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Izgalmas vasárnapGenfbzn
amoeyi miiért gróf ma uálaszol Tituiescu román delegátus
nak, aki az asztalt csapkodva kiáltotta: „Döntsenek, mert 
nekem már elég volt" - a román diplomácia nagy erőfeszítései

— ——— i

Éles fordulatot vett Géniben a magyar-román 
birtokpor vitája, amelyben ma lesz a döntés

A Népszövetség tanácsa ma folytatta 
a magyarro-mán birlokpör ügyében a 
beterjesztett bizottsági javaslat vitáját. A 
vita folytatását izgalmas tanácskozások 
előzték meg. A Népszövetség ülésezésé
nek — för.állása óta — még nem volt 
ilyen izgalmas vasárnapja. Egyetlen de
legátus sem vonhatta ki magát Apponyi 
Albert gróf példátlanul meggyőző erejű 
beszédének hatása alól. A román diplo
mácia tehát a kulisszák mögött hallat
lan erőfeszítéseket tett. Eddigelé még 
nem volt példa arra, hogy a tanács ne 
egyhangúlag hozott volna határozatot 
az eléje utalt kérdésekben. Ezúttal senki 
sem mer még csak jóslásokba bocsát
kozni is a várható döntés eredménye 
felől.

Genf izgalmas vasárnapjáról a követ
kező eredeti tudósításaink és telefon
jelentéseink számolnak be:

Berlin, szeptember 18.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjclen- 

tété.) Genfi jelentés szerint vasárnap élénk tár
gyalások folytak a magyar-román agrárpörök 
kérdésében. A nagy érdeklődésre való tekintet
tel bizonyosra veszik, hogy

a vita erősen kiszélesedik.
Nem lehetetlen, hogy a várható sorozatos 

felszólalások miatt ma még nem kerül sor 
döntésre.

Genf, szeptember 18.
(Magyar Távirati Iroda). Apponyi Albert 

grófnak a népszövetségi tanács délelőtti ülésén 
mondott hatalmas beszéde igen nagy hatást tett 
a tanács tagjaira. Apponyi Albert grófot olyan 
feszült figyelemmel hallgatták, ami máskülön
ben csak Briandnak szokott osztályrésze, lenni. 
Általában az a vélemény alakult ki, hogy

a tanács nem vonhatja ki magát Apponyi 
hatalmas érvelésének hatása alól.

Maga Paul Boncourt is kénytelen, volt a dél
utáni ülésen megállapítani, hogy Apponyi ki
váló érvelése argumentation solide) nagy hatást 
tett rá. A magyar küldöttséget minden oldalról 
üdvözölték és elragadtatással emlékeztek meg 
arról, hogy milyen hatalmasan képviseli Ap
ponyi Magyarországot. Tituiescu a délutáni ülé
sen érezhetően nyomott hangulatban mondotta 
el nem nagyon meggyőző hatású beszédét. Már 
többször hangoztatott érvei és a méltóság hiá

nya nem emelték beszédének hatását.
A pszichológiailag Magyarország Iránt ro
konszenves atmoszférái? Chamberlain be

széde sem változtatott.
Apponyi második, nyugodt méltósággal el

mondott beszéde ismét tömött sorokban von
zotta a terembe az áhitalos hallgatókat. Sze
mélyisége, klasszikus okfejtése és bámulatos 
energiája egyaránt tiszteletet és rokonszenvet 
keltettek, mig Titulecut az elfogulatlan szá
mára is érezhető ellenszenv fogadtat A román 
külügyminiszter azonban maga megett érezve 
Chamberlain és Pau/ Boncqurt támogatását, 
már sokkal nagyobb biztonsággal, sőt

a jómodor határán túlmenő hevességgel tá
madta a magyar álláspontot és aposztro
fálta Apponyit. Amikor a román külügy
miniszter utolsó szavalnál „Döntsenek, 
mert nekem már elég volt" — az asztalra 
csapott, a tanácsteremben a hallgatók sorai

Párls, szeptember 16.
(Havas.) A Matin Genfbe kiküldött tudósí

tója a magyar-román vitáról Írva annak a 
reményének adott kifejezést, hogy

a döntés hétfőig történt elnapolása lehe
tővé teszi a felek számára, hogy gondo
san megfontolják és meggondolják az ösz- 

azes érveket és ellenérveket.

Az Oeuvre kiküldött munkatársa hagozlatja, 
hogy

a vita éles, sőt heves fordulatot vesz.

Kiemeli Apponyi józan ékesszólását és nagy be
nyomást keltő méltóságát.

A Petit Journal kiküldött munkatársa úgy 
véli, hogy az egymással szembenálló két tétel 
egyike sincs veszély nélkül. Románia velejé- 
beh azt a jogot követeli, a maga számára, 
— állami rézonra hivatkozva, — hogy a külföl
diek birtokait is kisajátíthassa Másfelől, ha a 
magyar álláspont diadalmaskódnék, akkor Ro
mániát társadalmi és pénzügyi zavarok fenye
getnék. Barátságos és embcrics megoldást kell 
keresni.

A Petit Párisién kiküldött tudósítója azt Írja, 
kegy Chamberlain a maga rendkívül figyelemre 
méltó jelentésében helytelenül járt el, amikor a 
jelentéshez hozzáfűzte a három kis paragrafus
ban foglalt végső következtetéseket. Ezeknek 
szankció jellegük van és arra nz cselre vonat
koznak, ha I ' fél néni fogadná cl a tanács 
döntését Er olyan érvet szolgáltatott Ma- 
gyarorsz'fs ra, amely nem, csupán a kö
zönségre, han m a tanács egyes tagjaira is, kü
lönösen Stresemannra mély benyomást tett és 
a vitát váratlan módon széles mederbe terelte,

Egy gimnáziumi tanár megölte tanár
társát ás azután töftelötte magát

Rejtcives tragédia Hagykállón
Debrecen, szeptember 18.

64 Hétfői Napló tudósítójától.)
Vasárnap délelőtt Szász József nagykállói 

gimnáziumi tanárt lakásán felkereste kol
légája, Fábry Tivadar. Fábry csak nemré
gen tartózkodik Nagykállón .ahova a romá
nok elől menekült. A két tanár régóta ba
ráti viszonyban állott egymással. Találkozá
sukkor most is szívélyesen üdvözölték egy
mást, majd kedélyesen diskurálva, bevo
nultak a tanár dolgozószobájába. Negyedóra 
múlva a szomszédok

hangos vitatkozás hangjaira lettek figyel
mesek,

'tmely egyre erősebb és erősebb lett. A szom
szédoknak feltűnt a civakodás hangja, bár 
tudták azt, hogy az egykori jóbarátol: között 
az utóbbi időben a viszony egy kicsit feszül
tebb lett.

Néhány perc múlva már kiabálás zaja 
hallatszott át a falakon, mikor egyszerre 
csak

revolverdörrenés hangja verte fel a ház 
csöndjét.

\ következő pillanatban feldúlt állapotban 
összeborzolt hajjal, kezében

a füstölgő revolvert szorongatva, klro- 
hant az ajtón Fábry Tivadar

rövideset* eltűnt a kiváncsiak szeme elől.
A szomszédok rövidese? magukhoz tértek 

e különös jelenet s a revolverdörrenés hang 
jának hatása alól, besiettek a szobába. ahol

a földön vérző mellel, eszméletlen álla

potban találták Szász Józsefet
Fábry Tivadar a vitatkozás hevében revol
verével agyonlőtte barátját. Többen orvos
ért siettek, de az orvos csak a beállott ha
lált állapíthatta meg. A golyó megsértette a 
sziüburkot és azonnali halált okozott.

Ezalatt Fábry Tivadar hazatért lakására, 
bezárkózott szobájába s

főbelőtte magát.

Ravasz és Raffay püspökök 
Cegléden megcsókolták egymást 

a protestáns összefogás jeléül
Cegléd, szeptember 18.

64 Hétfői Napló tudósítójának telefónje- 
lentése.) A ceglédi református egyház va
sárnap délelőtt impozáns ünnepség kereté- 
ebn ülte meg fennállásának négyszázadik 
évfordulóját. Délelőtt a református temp 
lomban ünnepi istentisztelet volt amelyen 
Ravasz László püspök mondott prédikációt. 
Ravasz püspök egyházi beszédében hangoz
tatta. hogy a mai nemzedéknek az ősök hi
téből és kitartásából kell erőt merítenie. \z 
i ’entisztelet után a ceglédi református és 
evangélikus egyháznak közös közgyűlése 

közt egészen szokatlan zugás támadt, úgy 
hogy Apponyi Igen kedvező hangulatban 

mondhatta el viszonválaszát, 
ha a késői idő miatt nem kellett volna a tanács
kozást hétfőre halasztani.

Apponyi Albert gróf ma válaszol Titolescu 
román delegátus felszólalására.

Párls, szeptember 18.
Az Excclslor jelenti Géniből, hogy a 

népszövetségi tanács több tagja táviratban 
kérte Briandt, hogy — ha csak lehet —* 
már szombat este térjen vissza Genfbe, 
mert jelenlétét nagyon kívánatosnak tart
ják ahhoz, hogy a magyar-román viszály 
megszüntetésére olyan formulát találjanak, 
amely a magyaroknál is és a románoknál 
is megelégedést kelt. Briand külügyminisz
ter állítólag közölte, hogy ma délelőtt elin
dul Párlsból Genfbe.

A golyó őt is nyomban megölte.

A nagykállói csendörség nyomozást indí
tott a kettős dráma ügyében. Különösen azt 
akarták tisztázni, hogy a két férfi miről be
szélt. Kihallgatták Szász József hozzátarto
zóit, a szomszédokat s arra a megállapí
tásra jutottak, hogy a két barát között bizo
nyára szerelmi ügy miatt történt az össze
koccanás.

volt templomban. A gyűlést Takács József, 
a ceglédi református lelkész nyitotta meg, 
majd Raffay Sándor evangélikus püspök 
beszélt. Raffay Sándor hangsúlyozta, hogy 
az evangélikusoknak és a reformátusoknak 
testvéri szolidaritásrif van szükségük. E hit- 
vall á s szimbólum a k én t

kezet nyújtott Hava? I ászló református 
püspöknek, majd megcsókol';'k egymást 

a proícstúns összefogás j:<ri!l.

