 
szerdán búcsút vesz Pesttől. A következő
ket mondja bécsi szerződéséről:

Beluarcsl színház aeiuárosl Színház
Hatvány Lili:

Az első férfi
Fontokén (először) Szombaton (másodszor) Vasárnap (harmadszor)

Hétfőn, kedden, szerdán, csütörtökön, ÓC? Sl ffÓRtÍQ
vasárnap d. u. mérsékelt helyárakkal ifi ŐSTVÖW ÜU O lul JG

Tánepalota 
Budapest szenzációja

Az éjszakai mulató helyiségek’ legszebbje 
megnyílt s kiváló variété-müsorával máris meg
hódította az egész Budapestet.

A régi Casino de Paris helyisége, melyet Dán 
József festőművész tervei alapján alakítottak 
át, egy uj modern s teljesen artisztikus tónust

AMERIKAI TŐKE, EURÓPAI ÍZLÉS:

H Á G Á R FIA
A fordított Monroe-elmélet a film világában 

igy szól:
Európa az európaiaké.

Hollywood megpróbálta 'átszippantani a film 
európai értékeit, de az eredmény majdnem 
minden esetben egyforma volt: csalódott nagy
ságok és' felemás filmek.

A kontinens a legtöbb esetben nem vette be 
az amerikai mázzal átvont témákat és színeket.

A Fox-fllm volt az első, amely szakított a 
rendszerrel és Európa részére Európában akar

NÉGER JAZZ EGTKBÍJL A 
A PÁRISI KALITKÁBAN

— A pesti sztárgázsin felüli, pompás 
szerződést kötöttünk mindhárman Bécsben. 
Szerdán reggel utazunk is, hogy idejében 
elkészülhessünk a nagy premierre. Ez lesz 
az első német nyelvű szerepem. Minden el
ismerés megilleti Lázár Ödön igazgatómat, 
aki példátlan gavallériával engedett ki szer
ződési kötelezettségemből. Egyelőre

két hónapi szabadságot kaptam, 

de hogy mi lesz ezután, azt természetesen 
nem tudom.

— A Karltheater egyévi szünet után -ra
gyogóan átalakítva, velünk kezdi el az uj 
életét, tehát kétszeres érdeklődés kíséri fel
lépésünket. Azt mondanom is felesleges, 
hogy az érdeklődésnek meg is szeretnénk 
felelni.

— Nagyon érdekes a története annak, 
hogyan kerültem ehhez a szerződéshez. 
Nagy autóturát tettem nyáron. Bécs köze
lében sulyos törést kapott a kocsim, fel
utaztam Bécsbe, hogy uj alkatrészeket sze
rezzek be. Felkerestem Halmay Tibort, aki 
ott portált már javában. Este Halmayval 
vacsoráztam, aki a Bohemverlag tulajdo
nosának, Heim urnák bemutatott. Heim ur, 
aki megtudta, hogy baleset ért és nincs 
elég pénzein az uj alkatrészre, anélkül, hogy 
bármi referenciát vagy írást kért volna tő
lem, átnyújtott egy tízmilliós csekket azzal 
a megjegyzéssel, hogy mi még találkozunk. 
Egy hét múlva itt volt Heim urnák a levele, 
amely a Karltheaterbe szerződést kínált föl 
részemre. Ekkor ujra Bécsbe utaztam, el
olvastam az operettet és leszerződtem.

hozott a régi helyiségbe, mely ma szépségében 
s meghittségében teljesen egyedülálló. Kiváló 
műsora és szenzációs zenéje, — melynek Án
gyán Béla a vezetője — máris garancia arra 
nézve, hogy a budapesti közönség kedvenc 
helye lesz.

filmeket csinálni. Ennek az egészséges felfo
gásnak első terméke a

Hágúr fia

című nagyszerű filmalkotás, amelyben Mady 
Christians és Werner Fuetterer vezetésével a 
német filmművészet minden értéke rézztvett.

Amerikai töke és európai ízlés

fekszik ebben a remek és megragadó erejű 
történetben, amelyet szeptember 15-től kezdve 
a Radius és a Palace filmszínházuk jelentet
nek meg.