Ravasz László beszélt cr.alán, aki e testvéri 
összefogás pillanatát történelmi jelentőségű* 
nck mondotta. T
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Meghalt Keszler József
A magyar iró- és ujságirótársadalomnak 

nagy gyásza van. Meghalt Keszler József, a 
hírneves esztéta, az Újság felelős szerkesz
tője. Vasárnap délelőtt sógorának, dr. Fa
ragó Sámuel, Máv. főfelügyelőnek Lend- 
vni-utcai lakásán alvás közben érte a halál, 
úgy, bogy nz előhívott orvosok már csak u 
beállott halált konstatálhatták. Keszler Jó
zsefet szivszélhüdés ölte meg.

Keszler József nyolcvankét esztendős 
volt. Pásztón, Heves megyében született. 
Atyja gabonakereskedő volt s flát az egye
temi pályára nevelte. Az ifjú Keszler nagy 
szorgalommal végezte tanulmányait Haj
lama, tehetsége az újságírás felé vonzotta. 
Pályáját a Pester Lloydnál kezdte. Csakha
mar feltűnt friss, eleven, érdekes Írásaival, 
kritikáival, tárcáival. A nagymüveltségü fial
ta! Keszler később Tre.fort Ágost kultusz
miniszter buzdítására Párisba utazott. Ösz
töndíjat élvezett s a francia fővárosban ta
nulmányaiban továbbképezte magát. Páriá
ban többek között szoros barátságot tartott 
fenn Nordau Miksával. Midőn hazaérkezett, 
kinevezték az Országos Sziniakadémia ta
nárává s a Trefort-tanárképzöintézet fran
cia nyelv- és irodalom tanára lett. Keszler, 
aki meghitt viszonyban volt gróf Tisza Kál
mánnal, majd Tisza Istvánnal, kebelbarátja 
volt Mikszáth Kálmánnak s Jókainak is. 
Gajáry Ödönnel együtt résztvett az Az Új
ság megalapításában s a lapnak halála nap
jáig is egyik felelős szerkesztője maradt.

Az irodalom, színészet és újságírás vilá
gában évtizedeken át nagyrabecsüllék Kesz
ler Józsefet, aki Gyulai Pál mellett legkép
zettebb és legkitűnőbb kritikusaink közzé 
tartozott s akit nagy tudása és elbeszélései 
révén a társaságokban is mindenfelé ked
veltek. Az Az Újságban Írott bírálatainak 
mindenkor döntő súlya volt. Egybegyüjtött 
kritikáit könyvalakban is közzétették s ez 
a könyv egyike a legbecsesebb magyar esz
tétikai munkáknak.

Keszler József szinikritikai munkásságát 
öreg korában is ellátta; néhány évvel ezelőtt 
még sűrűn megjelentek írásai lapjában. Két 
évvel ezelőtt hagyta abba írói tevékenysé
gét, mert már mindjobban elhatalmasodott 
rajta szívbaja, amely régóta gyötörte. La
kását, amely hajléka a muzeális értékű ké
peknek, porcellánoknak, kamcáknak, a sző
nyegeknek, — kénytelen volt elhagyni s 
szanatóriumba vonult.

Az utóbbi hónapokban már nehezen tu
dott megküzdeni a kórral, de mintegy más
fél hónappal ezelőtt örvendetes javulás ál
lott be állapotában, úgy hogy váratlanul 
érte családját mai napon 
halála.

Keszler Józsefet kiterjedt 
szolja. Elsősorban felesége, 
Vilma, az egykor ünnepelt 
s két nő- és fltcstvére. Egyik fivére Keszler 
Gyula, New-Yorkban él. Dúsgazdag amerikai 
nagy emberbarát, akit régebben a Whisky- 
király-nak nevetzek el.

Keszler József temetéséről az Újság szer
kesztősége gondoskodik. A temetés szerdán 
délelőtt 11 órakor lesz a kerepesiuti zsidó 
temetőben, ahol a közszeretetben álló, nagy- 
hirnevü újságírót díszsírhelyen fogják el
temetni.

bekövetkezett

rokonság gyá- 
született Reich 
operaénckcsnő,

Ha a legcsekélyebb gyomorőgéat érzi, vágj savanyú 
azéjltt az étkezés útin, ez rendszerint annak a lile. hogy 
fölöslegesen sok gyomorsav van jelen. Ez a gyomorsav 
kezdetben csupán Irritálta a ayoniorialnkat. hosszabb 
idd múlva mér súlyos bénttlmnkat okozhat, úgymint: 
gvomorhurut. dysprpsin. gyomorfekély. Elővigyázatos
ságból már n legkisebb zavaró érzésnél vegyen be egy 
fél kávéskanálnyi „Oma" finomított gyomormeszet. mely 
az étkezési időkre való tekintet nélkül bármikor vehető. 
Az ..Oma" gyomorméjiz leköti a fölös savakat és egész
séges tökéletes, (áldaiomnientes emésztést segít elő 
tza semleges, tokiul kellemesebb, mint a atódahlkar- 
hónáé Kapható minden gyógyszertárban Egy nagy cso
mag éra, mely hosszabb Időre elegendő. 8 pengő.

Főraktár:

Hunnia gyógyszertár
Uudupot, Emóbct-körut 56.

ott |
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OPERA SOROZO
(A Régi Drechaler.plnce, Andrása? fit 2B. sz. Steraben az Operával).

az egyetlen zenés siNző!

■> E n II Á A C zongoratermeiben hírnevei 
n E I* n M 1b O márkAju 7.on«orrtk én nfant- "" TI A nók legolceőbban kaphatók.

Teréa-körnt 43b. R é s z I o t r e h. — Javítás,
Telefon: Teréz 256-76. hangolás.

„A bírói testület leoperálja 
magáról a kelevényeket"

mondotta Wolff Károly
A nyíregyházai kiró- és ügyészkongresszus

Nyíregyháza, szeptember 18.
Hétfőt Napló tudósítójától.) Vasárnap(A .... . . .

délelőtt 11 órakor vette kezdetét az országos 
birói és ügyészi kongresszus, amelyen az or
szág minden részéből mintegy 250 biró és 
ügyész vett részt. A megjelentek között ott 
volt dr. Juhász Andor, a Kúria elnöke és 
Degré Miklós a budapesti Tábla elnöke is 
Dr. Wolff Károly elnöki megnyitójában 
nagyhatású beszédet mondott az igazság
szolgáltatásról, amely — mint mondotta —

a magántulajdonon alapuló erkölcsi vi
lágrend védőbástyája.

Szólt még arról, hogy a magyar birói kar 
rongyaiban is megőrzi férfiul jellemét és ha 
akadnak egyesek, akik kelevények az egész-

ALeszlauer-párti mészárosmesterek 
gyűlésén Vass Józsefet dicsérték és 
kartellbe szólították a husmérőket

A budapesti mészárosok — mint ismeretet— 
három pártra szakadva készülnek a Mészáros 
Ipartestület tisztujitására. Az egyik frakció a 
Leszlauer-p&ri, amely Leszlauer Gyula elnöksé- 
gos Kereskedő és Iparos Szövetség Dalszínház 
gél akarja kivívni, vasárnap délelőtt az Orszá
gos Kereskedő és Iparos Szövetség dalszínház 
uccai helyiségében értekezletet tartott.

Dr. Feleki László, az Országos Kereskedő és 
Iparos Szövetség részéről üdvözli a megjeliente- 
ket, majd Kerekes Gábor elnöki megnyitója 
ulán Rácz Sándor emelt szól azok ellen, akik 
a rágalom fegyvereivel akarnak Leszlauer 
Gyula ellen harcolni. Leszlauer mindig sikru 
szállt a mészárosok érdekeiért és nagyobb szol
gálatokat tett a szakmának, mint bárki más.

— Most is egy demagóg, lármás kis társaság 
akar a szakma vezetősége lenni. Ezek még ma
gukat sem tudják a tönkrejutástól megmenteni 
— mondotta többek között Wittmann Ernő. — 
Etekre igazán nem bízhatjuk a szakma veze
tését.

Wittmann felszólalása után a párt elnökje- 
lölljo, Leszlauer Gyula mondott hosszabb be
szédet. Tiltakozott a Reisz Dávid-párt múlt va
sárnapi gyűlésén elhangzott, személyét érintő 
súlyos vádak ellen és bizonyította, hogy az

Garami Ernő hazajön 
még a kedvezőtlen döntés ellenére is

A szociáldemokratapárt már a legközelebbi napok
ban várja Garami Ernő hazatérését — Györki dr. 

nyilatkozata a Garami-ügyről
élénken

a
Vasárnap politikai körökben 

kommentálták a minisztertanácsnak azt 
határozatát, amely

nem engedi meg, hogy Garami Ernő 
hazatérése esetén szabadlábon védekez
hessék az ellene emelt vádakkal szem

ben.
Garami Ernő már hónapokkal ezelőtt 

puhatolódzott előbb a szociáldemokrata 
párt vezetőinél, majd megbízottai utján az 
illetékes magyar köröknél az iránt, hogy 
megkaphatja-e a szabadlábon való védeke
zésnek azt a kedvezményét, amelyben több 
hazatért szociáldemokrata politikust, köztük 
például Weltner Jakabot is részesítették. 
Garami Ernő képviseletében az idevonat

szabad általánost-séges testen, azért nem 
tani, mert

az Uyen kelevényeket a bírói testület a 
legnagyobb szigorral operálja ki ma

gából.
Beszéde végén megemlékezett a Rothermere 
akcióról is.

Ezután Szeszkay Zoltán, Szabolcsmegye 
tiszti főügyésze, majd Dénes Kálmán dr. 
nyíregyházai polgármester üdvözölte a kon
gresszus tagjait, majd Torzsay Gyula köz- 
igazgutási biró tartott előadást a bírák és a 
társadalom egymáshoz való viszonyáról. 
Végül elfogadták az elnökség jelentését. A 
kongresszus tagjai holnap megtekintik Mis
kolc környékét, amivel a kongresszus befe
jezést is nyer.

említett esetekben
mindig a tisztesség és becsület korlátain 

belül járt eL
Ezután azokkal az eseményekkel foglalkozott, 
amelyek a husiparosokat a hatóságok részéről 
érték,

— Kétszáztizenegy üzem van a szakmán kí
vül, — mondotta — akiknek szabad husi el
adni. Ezek a húson kívül mást is árulhatnál? és 
ezért tudják olcsóbban adni a husi, mint mi 
mészárosok, akik egész rezsinket a húson kell, 
hogy behozzuk. A hatóságok részéről 
csak egy megértő emberrel találkoztam és

ez Vass József mlnlsztereluükbelyettes volt, 
aki tiltakozott az ellen, hogy a húsipart tönkre 
tegyék.