Megválasztották a 
Színészszövetség 

uj elnökségét
Vasárnap tartotta meg rendes évi közgyűlé

sét a Budapesti Színészek Szövetsége. A Fészek 
Klub kerthelyiségében körülbelül száz-százöt* 
ven pesti színész gyűlt össze, hogy meghall
gassa a szövetség multévi működéséről szóló 
beszámolót és megválassza az uj tisztikart.

A hallgatóság soraiban azonban nem láttuk 
teljes számban azokat a pesti sztárokat, akik 
nek a megjelenése feltétlenül súlyt adott volna 
a közgyűlésnek. Honthy Hanna. Kosáry Emmy. 
Somlay Artúr, Rátkai Márton, Odry Árpád, Gál 
Gyula, Kiss Ferenc veitek részt többek között 
a szinészparlamenlnek csendesen induló ülé
sén, amelynek különös élénkséget csak Molnár, 
Dezső dr. a Szinészszövetség ügyvezető igaz
gatójának beszéde adott.

Miután Sándor Zoltán dr. a Szinészszövetség 
titkára felolvasta az l’J26. évi beszámolót, Mól- 
nár Dezső dr. jelentkezett szólásra.

— A színházi vállalkozásaink — mondja egy 
helyen Molnár dr.

Igen vérszegények
Ha igen enyhén akarom rajzolni színházi vál
lalkozásaink struktúráját, azt kell mondanom, 
hogy

hazárd alapon épülnek föl ezek a vállalko
zások.

A kollektív szerződés kötése alkalmával szín
igazgatók állandóan a „teherbiróképességrőr' 
beszéltek, a vitába mindig beledobták ezt a 
rendkívül sulyos és fontos szót, de nem gon
doltak azzal, hogy utána nézzenek. annak, váj
jon van-e a színházaknak becsületes terhet biró 
alapja. Éppen ezért színészeink szerződése nem 
nevezhető kétoldalúnak. Mert mig egy oldalról 
a színész becsületesen állja a szerződésben vál
lalt kötelezettségét, addig a színigazgató akkor 
fizet, ha van pénze. Nikiink csak a rossz san
szokból jut ki, a jóból semmi. A jövőben min 
den erőnkkel arra kell törekedni, hogy ezt az 
egyoldalú szerződést a lehetőséghez képest ki 
parírozhassuk.

Ezután a tisztikar választására került a sor. 
Molnár Dezső indítványára a reprezentatív el
nöki széket, amelyet Farkas Elemér országgyű
lési képviselőnek ajánlottak föl, még nem töl
tik be, viszont tiszteletbeli elnökké választják 
Odry Árpádot, Csortos Gyulát és Hegedűs Gyu
lát. Alelnökök közfelkiáltással Gál Gyula és 
Rátkai Márton lettek. A közgyűlés meleg szeru- 
tetéröl akarva tanúságot tenni, jegyzőkönyvi 
köszönetét szavazott Molnár Dezső dr-nak és 
Sándor Zoltán dr.-nak, akik fáradhatatlan agi
litással harcoltak aszinészek érdekeiért.

Csortos 
Rátkai

az
Andrássy-uti Színházban

Eddig 12 táblás ház!
A legdrágább jegy 6P

Az egész város beszél már az uj műsor szen
zációiról. Évek óta a legnagyobb színpadi si
ker Szép Ernő: „Igazgató ur!" cimü megrázó 
erejű, költőien szép életképe, melyben Csortos 
Gyula és Radó Mária, a Nemzeti Színház mii- 
szei klasszikus alakítást nyújtanak Percekig 
ünnepük őket. Rátkai Márton és Vaszary Pi
roska a „Vasárnap este tízkor" cimü tragiko
médiában kacagtatják meg a közönséget. Az 
egész műsornak frenetikus sikere vasi. A leg
drágább jegy 6 pengő.

NAG1 KVBHIE
szenzációs konferánszai a

Fedák Sári
ma és minden este

PÉKTEKEN 
ioo-adszor 
Legdrágább hely

6 pengő
Városi Szitáz
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A Filmalap 2 éves szerződést 
kötött a német Staken A. G,-

val 12 film elkészítésére
Hat magyar és hat német film készül a Magyar 
Filmalap pénzén — Angol, olasz és német színész
nők játszanak a magyar filmeken — Pestre jött 
Ernst Metzner rendező, aki megkezdi Heltai Jenő 

Naftalin-jának felvételeit

A Hungária Konrád Kálmánnal megerősített 
csapata csak heroikus küzdelem után tudta 

maga alá gyűrni Újpestet

Megváltoztatják 
r A sokat propagált magyar filmgyártás 

>— ugylátszik — most végre tényleg meg
indul. Ha nem is teljesen a saját erőnk
ből, de

külföldi mankóra támaszkodva, 
végre módunkban lesz a filmmel kulturális 
fölényünket minden relatióban legjobban 
igazoló internál ionalis művészi eszközzel 
eljutni külföldre is, ahol íróink, színé
szeink alkotó ereje többet mondhat el 
mint egy tucat népszövetségi kongresszus. 
Arról van ugyanis szó, hogy a Magyar Film
alap hosszas ostorozás után, Írók, színé
szek, művészek különböző egyesületeinek 
fronttámadása után, jobbnak látta eddigi 
politikáján változtatni és

magyar Írók, magyar filmjeit elkészí
tetni.

A Magvar Filmalap, ugyanis — 
szerződést kötött a német Sfaken A. G. 
fllmvállalattal tizenkét film elkészíté

sére.
Először a Star filmgyárra gondoltak, mint 
olyanra, ahol megindítható a magyar film
gyártás, de ezt a gyárat

egyik fél sem tartotta alkalmasnak 
a nagy magyar filmgyártási programra 

keresztülvitelére.
A Star filmgyár ajánlatát tehát elvetették, 
mikor megjöttek a berlini Staken A. G. elő
nyös feltételei. A Staken A. G. hajlandónak 
mutatkozott a Magyar Filmalap támogatá
sával

hat magyar filméi Pesten elkészíteni 
ha a Filmí|Jap ,

hát német filmet Is finanszíroz.
A Staken A. G. garanciát adott arra vonat
kozóan, hogy

angol, olasz és német piacon Is elhe
lyezi a 12 filmet,

amelyet két éven belül kell elkészítenie. A 
Staken csak azt köti ki, hogy a könnyebb 
elhelyezés miatt minden filmben egy angol, 
egy olasz és egy német színész is játszón, 
amely ellenében a Németországban készülő 
filmjeiben

30 százalék magyar színészt kell szer
ződtetnie.

Ilyen alapon azután létre is jött a Filmalap 
nagy szerződése, amelyet minden pontjá
ban azonban mégsem tartunk előnyösnek.

A létrejött szerződés szerint tegnap Pestre 
érkezett a berlini Staken A. G. rendezője, 
Ernst Metzner. aki tárgyalásokba bocsájt- 
kozott az első film elkészítésére vonat
kozóan a Magyar Filmalappal. Rövid tár
gyalás után megegyeztek abban, hogy 
Ilcltai Jenőnek Naf latin cimü vigjátéka 
lesz az első reprezentáns magyar film, 
amelynek elkészülte után még ősszel hozzá
kezdenek Mikszáth: Szent Péter esernyője 
cimü regényének filmváltozatához. Ernst 
Metzner n Naftalin-t három külföldi sze
replő kivételével magyar színésznőkkel és 
színészekkel veszi fel és a felvételek cél
jára a Corvin filmgyár műtermét bérelte 
ki.

Teljesen beavatott helyről úgy értesülünk, 
hogy a Magyar Filmalap n legközelebbi 
minisztertanács elé terjeszti a fllmrcndclct 
megváltoztatásáról szóló javaslatát. A Film
alap úgy látja, hogy csak

a külföldiek kötelező filmgyártásával 
lehet talpraállítani a nemzeti filmgyár
tást és csak Igy lehet küzdeni az ame

rikai film inváziója ellen.
Német, angol, svájci mintára úgy kívánja 
a Filmalap a filmrendelet megváltoztatását,

a filmrendeletet
hogy minden behozott harminc film után 
egyet Magyarországon készítsenek cl. A 
harminc film behozataláig azonban válto
zatlanul beszedik a „méter pénzeket", 
amelyet

visszaadnak akkor, ha a kötelező fil
met már elkészítették.