Beszéde végén felszólította a husiparosokat, 
hogy tömörüljenek kartellbe, hogy a bőrt ne 
kelljen a bőrgyáraknak, amelyek a nyers bőrt 
külföldre szállítják, potom áron odaadni

Leszlauer nagy tapssal fogadott beszéde után 
Reisz Árpád a forgalmi adó kérdését teszi szó
vá. Majd az elnök közölte az értekezlettel, hogy 
a párt jelöltjeinek listáját a jövő hét végén 
fogják kihirdetni.

kozó folyamodványt Györki Imre dr. ország
gyűlési képviselő nyújtotta be az igazság
ügyminisztériumba.

A Hétfőt Napló munkatársa ebben az 
ügyben Györki Imre dr. országgyűlési kép
viselőhöz fordult felvilágosításért, akit meg
kérdeztünk arról, hogy miként fogadja 
Garami Ernő a minisztertanács döntését és 
a kedvezőtlen döntés folytán mik a tervei.

Györki Imre dr.
a következő nyilatkozatot tette a Hétfői 
Napló munkatársa előtt:

— Garami -Ernő ügyében a folyamod
ványt már julius harmadik hetében nyúj
tottam be, de arra mindezidáig nem kaptam 
választ. Vass József népjóléti miniszter ur
nák az egyik reggeli lapban közölt nyilatko
zatában, amely szerint a minisztertanács 
nem engedte meg, hogy Garami Ernő haza
térése esetén szabadlábon védekezhessék, — 
nincs okom kételkedni. Ha ugyanis a kor
mány kedvező döntést hozott volna, nyil
vánvalóan azonnal megkaptam volna az ér

tesitésL Én, miután az igazságügyminiszté- 
riumban a kérvényt benyújtottam,

felkerestem hivatalában a népjóléti mi
niszter urat, mint a távollévő miniszter
elnök helyettesét. Előadtam, hogy ké
relmem nem nóvum, hiszen Garami 
Ernő részére >s azt kérem, amit már 

mások megkaptak.

A döntés után nekem, mint Garami Ernő 
jogi képviselőjének, nincs további teendőm. 
Mint politikusnak természetesen megvan azi 
ügyről a véleményem. Mindenesetre

az egész világ érdeklődése fordulna 
Garami Ernő felé, ha a kormány őt 

hazatérésekor letartóztatná.

Ez az eljárás kellő értékére szállítaná le 
azt a „liberális” nyilatkozatot, amelyet leg
utóbb Rublnek István, az egységespárt al- 
elnöke tett a demokratikus irányban való 
orientálódás szükségességéről.

Arra a kérdésre, hogy Garami Ernő á 
minisztertanács kedvezőtlen döntése után 
feladja-e hazatérési szándékát, a szociál
demokrata párt vezetősége körében azt vá
laszolták a Hétfői Napló munkatársának, 
hogy

Garami Ernőnek elhatározott szándéka 
a hazatérés. Garami Ernő tehát minden 
valószínűség szerint hazajön — még a 
kedvezőtlen minisztertanácsi határozat 

ellenére Is.

Garami Ernő hazatérését szociáldemo
krata körökben már a legközelebbi napok
ban várják és arra számítanak, hogy Ga
rami Ernőnek sikerülni fog igen rövid idő 
alatt teljesen tisztáznia magát a magyar bí
róság előtt.

megnyitó estje
Igazgató-tulajdonos: DÓIISS Gy. Aladár 

(Az Operával szemben, Andrássy-ut 25)

EI0H8I0
vacsorázó 

mulató
A „TÓiíKorr ben az úri közönség táncol 

Asztalrendelés: Teréz 134—09
Szombaton és vasárnap reggel 5 óráig nyitva

TABARIN
Vm., RAkőczi-ut 68. Telefon: J. Ml-16

minden este 
a világvárosi 
szeptemberi 

mdsor
Ma záróra órakor
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Rothermere lapja 
a kis államok határairól
„Anglia nem garantálhatja a kis államok határait, 
Magyarország pedig joggal követelheti a trianoni 
szerződés megváltoztatá

Prága, szeptember 18.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefon je
lentése.) A vasárnapi reggeli lapok bö kivo
natban közük Rothermere lapjának, a Daily 
Mail-nak szeptember 14-iki számában meg
jelent cikkét, amelynek tendenciája Cseh
ország ellen irányul. A Daily Mail vonat
kozó cikkében a többi között a kővetkezők 
foglaltatnak:

— Néhány kisebb állam a nagyhatalmak
tól garanciákat kíván határainak sértetlen 
ségét illetően. Ezek az államok a követelt 
biztosítékokat Angliától nem fogják meg
kapni. Etekintetben a kisántánt államai kö
vetelőznek a leghangosabban. Ezek az álla
mok nemcsak hogy garanciát követelnek, 
hanem fegyveres segítség biztosítását is 
óhajtják a békeszerződések revíziója ellen, 
amely szerződések nem igényelhető terüle
teket juttattak nekik. Dőreség volna, ha

sáv4 — irja a Daily Mail
Anglia például a bcsszarábiai határ fölött 
őrködnék, de még nagyobbfoku

esztelcnség volna, ha Anglia bármilyen 
módon hozzájárulna a trianoni béke

szerződés állandósításához.
A trianoni békeszerződés ugyanis Magyar
ország testéről igazságtalanul nagy területe
ket hasított ki. Ez a hallatlan tranzakció 
nem érdemli Anglia védelmét. Uoyd George 
maga kijelenti, hogy a békeszerződéseket 
az államférfiak nem tekintették véglegesek
nek. Ha valamely határ megállapítása hely
telennek, nehézkesnek, vagy igazságtalan
nak bizonyulna, azt meg kell változtatni.

Magyarország pedig joggal követelheti 
a trianoni szerződés megváltoztatását.

Chamberlain egyébként nyíltan kijelentette, 
hogy Anglia nem gondolhat haderejének 
mozgósítására azért, hogy Közép-* és Kelet- 
Európa határait biztosítsa.

manapság a húsfogyasztás csupán az 
ötvenszázaléka a békebeli fogyasztás

nak,
viszont — s ez is az ipar rovására megy — 
az önálló iparosok száma jóval több, mint 
amennyi a békében volt. Ezenkívül a mai 
helyzet bajait a rossz gazdasági és pénz
ügyi politika okozza.

Az előadó ezután határozati javaslatot 
terjesztett elő, amelyet a gyűlés egyhangú
lag elfogadott és amely megállapítja, hogy 
mindazok az érvek, amelyeket a vasárnapi 
munkaszünet felfüggesztése mellett felhoz
nak, hamisak és nem helytállók. A határo
zati javaslat

valótlan beállításnak minősíti azt, hogy 
a vasárnapi munkaszünct az okozója a 

husmérgezéseknek.
Ez bizonyítást nyert a kereskedelmi minisz
tériumban megtartott ankéten, ahol megál

lapították, hogy a husmérgezés előidézője 
a rossz és káros anyagok feldolgozása.

A husmérgezések ellen az egyedüli védeke
zés a piacok, műhelyek és gyárak szigoia 
ellenőrzése szakképzett állatorvosok által.

A húsipari munkások gyűlése kimondja, 
hogy

minden törvényes rendelkezésére álló 
eszközzel küzdeni fog a teljes vasárnapi 
munkaszünetért és követeli ,hogy a ba
romfi és a hal árusítására, valamint a 
főváros környékére is terjesszék ki a tel

jes vasárnapi munkaszünctet.
A nagygyűlés végül utasította a húsipari 

munkások központi vezetőségét, hogy a ke
reskedelmi minisztériumnál a teljes vasár
napi munkaszünet megtartása érdekében a 
lépéseket tegye meg és tiltakozzon az ellen, 
hogy kétezer húsipari munkásnak elvegyék 
egyetlen pihenőnapját.

Kétórás vihar dühöngött 
vasárnap este a Dunántúlon

Vasárnap elfogták Budapesten 
a miskolci kettős rablógyilkos
ság tettesét, aki 9 évig bujkált

Pápa, szeptember 18.
(.4 Hétfői Napló tudósítójától.) 

Vasárnap az esti órákban 
a Dunántúlon nagy vihar vonult végig.

Délután mind szelesebbé vált az időjárás s 
hat órakor elemi erővel tört ki a vihar.

Teljes két órán át tartott a vihar a Dunán

túlon, amely minden forgalmat megbénított. 
A telefónvezetékeket annyira megrongálta, 
hogj’ a Dunántúl számos vonalán

az esti órákban telefónon beszélni sem 
lehetett.

A tomboló vihar nyolc órakor ült el. Arról, 
hogy mily ejt* kárt tett sehogy követelt-e cra- 

beráidozatöi, jelentés még nem érkezett.

Vasárnap a rendőrség kezére került egy 
kilenc esztendővel ezelőtt elkövetett kettős 
rablógyilkosság tettese. A Hétfői Napló két 
héttel ezelőtt jelentette, hogy a miskolci 
rendőrség újabb nyomozást indított az esz
tendőkkel ezelőtt történt rablógyilkosság 
ügyében. 1'918 junius 11-én a Miskolc mel
letti Bánszállás község felé vezető ország
úton csendörfedezettel haladt egy posta
kocsi, amelyben bányamunkások fizetését 
szállították. Az országút melletti kiserdőből 
plonállók támadtak rájuk;

puskalövésekkel meggyilkolták Horvát 
Bélát, a postakocsist és Golob Józsefet, 
az egyik kisérő csendőrt, azután ki

fosztották a postakocsit

A nyomozás nem vezetett eredményre s 
teljesen abbamaradt. Most, kilenc esztendő 
után derült ki, hogy a kettős rablógyilkos
ság egyik tettese Petik János bányamunkás 
volt. A miskolci ügyészség

körözőlevclet bocsátott ki ellene

és megküldötte a budapesti főkapitányság
nak is. A személyleirás alapján

Budapesten elfogták Petiket.

Az elfogatásról vasárnap táviratban értesí
tették a miskolci ügyészséget és közölték, 
hogy Petik Jánost detektívek kíséretében 
útba inditották Miskolc felé.

Meggyilkolta hűtlen szeretőjét 
egy szegedi cipészmester

Tiltakozó gyűlést tartottak 
a húsipari munkások a vasárnapi 
munkaszünet felfüggesztése ellen

' X vasárnapi munkaszünet ügyében va
sárnap délelőtt gyűlést tartott a Magyaror
szági Húsipari Munkások Szövetsége. A gyű
lés alkalmából a Szövetség Kertész-utcai 
helyiségeibe a rend fentartása céljából szá
mos rendőrt vezényeltek ki. A gyűlésen kö
zel hatszáz húsipari alkalmazott jelent meg. 
Révész Manó elnöki megnyitója után Mol
nár Dénes, a Húsipari Munkások Szövetsé
gének fötisztviselöje azzal kezdte beszédét, 
hogy

a munkásoknak ez a gyűlése tiltakozás 
a vasárnapi munkaszünet eltörlésére 

megindult akció ellen.

A húsiparban — úgymond — 9 év óta tel
jes a vasárnapi munkaszünet, melyet a 
munkaadók és a munkások egyaránt élvez
nek. Mintegy öt hónappal ezelőtt a hentes- 
és mészáros ipartestület vezetősége ellen a 
tagok kis töredéke akciót indított s pro- 
grammjául tűzte ki a vasárnapi munkaszü
net felfüggesztését. Ezek ugyanis a vasár
napi munkaszünettel okolják az ipar leron- 
gyolódását. Ez voltaképpen demagógia, 
mert a húsipari krízist nem a vasárnapi 
munkaszünet okozza, hanem a tömegek fo
gyasztóképtelensége. Ezt igazolja az az egy
szerű körülmény, hogy

Szeged, szeptember 18.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) Véres sze

relmi dráma történt vasárnap délelőtt a sze
gedi Alsótanyán. Szekeres István 40 éves 
cipészmester

egyetlen késszurással megölte a vele 
közös háztartásban élő Tanács István- 

nét.
Szekeres István évek óta közös háztartás
ban élt Tanács Istvánnéval. A házastársak 
egész a legutóbbi időkig jó viszonyban él
tek egymással, néhány hónappal ezelőtt 
azonban a férfi munkája megcsappant, ugy 
hogy többször nélkülözniük is kellett. Az 
asszony, ugy látszik, megunta a nyomorú
ságos életet, mert egy napon

otthagyta a férfit.
Szekeres István többször kérlelte az asz- 
szonyt, hogy térjen vissza hozzá, az azon
ban lejelentette, hogy nem bírja tovább a 
szegénységet és

nem tér vissza.
Vasárnap délután Szekeres István betért 

az egyik alsótanyai kocsmába, ahol beboroz- 
gatott, majd újból felkereste Tanács Ist- 
vánnét és ismét kérlelni kezdte. Az asszony 
továbbra is hajthatatlan maradt, majd ami
kor látta .hogy a cipészmester iluminált ál
lapotban erélyesebben lép fel, távozni akart. 
Szekeres István dühében megragadta az 
asszonyt és rákiáltott:

— Ha nem akarsz visszajönni, akkor 
halj meg!

A következő pillanatban
előrántotta kését és markolatig az asz- 

szony testébe döfte.

Tanács Istvánná jajkiáltás nélkül összero
gyott, mire Szekeres István ijedtében futás
nak eredt. A tanyabeliek közül többen a 
szerencsétlen asszony segítségére siettek, de 
mire az orvosi segítség megérkezett, Ta
nácsúé elvérzett.

A gyilkos cipészmestert a rendőrök elfog
ták, letartóztatták és átszállították a szegedi 
ügyészségre.

▼

CORVIN ÁRUHÁZ

őszi és téli Női ruha-újdonságok 
őszi és téli Női kabái-njdonságok 
őszi és téli Női kalap-újdonságok

Látvány osságszámba menő
nyolc kirakatunkban
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Egy amerikai magyar orvos 
nagyjelentőségű gyógyszert 
fedezett fel a kokain és mor

fium szenvedély ellen

Kommunista ál-nagyhercegnő titok
zatos munkája az orosz menekültek 

és volt hadifoglyok között
A főkapitányságon őrizetbe vették a dalmát ál-nagyhercegnőt

Európában először Budapesten használják a Nar- 
cosant, amelynek magyar köles az egyik alkatrésze

Az utóbbi esztendőkben veszedelmesen 
elterjedt kóbitószcrláz nemcsak az orvoso
kat, liánéin a hatóságokat is erősen foglal
koztatja és pedig főként bűnügyi szem
pontból, mert a kábitószertöl megrongált 
idegzetű emberek kevésbé ellenállók a bű
nözési hajlammal szemben s a kokainisták 
és morfinisták közel nyolcvan százaléka bű
nöző. A polgári törvénykönyv és a büntető
novella kiegészítése során

Magyarországon Is rendezni akarják ezt 
a kérdést

'és szigorú intézkedésekkel fogják elejét 
yenni a kúbitószerláz elfajulásának.

Amerikában törvényhozás utján szabá
lyozlak a kérdést. A morfinisták és ko
kainistákat, sőt a prohobiciós törvény óta 
az alkoholistákat is a Ncwyork melletti 
We/l/arc-szigelcn levő Correctton Hospital 
\Welfarc hland nevű intézetbe internálják. 
Az internáltakat egy esztendő óta

> dr. Horovitz A. S. Magyarországból kl- 
I vándorolt orvos felfedezésével, a Narco- 

snn Injekcióval gyógyítják.

Newyorkban közel tizenkétezer morfinista 
és kokainista él. nem is számítva az alko
holisták tízezreit és a Correction Hospltal- 
bnn állandóan közel ezer embert kezelnek. 
A kábítószer és nlkoholszenvedélyt eddig 
hipnózissal gyógyították, ami azonban csak 
hetven-nyolcvan százalékban járt sikerrel, mokban is. 
A Narcosan, amelynek felfedezésén tiz esz-

tcndcig dolgozott Horovitz dr. részben 
lipoidokat és vitamin anyagokat tartalmazó 
viztiszta folyadék. Egyik alkatrésze

magyar kölesmagvak kivonatából készül 
és tökéletesen gyógyítja a legidültebb bete
get is. A Narcosannal bámulatos eredmé
nyeket értek el Amerikában, Európába 
azonban még nem került át és Magyar
ország az első hely, ahol most megkezdték 
alkalmazását.

Völgyeit Ferenc dr., az ismertnevü fő
városi orvos, aki hipnotikus gyógymóddal 
foglalkozik, két év előtt meggyógyított egy 
budapesti tisztviselőt, aki a newyorki 
Horovitz dr. közeli rokona. Völgy esi tavaly 
Amerikában járt és ekkor összekerült pa
ciense rokonával, az amerikai magyar or
vossal. Horovitz dr. megismertette őt a 
Narcosannal, amelyből nagyobb mennyisé
get hozott magával. Völgyesi meg is kezdte 
az uj gyógyszerrel való kezelést, amelyet 
Igy

egész Európában Budapesten alkalmaz
nak először.

A Magyar Orvos cimü orvosi szaklap uj 
száma, amely ma, hétfőn kerül a nyilvános
ság elé, nagyobb cikkben számo Ibe a ma
gyar orvos által felfedezett nagyjelentőségű 
uj gyógyszer eddigi eredményéről, amelynek 
kórházi használatát amerikai mintára való
színűleg rövidesen bevezetik a többi álla-

A főkapitányság politikai osztályán napok 
óta folyik a nyomozás egy titokzatos asszony 
ügyében, aki Alexandra " 
meggyilkolt orosz cár unokahugának adta ki 
magát és mint vöröskeresztcs missziós hölgy 
érintkezést keresett a Magyarországon tartóz
kodó oroszokkal. Tiz nappal ezelőtt Debrecen
ben feltűnt egy missziósnővéri formaruhát vi
selő fiatal hölgy. Felkereste Maur József Bat- 
thyányi-utcai cipészmestert, aki mint orosz 
fogoly került Magyarországru és a háború 
után is itt maradt. A missziós nővér elmon
dotta, hogy

Alexandra Romanowna nagyhercegnő 
a neve,

Miklós orosz cár nővérének a lánya. Család
ját lemészárolták a bolsevikiek, neki azonban 
sikerült megszabadulni és Párisba menekült. 
Most a Vöröskereszt orosz segítő missziójában 
dolgozik ér ebben a minőségben szeretné meg
tudni, hogy kik azok az orosz foglyok, akik 
haza akarnak menni és kik azok, akik se
gélyre szorulnak. Maur összehívta a többi volt 
foglyot és bemutatta nekik a missziós nővért. 
A foglyok azonban gyanúsnak találták, hogy 
az állítólagos orosz nagyhercegnő idegen ki
ejtéssel beszél,

nem tud jól oroszul.
Különös megfigyelésükről jelentést tettek az 
ottani Vöröskeresztnél, ahol Alexandra Roma
nowna azt mondotta, hogy a budapesti orosz

Romanovának, a

IlUU/llll unt mvnuvuu, “^bJ " w-v.—
segítő misszióhoz tartozik. Erre telefonon ér-1 mozás.

deklődtek Budapesten, itt azonban nem ismer
ték az állítólagos orosz nagyhercegnőt. A deb
receni rendőrség gyanúsnak találta szerepé^ 
őrizetbe vette, Budapestre szállította és átad
ták a főkapitányságnak.

Hctényi Imre főkapitányhelyeftes, a politi
kai osztály vezetője meginditottta a nyomozást 
a titokzatos nő ügyében. Kihallgatták a rend
őrségen Malama Vladimír volt államtanácsost, 
aki az orosz Vöröskereszt megbízáséból a Bu
dapesten tartózkodó orosz menekültek segé
lyezési ügyét vezeti, azonban ő is kijelentette, 
hogy az állítólagos nagyhercegnőt nem ismeri. 
Az ál-missziós nővér arra hivatkozott, hogy a 
Balanszkij orosz nagyherceg vezetése alat'. álló 
missziónak a tagja, kiderült azonban, hogy

Ilyen misszió nem működik Budapesten.