A rendelet ilyértelmü megváltoztatása 
fihnkörökbcn minden bizonnyal nagy kon- 
sternaciót fog okozni, de ha tényleg létre
jön, akkor más képe lesz a magyar film
gyártásnak. Slób Zoltán

S P O1 ? T
Három ifjúsági és egy női 

országos rekord volt az MTE 
ifjúsági versenyén

Az MTE vasárnap délelőtt rendezte ifjúsági 
versenyét, amely az ifjúsági atléták szezonjá
nak egyik legsikerültebb eseménye volt. Há
rom ifjúsági és egy női országos rekordot 
eredményezett a befejezéshez közeledő atléti
kai kampány e jól látogatott versenye. Az MTE 
Sütő-Almási-Cser-Huszár összetételű 4)^1500 
méteres stafétája 17 p 57mp-es pompás idővel 
győzött, a múltnak adva át az MTK-nak 18 p 
28 mp-es idővel nyilvántartott régi rikordját. 
Az MTE nevéhez fűződik a 4X800 méteres uj 
stafétarekord is, amelyet a Kiss-Almási-Cser- 
Huszár összeállítási csapat állított fel 8 p 46.4 
mp-es idővel. A verseny legszebb eseményét a 
2000 méteres előnyverseny hozta. Szabó Mik
lós, a KAOE tehetséges ifjúsági középtávfutója 
szenzációs finissel futva le alaposan kieresztett 
ellenfeleit, -■
. 5 perc 40.2 mp-es rekordidővel nyerte meg 

versenyét.
Az ifjúsági versenyt kiegészítő női atlétikai 

számok főként az erősebb nemhez tartozó fia
talságot vonzották ki a Széna-térre. A hölgy
atléták eredményei közül különösen Miskey 
Gizella (MTE) teljesítménye emelkedik ki. 
Miskey 2 p 44.2 mp-es idejével uj hölgyrekor
dot futott. A verseny eredményeit alább adjuk: 

4X1500 méteres staféta. 1 az MTE csapata (Sütő, 
Almást, Cser, Huszár) 17 p. 57 mp. Országos ifjúsági 
rekord! 2. a Vasas csapata 18 p. 14.8 mp. 3. a MAC 
csapata. — 100 méteres síkfutás 17 éven aluliak részére. 
1. Hortobágyi (MTK) 12 2 mp. 2. Kovács (KAOE) 12.2 
mp. 3. Csulik (BBTE). — Távolugrás junior. 1 . Csulik 
(BBTE) 566 cm. 2. Kovács (KAOE) 539 cm. 3. Zscbők 
(KAOE). - Sulylökéa, 1. König (MTK ) 1011 cm. 2. 
László (MAC). — 2000 méteres síkfutás elönyverseny 
1. Szabó Miklós (KAOE) 5 p. 49.2 mp. Országos ifjú
sági rekord! 2. Győry (MTK) 150 m. előny 5 p. 51.9 
mp. 3. Deák (Vasas). — J00 méteres síkfutás. 1. 
Kautschky (FTC) 38.6 mu, 2 Kunár (BBTE) 38.9 mp. 
3. Pornyész. (BSE). — 200 méteres gáfiutás. 1. Gerő
III. (KAOE) 27.7 mP- 2. Nászai (FTC) 31.2 mp. 3. 
Dcdinszky (BBTE). — 4X800 méteres staféta. 1 az 
MTE csapata (Kiss, Almási, Cser, Huszár) 8 p. 46.4 
mp. Országas ifjúsági rekord! 2. az MTK csapata 8 p.
51.2 mp. 3. a MAC csapata. Triatlon. 1. Forray (BBTE) 

pont. 2. Szekrényessy (MTK) 9.5 poht. 3. Wciszkopf
Z. (MTK) 11.5 pont.