Az eddigi nyomozás során tett vallomásaiból 
arra következtetnek, hogy az ál-nagyhercegnŐ 
tulajdonképen a szovjet megbízásából jött 
Budapestre, hogy itt megszervezze az orosz 
menekülteket Moszkva céljaira. A detektívek 
megállapították, hogy a Debrecenben meg
jelent nő nem nagyhercegnő, sőt egyáltalában 
nem orosz, hanem dalmát származású. Kihall
gatása után őrizetbe vették. Eddig még nem 
lehetett pontosan megállapítani, hogy

szélhámos vagy pedig a szovjet szolgála
tában áll.

Szerepének tisztázására tovább folyik a nyo-

Sági Pál.

Tizenkét évi hadifogság után 
hazajött meghalni

Beszélgetés Simonyi Zsigmond özvegyével, 
fia szomorú sorsáról

Tragikus halál érte szombaton éjszaka Si
moni// Zsigmondnak, a nugy nyelvtanárnak 
egyetlen flát: Simonyi Károly gépészmérnököt. 
Simonyi a háború Idején orosz fogságba esett, 
ahonnan 1020-ban nagy szenvedések árán Kí
nába jutott cl s csak most sikerillt hazajutnia 
Budapestre. Nagy betegen érkezett meg a fő
városba, ahol

három napi kínlódás után meghalt.

A Hétfői Napló tudósítója vasárnap felke
reste az elhunyt Siinonyi Károly édesanyját, 
özvegy dr. Simonyi Zsigmondnét. A talpig 
gyászban levő ősz özvegy a következőket mon
dotta nekünk fia tragédiájáról:

— Életem legszomorubb napját szenvedtem 
el tegnnp. Egyetlen fiam, akit tizenkét évi tá
voliét után három nappal ezelőtt viszontláttam, 
meghalt. De — sajnos — nem a karjaim kö
zölt, mint azt egy lap irta. Éjszaka egy órakor 
halt meg a Bálint-klinikán. A wága külön- 
szoba dijat nem tudtuk ugyanis fizetni. Dél
után két órától négyig mellette voltam, akkor 
már agonizált. Olt akartam még maradni 
klinikán ...........................   “
lelt,

« n
utolsó óráit élő ílnm betegágya mcl-

<k nem engedték meg

KŐzös kórteremben csak kettőtől négyig ; a 
látogatási idő alatt lehet a beteg mellett tar
tózkodni, jelentették ki szigorúan előttem.

kórteremben csak kettőtől négyig : a

Hasztalan volt kérlelésent. el kellett távoz
nom >a klinikáról linldokló ílnm mclIőL

’ Éjszaka azután jelentették a szomorú hirt...
Elakad nz özvegy hangja, óriási önuralom

mal küzdi le a sírást és percek múltán foly
tatja •

— Budapesten a béke idején fiam egy nagy 
villamossági lársulatnak volt a mérnöke. Mind
járt a háború kitörésekor hadbavonult, uz orosz

ADMIRAL
az előkeld uiiag taiaihozöneivo

megnyílt
A házi j&zz-band mellett

11 Bécs kedvelt zongorahumorlstája 
|| Magyar-utca 5. Telelőn: J. 4M—4U | 
‘in--------------------------------------------- ----— —.L

„A gyülöletkeltés nem eszköze 
a kiegyenlítésnek"

■— mondotta Szmrecsányi Lajos egri érsek
Szmrecsányi Hevesen válaszolt a reformátusok támadására

fronton harcolt. Az egyik ütközetben
három tüdőlövést kapott s sebesülten fog

ságba esett.
Az orosz hadifoglyok szomorú életét élte és 

sokat betegeskedett. Szivburnk- és izületi gyul
ladást kapott s kétoldali tüdőcsucshurut gyö
törte. Eleinte csak annyit tudtunk meg róla, 
n szórványosan érkező levelezőlapokból, hogy 
beteg. Azután évekig nem érkezett semmiféle 
életjel tőle. Aggódtunk életéért, sorsáért, nem 
tudtuk ml van vele. Férjemet ez nz állapot 
annyira elkeserítette, hogy

bánatában 1919-ben elhunyt. i
Fiamról azután csak nagysokára tudtam meg 

hogy Oroszországból barátai segítségével

Kínába jutott,
ahol midőn egészségi állapota javult, dolgozni 
kezdett. Egy sanghai-i villamossági üzem mér
nöke lett. Meg is nősült, egy rigai német nőt 
vett feleségül, aki ön-feláldozóan ápolta. Később 
ismét elhatalmasodott a betegsége. Már régóta 
vágyott haza, Budapestre, s most végre sike
rült hazatérnie. A magyar kormány tiz Kíná
ban élő, volt oroszországi hadifoglyot állam
költségen hazahozatott.

ö is a tíz között volt, az utolsó tiz hazatérő 
hadifogoly közt.

Nngybctcgen tette meg a többhónapos utat, 
a hajón negyedik osztályú utasok közé 
akarták helyezni a csupán a hajóorvos 
emberségéből ágyhoz és ápolóhoz Jutott a 

hajón,
különben talán az utón érte volna a halál.

— Budapestre már nagyon legyengült álla
potban érkezett szegény fiam. Hordágyon azon
nal a Bálint-kllnikára szállítottuk. Jóformán 
alig beszéltein vele, még nem is örülhettünk a 
viszontlátás örömeinek, a gyilkos kór oly nagy 
mértékben erőt volt rajta...

özvegy Simonyinó nem tudja tovább folytatni 
a beszélgetést. Elbúcsúzunk. A szomszédos szo
bában két kis gyerek játszik. A 3 éves Jolantba 
s a 20 hónapos Fclicitas, az elhunyt Simonyi 
Károly gyermekei, akiknek fogalmuk sincsen 
arról, mi történt szegény édesapjukkal.

Simonyi Károlyt, akinek családja iránt sze
les körökben nyilvánult meg a részvét, kedden 
temetik.

(A Hétfői Napló tudósítójától.) Heves 
nagyközségben mintegy hatezer főnyi ka- 
thoíikus hivő jelenlétében tartották meg va
sárnap a katholikus napot. Megjelentek He
ves vármegye országgyűlési képviselője, a 
környék előkelőségei s ott volt Hunyady Fe
renc gróf is. Szmrecsányi Lajos egri érsek 
mondott tábori misét, majd megnyitotta a 
katholikus nagygyűlést. Megnyitó beszédé
ben kitért a reformátusok nagygyűlésén s 
a presbiteri kongresszuson elhangzott ka
tholikusok elleni támadásokra is. Szmrecsá
nyi Lajos többek között a következőket 
mondotta:

— Bennünket, katholikusokat nem aka
dályozhatnak meg méltatlan támadások, 
amelyek

harcra ingerelnek, gyűlölködést kelthet
nek s az ország átkára vannak 

Azok, akik ezt teszik, gyengeségük tudatá
ban nem tudnak más eszközt találni, mint 
testvéreiket gyülölségre hangolni hogy igy 
tartsák össze azokat, akiket másképpen 
összetartani nem tudnak.

— Az izgatókkal szemben a katholikus 
államférflunak bölcs mérsékletével kell 
megállapítani, hogy

a gyiüöletkcltés nem eszköze a kiegyen
lítésnek. Ez csak elősegíti a romboló 
munkát, azok munkáját, akik minden 

vallásnak ellenségei.
Ez az igazság, ha mi azt látjuk, hogy a haza 
és az erkölcsök megszilárdulásán dolgoznak

ott a másik táborban, mindig készek va
gyunk és voltunk érdemeiket elismerni. Mi, 
katholikusok nem veszekszünk s nem gán- 
csoskodunk. Meggyőződésünk, hogy a mi 
vallásunk a legbiztosabb eszköz az erköl
csök, a társadalom s a haza megszilárdítá
sának munkájában.

Szmrecsányi Lajos érsek beszéde után 
Hedry Lőrinc, Heves vármegye főispánja, 
vitéz Subik Károly, Ernszt Sándor, Czettler 
Jenő és Haller István mondottak beszédeket

A katholikus nagygyűlés nagyszabású 
bankettel ért véget.

LÓSPORT
Lovaregyleti versenyek

Holtverseny a kőbányai díjban Poéta és Bandi 
II. között.

I. 1. Lázadó (’/io) Szabó, 2. Agosta (1)4) C»uta, 8. 
Kacagó (4) Szűcs. F. m. Várkert, 1 h. 1% h. 10:16.

II. 1. Monsoon (4) Balog. 2. Salambo (14) Szűcs, 8. 
Anna (10) Balás. F. m. Carlo, Pasita, Prlvatopass, Li- 
lah S.. Ovár. Montana, Öreg Signora, Lady Ivy, Ha- 
^ar,38Ca^ric< n- ^báró. Mimóza, h. % b. 10:59,

Íll. ’l. Bandi n. (1%) Szabó II. és Poéta (5) Esch. 
3. Koppány (4) Szokolai. F. m. Sólyom, Nádor, Tandi, 
Dehngyhnem. Holtv. 2 h. 10:11. (Bandi II.) 39 (Poéta),

IV. 1. Marika II. (3) Stanek, 2. Eszmény (10) Blas- 
kovics. 3. Flaminh (6) Gutái. F. m. Viglegény. Tatrang. 
Várlak, Derengő. Töhötöm. Kadarka. Anikó. Fejh. 
fejh. 10:39, 17. 46. 24.

V. 1. Slfa (2) Szibó L. II. 2. Rum (»/is) Esch. 3. 
Rndio (12) Szakolal. F. m. Becses, Landstrclcher II., 
1 h. 1)4 h. 10:33, 17. 15.

VI. 1. Peleas (8) Balog. 2. Prlncess (1)4) Gulyás, 3. 
Lelenc (4) Kaszián. F. ni. Hogy volt, Sylvana, Mclia, 
Doria, Ne busulj. Kutas, Apor. Nyh. 1)4 h. 10:90, 25, 
16. 18.

Bécsi lóversenyek
I. 1. Don Carlos 1% Rojik. 2. Rosau 8:10 Takács J. 

F. m. Lackó, Fantast. — II. 1. Liesing 2)4 Kollnsky. 
2. Anmuth 6 Danegger. 3 Pitykés 2% Schejbal. F. m. 
Kontra, Furlc, Selndon, Lancia, Liluschka. — III. 1, 
Iffezheim Bartosck. 2. Lerchcrl 2)4 Danegger. 3. 
Agboa 2)4 Szente. F. ni. Na nu? Samicl. Helvctia. 
Schncerose, Lisina. — IV. 1. Celliota p Schejbal. 2. 
Dorost 3 Takács I. 3. Mister Stiutz 10 Szilágyi. F. ni. 
Zcus. Samara, Steker. - V. 1. Samun 4 Ilojik. 2. Ser- 
gey 10 Bartosck. 3. Kinoprinz 2 Tóth B. F. m. Noblo- 
mau. Eglantine, Hegcr, Daily Mail. Purli, Ezo rév. — 
VI. 1. Osman P. 1)4 Rojik. 2. Zauscrl 3 Takács. 3. 
Lobau 4 Takács J. F. m. Kuppi Jóska, Buklschreck, 
Galant. Hunyor. - VII. 1. Blskri 6:10 r Weisz. 2. 
Annotta 1)4 Hlntschlch. F. m. Old Dalby, Lóránt. — 
VIII. Futam. 1. Grinzingcr 1)4 Schejbal, 2. Pommard 3 
Müller. 8. Woodborn 8 Tóth B. F. m. Jasan, Bourbon.

Néger zene egyedül |
a Párisi Nailikáiiani
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A megszüntetésre ítélt 
pesti klubok névsora
Tizenegy klub a belügyminisztérium 

feketelistáján x
Budapest polgári társadalma őszinte öröm

mel vett tudomást arról, hogy a hatóságok 
végre komolyan rendet akarnak teremteni a 
főváros kártya-dzsungelében, amelynek

mételyezö hatásút Budapest társadalmának 
minden rétege, kivétel nélkül megérezte.
A Hétfői Napló munkatársával vasárnap este 

Jól informált helyen ebben az ügyben a követ
kezőket közölték:
t Ahatóságok — a razziázások során — meg
állapították, hogy melyek azok a klubok, ame
lyek „vásárolt alapszabályokkal dolgoznak", 
vagyis: csupán cégérül használják a belügymi
nisztérium által jóhiszeműen engedélyezett 
klub-neveket, a valóságban a klubélet ott egész
ben véve a zöld kártyaasztalok körül zajlik le.

Ez a megállapítás pedig egyúttal nem marad 
csak megállapítás, hanem komoly következ
ményei is lesznek, amennyiben a belügymi
nisztérium meg fogja szüntetni ezeket a 

klubokat
Közölték munkatársunkkal azt is, hogy me

lyek azok a klubok, amelyeknek beszüntetésére 
nézve a rendőrségi razziák és nyomozás során 
előterjesztis történt a belügyminisztériumban. 
Információink szerint ezek a klubok a kővet
kezők:

Vilma klrálynő-ut 8. A Terézköruti Pol
gári Klub.

Itt egy Szirmai Oszkár nevii pinkabérlő haj
totta fel slepperck seregével a játékosokat.

Szegfü-utca 5. TTC.
Ez a klub már több botrányos jelenetnek volt 
a színhelye. Egy Králl nevű pinkabérlő nevé
hez fűződik a klub felvirágzása. Králl a leg
utóbbi időben kivonult ebből a klubból és

a Savoly Hotelben, a József-körut 11. szám 
alatt rendezett be egy kártyabarlangot.

Ennek a beszüntetésére nézve is megtörtént az 
előterjesztés.

Előterjesztés történt ezeken kívül
a Népszínház-utca 33. szám alatti klub 

megszüntetésére is,
amelynek publikuma jórészt a Teleky-tér kör
nyéki kereskedővilágból rekrutálódott és ahová 
egy Lichtovitz Lipót nevű ember csábította fel 
a játékosokat.

A Hegedűs Sándor-utca 9. szám alatt a 
Nemzeti Egység Köre,

amelyet egy Szemere-Lovas nevű régi pinka
bérlő társaság vezet és ahol ezidőszerint Buda
pest éjszakai életében a legnagyobb kártyázás 
folyik. Nem ritka eset itt, hogy ezer, ezerötszdz- 
pengős bankot egyedül tart egy-egy játékos. A 
Hegedűs Sándor-utcal klubhelyiségben estén
ként több százmillió cserél gazdát és

a kártyások becslése szerint a pinkátoknak 
egy-egy hónapban 30—40.000 pengő tiszta 

jövedelmük van.
Ebben a klubhelyiségben is tartottak az el
múlt héten razziát, de a razzia után néhány 
perccel már ismét megindult a játék és éppen 
olyan tempóban, mint azelőtt.

A Wesselényi-ntca 24. szám alatt
a fogászok klubja. Az Andrássy-ut 61. számú 
házban

a Nemzeti Társaskör.
Itt egy Székely Imre és Kardos Sándor nevű 
pinkabérlők dolgoznak. Ez az a hely, ahol ta
valy öthónapon keresztül, megállás nélkül éj
jel-nappal folyt a játék, amíg a rendőrség ne
szét vette a dolognak és a sűrű razziázásokkal 
a játékot megszüntette.

A Teréz-körut 40—42. számú ház alatt 
lévő klub beszüntetésére nézve Is megtör

tént az előterjesztés.
Itt egy Somogyi-Róna nevű - Nrll i
pinkát

Az Erzsébet körut 41. száma házban lévő 
klub, továbbá az Excelslor hotelben tevő 

kártyaklub
beszüntetésére nézve is megtörtént az Indítvány

Ezenkívül pedig a
Baross ucca 0. számú házban,

a Tanító Bank helyiségében lévő kártyaklub 
beszüntetésére Is indítványt tettek. Ennek a 
klubnak a pinkájót egy Weisz Manó nevű em
ber bérli. A felsoroltakon kívül még

a Német-utca 18. szám alatti kártyabarlan
got

is meg akarják szüntetni.

A Hétfői Napló munkatársa egyébként meg
állapította, hogy tegnap uj kártyabarlang is 
nyitott meg a város szivében.

A Kár oly-körút 2. szám alatt a régi Royal
isták helyiségében feltámadt a Nemzeti 

Atlétikai és Lovasklub.
amelynek dr. Szabó Ödön az egyik vezetője. A 
pinkát itt egyébként egy Fürst László és egy 
Horvát nevű volt zsetonos bérli.

Hogy ezek a klubok valóban meg is fognak 
szünna, az egyelőre még a jövő kérdése. Kétség-

Izgalmas zsebtolvajüldözés a Város
ligetben, fáramászó tettessel — egy 

üres pénztárca miatt
Vasárnap délelőtt egy 27-es jelzésű villamo

son utazott az Aréna utón Kiéin Sándor edény
kereskedő. A Városligetnél észrevette, hogy a 
mellette álló fiatalember kiemeli zsebéből a 
pénztárcáját. Elkapta a karját, a fiatalember 
azonban kiszakította magát a kezéből, leugrott 
a villamosról és futásnak eredt. Kiéin megállí
totta a villamost, leszállt és a járókelőkkel 
együtt üldözőbe vette a zsebtolvajt. A kopott
ruhás fiatalember a bokrokon, virágágyakon 
keresztül menekült. Az üldözök mindenütt a 
nyomában Néhány perc alatt nagy tömeg ve
rődött össze, rendőr került elő, aki kardot 
rántva üldözte a menekülő tolvajt. A fiatal
ember gyors futással ért a játszótérre, átugrálta 
a padokat s menekülés közben

fcilökte az útjába kerülő játszó gyerme
keket.

A Vajdahunyad vára előtt zsámolyon ülve 
árult gyümölcsöt kosárból egy öreg kofa. A 
zsebtolvaj futás közben neki szaladt és

zsámolyostól, kosarastól együtt felborította, 
úgy hogy a gyümölcs szertegurult. Az üldöző tö- 

Méry György 
újabb látogatása a törvényszéken

Méry György dr. a Méry-Iámpa feltalálója 
vasárnap ismét ellátogatott a törvény
székre. Megjelent AntalíTy vizsgálóbírónál, 
hogy okmányait bemutassa a bíróságnak. 
Kis kézitáskát szorongatott hóna alatt és 
abból szedegette ki sorjába igazoló iratait.

— Elhoztam biró urnák az összes ok
mányaimat — mondotta Méry — igazolni 
akarom állításaimat.

A táskából egymásután szedte elő az irato
kat. Először a Markó-utcai reáliskola érett
ségi bizonyítványát mutatta meg, amely 
Jónás Izsák 1874-ben született tanuló nevére 
szól. A bizonyítvány tiszta elégséges, csu
pán a fizika osztályzata jeles.

Ezután átadta a József műegyetem álta 
kiállított mérnöki diplomát a névmagyaro-

sitást igazoló okmányt, amely szerint nevét 
Méry Józsefre változtatta, keresztlevelét, 
amelyből kitünőleg feleségével együtt áttért 
a katolikus hitre és a keresztségben a 
György nevet vette fel, végül a charlotten- 
burgi egyetem által kiállított tanári okleve
let. ezekkel kétséget kizáróan bebizonyí
totta, hogy

jogosan használja nevét és valóban 
műegyetemi tanár.

A vizsgálóbíró megtekintette az iratokat 
és visszaadta Mérynck, aki távozásakor be- 
jelentette, hogy Bokor Mór ellen, aki a haj
zat ellene megindította, hatóság előtti rá

galmazás miatt megteszi a feljelentést.

arass Imre firnagy BRggllkossága 
agyában Budapestan rendtrl 

nyomozás indult meg
Miskolcon a Tizes honvéd uccában tragi

kus öngyilkosság történt a múlt hét szerdá
ján. Kress Imre őrnagy, a miskolci vámke
rület gazdasági hivatal főnöke, szolgálati 
fegyverével szivenlőtte magát. A szerencsét
len őrnagy, pár percig szenvedett és még 
mielőtt orvosi segítség érkezett volna, meg
halt. Az őrnagy öngyilkossága mély meg
döbbenést keltett. Mindenki szerette, ked
velte a szimpátikus katonát, aki a miskolci 
társadalmi életben élénk szerepet vitt. Két 
nappal az öngyilkosság után katonai pom- 
pával temették el Kress Imrét.