NŐI VERSENYEK.
800 méteres síkfutás. 1. Miske,y Gizella (MTK) 2 p.

14.2 mp. Rekord! 2. Dianicska (Vasas). — Magasugrás.
1. Miskey (MTE) 130 cm. 2 Katona (Vasas). - 100
méter. 1. Grünhut Erzsi (MTE) 14.6 mp. 2. Braun Irén 
(MTE).

Az Edénkért
minden este a

Vígszínházban
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A Sabaria mentette meg a
Az elmúlt vasárnap már halalmas erővel lán

goltak fel a bajnoki küzdelmek a proflfutball 
frontján. A még be sem fejezett nagyarányú 
szervező-munka felkeltette a közönség érdeklő
dését úgy, hogy a tegnapi bajnoki küzdelmek 
nézőközönsége örvendetesen meggyarapodolt.

A legnagyobb érdeklődés természetesen a 
Hungária—Újpest mérkőzése felé irányult. Kö
zel húszezer főnyi közönség szorongott az új
pesti Stadion vasbeton-tribünjein, hogy tanúja 
legyen Konrád Kálmán budapesti reprizének. A 
háború után felnőtt generációnak először volt 
alkalma a világhírű csatár játékát élvezni, ért
hető tehát, hogy nagy tömegek^ adtuk találko
zót vasárnap Újpesten.

A Hungária Konráddal, Hirzerrel és 
Schnclder Pepivel megerősödött csapata 
azonban igy Is csak minimális gólkülönb- 
ségü győzelemmel tudott elvonulni Újpest

ről.
A négy vidéki csapat közül három a főváros 

közönsége előtt játszotta le meccsét és mind a 
három vereséggel volt kénytelen vidéki tuszku- 
lánumába visszatérni. Kikapott a Bástya a 
Ferencvárostól, az Attila a III. kér. FC-lől, a 
Bocskay a Nemzetitől.

Hungária—Újpest 1:0 (0:0)
Közel 20.000 főnyi közönség előtt zajlott le 

az első fulball-derby. A nagyszámú közönség 
inkább mindkét csapat uj szerzeményeinek já
tékára volt kiváncsi, különösen Konrád II. iránt 
volt nagy érdeklődés. A kitűnő csatár első já
tékáról nehéz véleményt mondani, egypár kü
lönleges trükköt bemutatott, de egyebet nem 
láttunk tőle. Még nem szokott be az uj kör
nyezetbe.

Ami a játékot illeti, az eldöntetlen eredmény 
fejezte volna ki hivebben az eredményt. Sőt 
a mérkőzés nagyobb részében az Újpestet lát
tuk frontban. A mérkőzés csak az első félidő
ben volt élvezetes, de megállapíthatjuk, hogy 
sima lefolyású volt.

A győztes csapatban Újvári bravúrosan vé
dett, Mandl jobb volt mint Kocsis. A halfsor 
megint gyenge volt. Schneider tipikus támadó 
half, Kiéber csak az első félidőt bírta, a má
sodikban visszaesett. Orth kényelmes. A nagy 
csatársor csak a mezőnyben játszott jól, a 
kapu előtt sokat kombinálnak. A csatársorban 
az eredetileg beállított Haar helyeit a már dél
előtt játszott Jeny szerepelt, mert Haar a mér
kőzés előtti próbarugásoknál a földbe rúgott.

Az Újpest csapatában a védelem feladata 
magaslatán ájlott. Különösen a két Fógl játszott 
kitünően. A halfsorban Lutz 11. volt a legjobb, 
d<? a másik két half is megfelelt. A csatársor
ban Ströck és Spitz voltak a legjobbak.

Viczenik egy-két hibától eltekintve jól ve
zette a játékot.

Az első félidőben változatos játék folyik, in
kább Újpest támad többet, de Dán, majd 
Spitz tiszta helyzetből mellé lő. Fogl II. gyö
nyörű szabadrúgása alig kerülte el az Ujváry 
kapuját.