Az öngyilkosság után a rendőrség megin
dította a nyomozást. Az öngyilkos

levelet nem hagyott hátra
és közvetlen környezete sem tudta elkép
zelni az okol, amely Kress Imrének kezébe 
adta a fegyvert.

A nyomozás .szálai Budapestre vezettek.
Kress Imre hivatalos ügyben szokott fel
utazni Pestre. A legutóbbi időkben ezek a 
hirtelen felutnzások mind gyakrabban kö
vették egymást. Ilyenkor autót rendelt, el
utazott. Az autó megvárta az őrnagyot és

télen azonban, hogy a hatóságok nem eléged
hetnek meg félmunkával, nem elég, hogy rá
ijesztettek a kártyabarlangok vezetőire a raz
ziázásokkal, hiszen nyilvánvaló az elmúlt évek 
tapasztalataiból, hogy a razziákkal csak egy- 
időre, néha csak egy-egy estére tesznek féket 
a kártyaszenvedélyre.

A fele utón való megállás egyértelmű volna 
a — kudarccal.

A főváros polgárságának eminens érdeke, 
hogy ezek a kártyabarlangok valóban örök 
időkre bezárják kapuikat. De érdeke ez azok
nak a kluboknak is, umelyck rendesen, alap
szabály szerint működnek, ahol valóban klub
élet folyik: társadalmi célok érdekében és ame
lyek a kártyabarlangok elburjánzása miatt ma
guk is sok kellemetlenségnek voltak kitéve. 
Minden bizonnyal ezeknek a zug kártyabarlan
goknak a beszüntetésével a legközelebbi jövő
ben már sokkal kisebb lesz a bünkrónika és 
kétségkívül az öngyilkosságok statisztikája is 
erősen megérezné a hatóságok helyes intézke
dését.

meg percől-percre nőtt, két arra járó detektív 
is csatlakozott hozzájuk A zsebtolvaj, mikor 
látta, hogy már nincs menekülés, elszánt moz
dulattal egy magas fa mellé ugrott,

felkuszott a fa törzsén s néhány pillanat 
alatt eltűnt a lombok között.

Az üldözők körülvették a fát, a rendőr és a 
detektívek felszólították, hogy jöjjön le. Az ül
dözött most már látta, hogy nem menekülhet 
meg és csöndes megadással lemászott a földre. 
A rendőr igazoltatta és akkor kiderült, hogy 
Bérezi János a neve, állásnélküli lakatossegéd, 
egyébként pedig veszedelmes rovotimultu zseb
tolvaj. Most már felszólították, hogy adja át a 
tárcát. Bérezi zsebébe nyúlt és átadta Kiéin 
Sándornak a pénztárcát, amelyből csupán né
hány papirszelet, feljegyzések, cédulák kerültek 
elő,

pénz azonban nem volt benne.

A póruljárt zsebtolvajt a főkapitányságon le
tartóztatták és átszállították az ügyészségre. 

másnap reggel, amikor visszaérkezett Mis* 
kolera, levert hangulatban állított be a hl* 
vatalába és folytatta a munkáját. Levertsé
gének senki nem tulajdonított jelentőséget. 
Azt hitték, az úti fáradalmak viselték meg 
az őrnagyot.

A temetés után kiderült, hogy miért uta* 
zott Kress Imre olyan gyakran Budapestre, 
X miskolci vúinőrségparancsnokságot névte
len levélben értesitették, hogy

Kress Imre minden esetben, amikor
Pestre utazott, egész Idejét kártyaszobák

ban töltötte el.
Igen nagyban játszott és nagyon sok pénzt 
vesztett.

A levél alapján átvizsgálták a gazdasági 
hivatal könyveit. A vizsgálat szenzációs 
eredményre vezetett. Rövid idő alatt — 
amely összeesik Kress budapesti látogató* 
sainak idejével — mintegy

hatvanezer pengő hiányzott a vámőrség 
pénztárából.

Azonkívül megállapította a nyomozás, hogy 
az őrnagy magánvagyona is elveszett.

A budapesti nyomozás is mindenben alá
támasztotta a névtelen levél adatait Kress 
Imre egy üzleti útja alkalmával betért egy 
körúti kávéházba. Kis idő múlva egy jólöl- 
lözött férfi kért engedőimet, hogy asztalá
hoz ülhessen. Csakhamar élénk beszélgetés 
fejlődött ki az őrnagy és uj ismerőse között. 
Amikor pedig az őrnagy távozni készült, az 
uj ismerőse meghívta valahová, ahol meg
isznak egy üveg pezsgőt. Az őrnagy először 
szabadkozott, de a végén mégis csak bele
egyezett. A jólöltözött fiatalember

az egyik kártyaklub sleppere volt 

és az őrnagyot felvitte a kártyaklubba. Egy 
üveg pezsgő után az őrnagy már bement a 
kártyaszobába. Pár perc után a zöld asztal
nál ült és játszott.

Játszott és vesztett.
Egyik ezrest a másik után és reggelre az 
utolsó pénze is ottmaradt. Legközelebb na
gyobb összeggel jött Budapestre és újra el
vesztette minden pénzét. És ez igy ment hó
napokon keresztül.

Kress Imre, aki nem volt ismerős Pesten, 
állandóan ezzel a fiatalemberrel járt és ez 
vitte mindenféle kártyaklubba. A rendőrség 
most ezt a fiatalembert keresi. A budapesti 
nyomozás eddigi eredménye, hogy

megállapították melyik az a két klub, 
ahol Kress Imre leggyakrabban kártyá

zott.
Ezek szerint az őrnagy nagyon sokat kár

tyázott a Teréz-körut 40—42. szám alatt 
lévő Terézvárosi Társaskörben, ahol jelentős 
összegekkel adós is maradt. De sokat járt 
a Nemzeti Egységkör Hegedűs Sándor-utca 
3. szám alatti helyiségébe is. A rendőrség 
most tovább folytatja a nyomozását. Igyek
szik megállapítani a többi kártyaklubbok ne
veit, mert ezúttal kétségtelen, hogy a Pesten 
teljesen ismeretlen Kress Imrét felcsábitot- 
ták a kártyaklubbokba.Ezek ellen a klub- 
bok ellen a legszigorúbb eljárás indul meg.

Természetes
szénsavas a

Mohai Agnes-íorrás 

paraladugós üvegekben 
Kapható mindenütt!

Mdtavariett
VI., Jókai tér 10. ez.

Világvárosi 
táncmilsor

ma zárára 
resnie íS Órakor
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— Időjárás. A Meteorológiai Intézet 

vasárnap az időjárásról a következő 
prognózist adta ki: Változóan felhős, in
kább enyhe idő, semmi, vagy csak kevés 
csővel.

— Bethlen miniszterelnök a jövő hé
ten átveszi hivatalát. Bethlen István gróf 
miniszterelnök, aki jelenleg a báitaszéki 
állami birtokon vadászik, a napokban 
Badvánvba utazik szarvaslesre. A mi
niszterelnök radványi tartózkodását 
8—10 napra tervezi. Eszerint Bethlen 
István gróf miniszterelnök már a jövő 
hét végén visszaérkezik és legkésőbb 
szeptember 30-án átveszi hivatala veze
tését.

— A volt I. honvéd gyalogezred emlék
ünnepe. Vasárnap délelőtt leplezték le a 
Ferenc József gyalogsági laktanyában a volt 
I. honvéd gyalogezred elesett hőseinek em
léktábláját. Az ünnepélyen megjelent töb
bek közölt Domány István tábornok, a hon
védelmi miniszter képviselője és Ujfalussy 
Gábor tábornok, a hadsereg főparancsnok
ság képviselője is. Az ünnepség tábori misé
vel kezdődött, majd dr. Rácz György a volt 
bajtársak nevében mondott beszédet. Ez
után Barta Lajos altábornagy beszéde köz
ben leleplezték a hősihalottak emlékét meg
örökítő emléktáblát.

— Szmrccsányi egri érsek tárgyalása 
Klebelsberg gróffal a priniásl szék betölté- 
•érői. Katolikus egyházi körökben nagy je
lentőséget tulajdonítanak annak a tárgya
lásnak, amelyet az elmúlt héten Szmrecsá- 
nyt Lajos egri érsek folytatott Klebelsberg 
Kunó gróf kultuszminiszterrel. Klebelsberg 
Kunó gróf kultuszminiszter ugyanis az el
múlt hét elején, mielőtt a bátaszéki bir
tokra utazott volna, ahol most Bethlen Ist
ván gróf miniszterelnök társaságában va
dászik, magához kérette Egerből Szmrc
csányi Lajos érseket. Tekintettel arra, hogy , 
Szmrccsányi nevét az utóbbi időben a pri- 
máskérdés megoldásával kapcsolatban sű
rűn emlegetik, a kultuszminiszternek | 
Szmrccsányi Lajos egri érsekkel folytatott 
tárgyalásaihoz katolikus politikai körökben 
messzemenő konzekvenciákat fűznek. Va
sárnap délelőtt teljesen beavatott politikai , 
körökben úgy informálták a Hétfői Napló1 
munkatársát, hogy Szmrccsányi Lajos egri 
érsek neve n primási szók betöltését ille
tően komoly formában kerül kombinációba. 
E megoldás esetén a megürülő egri érseki 
székben utóda Serédi Jusztin lesz. Döntés 
természetesen még nem történt.

— Adós fizess — vagy üsd a hitelezőt. Oláh 
István 22 éves napszámos javítani adta a ci
pőjét Márk Antal lajosmizaci cipészmesternek. 
Néhány nap múlva beállított a cipőért, a fize
tés köriU- azonban nézeteltérés támadt köztük, 
veszekedni kezdtek, amely verekedéssé fajult. 
Oláh felkapott egy vasdorongott és leütötte 
Márkot. Mig a lármára beesődül! szomszédok 
bekötözték a cipészmestert, Oláh összecsoma
golta a cipőt és elsietett. Márk följelentésére 
a kecskeméti törvényszék súlyos testisértés 
miatt kétnnpi fogházra ítélte a verekedő adóst. 
Fellebbezés folytán a budapesti Ítélőtábla elé 
került az ügy. Szombaton tartották meg a 
tárgyalást, amelyen a tábla pótkihallgatást 
rendelt cl.

— Tömeges 
körúti házban, 
gomba mérge zés 
számú házban, 
éves géplakatos családja vasárnap reggel gom
bát vásárolt egy Kerepes községből a fővárosba 
bejáró kofaasszonylól. A gomba elfogyasztása 
után heves görcsök fogták cl Tóth Bélát, lányát, 
n 25 éves Tóth Irént, valamint fiait Tóth Béla 
22 éves elektrotechnikust és Tóth Sándor 17 
éves órásinast. A jajgatásra figyelmessé lett 
szomszédok értesítették a mentőket, akik vala
mennyiükön gyomormosást alkalmaztak, igy 
Tóth Bélát és Tóth Irént pedig, akik a gombá
ból többet fogyasztottak, súlyos állapotban a 
Rókuskórházbn szállították, ahol azonnal ápo
lás alá vették őket. A rendőrség megindította a 
nyomozást, hogy a gombamérgezésért kit ter
hel a felelősség.

gomhnmérgezés egy Hungária-
Vnsárnnp délelőtt tömeges 

történt a Hungária-körut 289. 
A házban lakó Tóth Béla 46

A

Svábhegyi 
Nagyszállóibán 

elsőrendű ellátás és lakás 

ós naponként 12 pengő
* Week-end
(szombat délutántól hétfő délig) pCIlgO

Pzobarendelés: Svábhegy 662—02
U] vezető : INIER KEINEK JÁNOS

ÉRTESÍTÉSI

Az „Ideál"paplangyár ér
tesíti a nagyérdemű-közön 
Béget, hogy külföldről be
érkeztek a LEGGYÖNYÖRŰBB 
speciális pehelypaplan 
anyagkülönlegessógek.

Az „IDEA L" pehelypap-
lan garantált pehelytartó. I«■■■■■■■■■■■■■■■■ réöa7i'icü»,';*ü 

I VS8I- Jóavef-kürat B. ». férfi it aől betegeknek

Heltai Jenőn vasárnap 
súlyos ^műtétet hajtott 
végre Ad ám professzor

Vasárnap éjszaka javult az állapota
Vasárnap este a Fasor-szanatóriumba 

szállították Heltai Jenőt, a hírneves írót, 
hogy ott operációt hajtsanak rajta végre.

Heltai Jenő két nap óta gyengélkedett s 
orvosai véleménye szerint betegségét vak
bélgyulladás idézte elő. Vasárnap az esti 
órákban a betegségnek már olyan jelei mu
tatkoztak, amelyek

szükségessé tették az azonnali műtéti 
beavatkozást.

Újra felmerült 
az állami játékbank terve

Balatoníüredet, a Margitszigetet és Lillafüre
det vették kombinációba — „Egyelőre" csak 
egy megvalósítható ajánlatról van szó, a 

koncesszió az más kérdés . ..
Az utóbbi időben politikai és előkelő 

társadalmi körökben újra sokat beszélnek 
u kormánynak arról az állítólagos tervéről, 
hogy az idegenforgalom növelése céljából, 
valamint államgazdasági érdekből is

állami játék bankot állit föl.

Egyes beavatottak a játékbank felállításának 
tervét a gyakori kártyarazziákkal is össze
függésbe hozzák és tudni vélik, hogy a kár
tyaklubok bezárása az állami játőkbank 
felállítására vonatkozó tervek komolyságá
nak a bizonyítéka. A Hétfői Napló munka
társa vasárnap délelőtt ezekről a hírekről 
érdeklődött

a kormányhoz közelálló helyen,
ahol a következőket jelentették ki :

— A barlangkutatók a mlskolckörnyéki bar- 
j lángokban. A barlangkutatók nemzetközi kon- 
t gresszusának tagjai vasárnap a kongresszus 

megtartása után Miskolcra utaztak. Miskolcról 
a kongresszus tagjai a környékbeli barlangok 

1 megtekintésére indultak.
— A debreceni evangélikusok a felekezeti 

' torzsalkodás ellen. Debrecenből jelentik: A deb
receni evangélikus egyházközség vasárnap dél- 

’ elölt dr Hündcl Vilmos debreceni egyetemi ta- 
; nár elnöklete alatt közgyűlést tartott, amelyen 
: igen sokan jelentek meg. A közgyűlésen fel- 
“ szólalt Farkas Győző debreceni evangélikus lel- 
’ kész is aki élesen elítélte az utóbbi 
' történt felekezeti torzsalkodásokat.

tette, hogy a főpapok és felekezetek 
dúló torzsalkodás hova-tovább oda vezet, hogy 

! a hívek először az egyháztól, majd később a 
. vallástól fognak elfordulni.

— Hasbaszurta a feleségét. Hulov Sándor 
napszámos a Draschc-léglagyár előtt veszeke
dés közben hasbaszurta a vele közösháztartás
ban élő özvegy Pugno Andrásnál. Az asszonyt 
súlyos állapotban a Dologkőrházba vitték.

— Tolvajlások. Wolny Gyula tanuló és Mel- 
ezer Ferenc tisztviselő bejelentették a főkapi
tányságon, hogy a Nemzeti Torna Egylet ten- 
niszpályáján valaki beosont öltözőjükbe és ru
háikból több értékes ékszert ellopott. — Vass 
Béla 29 éves asztalossegéd bejelentette, hogy 
Vörösmarly-utca 17. szám alatti lakásáról több 
ékszer eltűnt. Alettesek kézrekeritésére a ren
dőrség megindította a nyomozást.

— Szabómesterek Országos Szövetségének 
értekezlete. A Szabómesterek Országos Szövet
sége vasárnap délelőtt egyesületi székházában 
Vágó Jenő elnöklete alatt értekezletet tartott. 
Az értekezleten szóváteiték a nagy terheket je
lentő forgalmi adót és luxusadót, valamint a 
magas textil vámokat, amelyek a ruhák árát 
nagyon megdrágítják. Az értekezleten éles ki- 
fakadások hangzónak el a kontárok ellen. A 
szabómesterek elhatározták, hogy panaszaik 
ügyében deputációt mcncsztenck a kereskedel
mi minisztériumba.

— Hasbaszurta a haragosa. Szőnyi György 
18 éves földmivest régi haragosa, Kolompos 
György egy alsódabasi korcsmában hasbaszurta. 
Kolompost letartóztatták, Szőnyit súlyos álla
potban felhozták a fővárosba, ahol a Szent 
István-kórházban vették ápolás alá.

— Botrányba fulladt o birkózó válogató-ver
seny. A Magyar Birkózó Szövetség a régi kép 
viselőházban rendezte meg az Eurőpa-bajnok- 
ság első válogató-versenyét, amely egyben az uj 
szabályok premierje volt. A versenyen — mint 
ez előrelátható volt — nagy botrány tört ki, 
mert a MAC birkózói nem voltak hajlandók 
akceptálni az. időhuzáskikilszöbölését célzó uj 
szabályokat és levonullak a szőnyegről. A 
verseny győztesei a kővetkezők : Légsuiy : Ma
gva? (BAK) Pehelysúly: Ambrus (MAC). 
Könnyilsuly : Matúra (MTE). Kiskönnyüsuly: 
Privaicsek (Kaposvár) Nagvközépsuly: Fe
renci (MÁV). Nehézsúly: Badó (FTC).

Pr.KftlDaCSY„.korvos

Az írót lakásáról nyomban a Fasor-szana
tóriumba szállították. A szanatóriumban

Ádám Lajos egyetemi tanár vakbélopc- 
rációt hajtott végre a betegen.

A műtét — mint velünk a késő éjszakai 
órákban közük — kitünően sikerült.
Heltai, aki mellett a szanatóriumban ott
tartózkodik a felesége, néhány nap múlva 
valószínűleg elhagyhatja a betegágyat,

— Az állami játékbank felállításának 
lerve néhány évvel ezelőtt már felmerült. 
Most is a Margitszigetet veszik kombiná
cióba, de minden komoly alap nélkül. 
Legfeljebb jámbor óhajtásokról lehet szó, 
amelyek aligha valósulnak meg.

Ennek ellenére kormánypárti képviselők 
körében a hir mégis erősen tartja magát.

— Egyelőre csak arról van szó, — mon
dotta munkatársunknak a kormánypárt 
egyik igen befolyásos tagja, hogy

a játékbank terve valóban újra felme
rült

és pedig komoly és megvalósítható formá
ban. Az azután már kérdés, hogy a kormány 
r cgadja-e a koncessziót.

— Autóösszeütközés a Ferenc József-hi- 
don, A Ferenc József-hidon vasárnap este 
két egymással szembejövő automobil össze
ütközött. Az összeütközésnek egy sérültje 
van: Heitss József 30 éves gépkocsivezető. 
A mentők a Rókus-kórházba szállították. 
Az autót a helyszínről elvonszolták. A
rendőrség megindította a nyomozást annak 
megállapítására, hogy a balesetért kit ter
hel a felelősség.
«- Balesetek. Német Andrásné 54 éves háztartásbeli 

né Kispesten egy vilamosról lecsctf. A Szent István- 
kórházba vitték. — Kulina János xasuti fűtő a nyu
gati pályaudvaron egy indulásban levő vonatról le
esett, a Rókus-kórházba szállították. - Orr Lajos rak
tári munkás a l’odmaniczky-utcában felakart ugrani 
egy S as kocsira, de visszaesett s lábát törte. Súlyos 
állapotban a Rókus-kórházba vitték. ,

időben 
Kijelen- 

között

•10.45 17.10 
*9.00 15.25

1740
15.15

ind. •6,85 
érk. *8.20

ind. 
érk.

érk. 
. Ind. 

'Vasárnap fa közlekedik.
érk. 
ind.

Magyar Leollornaimi rt
Budapest, VII., Erzsébet körút 0. (New-York-Paioit) 

Légitorgnlom t Budapest—Wien (naponta). 
Budapest—