A második félidőben erős küzdelem indul 
meg a győztes gólért, ami a kék-fehéreknek 
sikerül. Opa'i lefut, beadása Jenyhez kerül, 
aki belövi.

Ferencváros—Bástya 5:0 (8:0).
A Ferencváros nappal szemben játszik az 

első félidőben, s rövid Bástya-fölény ulán 
Kohut révén támad, de az ö lövése a kapu 
fölé jut. A 9. percben Rázsó beadását Túrái 
mellel a gólba viszi. (1:0). Bukovi éles lövését 
Acht kornerre üti, ebből újabb, eredménytelen 
korner lesz. A 21. percben kavarodás után 
Takács II. szerzi meg a Ferencváros második 
gólját. Majd Huss éles lövése jut a zöld-fehé
rek kapuja fölé, mig Weigelhoffer nagyszerű 
szabadrúgását Amsei biztos kézzel védi. A 38. 
percben Weigelhoffer faultolja Túráit, a 11-est 
Takács II. élesen belövi. (3:0). Túrái remek 
lövése alig megy a léc mellé, majd a Bástya 
nyomul fel, de két korneren kívül mást nem 
tud elérni.

vidéki profifutbail becsületét
Helycsere ulán a 14. perc hoz újabb góltj 

Kohut beadását Szedlacsek a bekkek között 
fejjel elviszi, s a kifutó Acht mellett újabb 
gólt ér el. (4:0). A 18. percben hendsz miatt 
11-es lenne a Bástya ellen, de Gerő biró csak 
szabadrúgást ad a 16-osról és ezt elhárítják. 
Rázsó a felső kapufát találja el egészen közel
ről, mig Kohut éles szabadrúgását Acht kiüti. 
Újabb lövése a felsőlécről bombaként vágódik 
le, mindenki gólt lát, csak a biró nem. A 42. 
pereljen esik az ötödik gól. Túrái pompásan 
húzza át Szedlacsekhez a labdát, aki kapásból 
klasszikus gólt lő. (5:0). Néhány eredmény
telen ferencvárosi támadás és vége a mér
kőzésnek.

Nemzeti—Bocskay 4:1 (2:1).
Az újdonsült I. ligabeli Bocskay bemutatta-* 

zása a fővárosi közönség elölt, kudarccal vég
ződött. A kényelmes tempóban játszó Nemzeti 
megérdemelt, biztos győzelmet aratott fölötte. 
A Bocskay vereségét elsősorban gyenge védel
mének, de különösen Hübner kapusnak kö
szönheti, bar csatársora is hadilábon áll a 
góllövés tudományával; egyedül Markos jobb
szélső kivétel. A fedezelsorban Martin jó erő. 
A Nemzeti védelme jó, halfsora is, mig a csa
társorban a két Rémay és Bihámi ötletes.

Már az I. félidő 5. perce eredményes, ami
dőn a szabadon álló Rémay II. védhető gólt 
lő (1:0). A Nemzeti finomabb játéka szembe
tűnő ; a Bocskay alig veszélyes. A 27. percben 
Rémay II. átmegy az egész védelmen, de álta
lános elképedésre ügyetlenül a kapu mellé 
plasziroz. Négy perc múlva Rémay 111. lefut, 
lapos centerét Bihámi leállítja és nyugodtan a 
hálóba vágja (2:0). A 36. percben egy balról 
jövő szabadrúgást Gallina elnéz és a befutó 
Markos gólt fejel (2 :1).

Szünet után a 4. percb n Rémay III. lefut és 
lövése Hübner kezei közt a gólba csúszik (3:1). 
Eredménytelen Nemzeti-akciók után Markos 
éles szabadrúgását Gallina szépen védi A 39. 
percben Rémay III. kihasználja Baik súlyos hi
báját, lefut s közelről a negyedik gólt éri el< 
Biró Sándor gyengén vezette a meccset.

Hl. kér. FC— Attila 4:1 (2:1)
A III. kerület nagyarányú győzelmet aratott, 

pedig a játék inkább az Attila fölényét mu
tatta. A kapu elölt azonban az Attilának semmi 
sem sikerült, viszont a III. kér. FC a miskolci 
hátvédek hibájából mindent kihasznált. A III. 
kerületben a volt Hungária bekkek, Senkey I. 
és Dettrich fényesen játszottak. Az Attilából a 
halfsor tűnt ki. A 18. percben Horváth szerzi 
meg a vezetést, a 24. percben Siklóssy egyenlít. 
A 25. percben Konyor a bekkek hibájából 
újabb gólt szerez a III. kerületnek. Szünet után 
a 33. percben Horváth szabadrúgásból, majd g 
35. percben ugyancsak Horváth rúg gólt.

Kispest—Vasas 3:2 (1:1)
Kispest reprezentatív sportegyesülete a teg

napi Vasas-mérkőzéssel kapcsolatban avatta fel 
újonnan épült impozáns tribünjét, a város 
vezető dignitáriusainak jelenlétében. A szép, 
kis házi ünnepség a pálya közepén folyt le a 
mérkőzés megkezdése előtt. A Vasasok vezető
sége egy művészi ezüstserleget nyújtott át a 
város helyettes polgármesterének, aki Kispest 
selyemzászlajával viszonozta a figyelmességet.

A mérkőzés egyébként egyenlő erők küzdel
mének tükörképét adta. A Vasasok még a 
lábukban érezték a kemény csütörtöki mérkő
zést és igy nem tudták teljes erejüket kifej
teni. A győztes Kispest góljai közül kettőt 
Szabó rúgott, egy pedig Kiéin (Vasas) lábáról 
pattant a hálóba. A Vasasok góljait Himmer és 
Griinfeld rúgták.

Sabária—Budai 33-as 3:0 (2:0)
A nagy formában levő kiváló szombathelyi 

csapat nagy fölény melleit győzte le a 33-ast, 
pedig annak kapujában Zsák szenzációs védést 
produkált. Sabária csapata nagyszerű kondíció
ban és kitűnő formában van. A 33-as nem mu- 
látott rossz játékot, de nem birt a Sabária csatár- 
sorral. A gólokat Tárnok (2) és Mészáros lőtték.

Soroksár vezet a második lisában. 
a további sorrend a következő: 2. Rákospalota, 3. So 
mogv, 4 Erzsébetváros, 5. Pesterzsébet, 6. Húsos, 7, 
Kossuth, 8. Turul, 9. Órás. 10. Rak FC, 11. Terézvá
ros. 12. Városi. A vasárnapi eredmények a következők: 
Pesterzsébet—Bak FC 5:2. Kossuth-Terézváros 3 :2, 
Soroksár-Órás 4 : 0. Húsos—Turul 3 :1, Somogy-Er- 
zsébetváros 3 : 3, Rákospalota—Városi 5 : 0.

A második b) liga
eredményei: Kanizsa—Pécs 5:0, Salgó— II. kcr. FC 
3:1, Lipótváros—Szemere 2:1. Józsefváros—Fővárosi 
2 : 0. Wckcrlctclep—Előre Csaba 5 : 0.

Kehrling Béla lett Magyarország 
teniszbajnoka

Vasárnap befejezték Magyarország tenisz
bajnokságáért folyó küzdelmeket. Bajnok, a 
kitűnő formát mulató Kehrling Béla több
szörös bajnokunk lelt, úgyszintén Péteryvel 
együtt megnyerték a páros bajnokságot is.

Természetes
azúpeavas a

Mohai Ágnes-forrás 
paraladugós üvegekben 
Kapható mindenütt!

Minden este

Oroszország
Csortos — Törzs — Odry — Simonyl M.

VIIGYIH SZÍNHÁZ

Vasárnapi sporthírek
X Pozsony válogatott csapata 4:2 (3:0) 

arányban legyőzte Budapest amatőr válogatott 
együttesét. A pozsonyi csapat csak nagyobb 
szerencséjének köszönheti a győzelmet, a szeb
bik játékot Budapest mutatta.
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A szerkesztésért és kiadásért telel 
Dr. ELEK HUGÓ 

Kiadja:
A .Hétfői Lapok" rjságvállalat.


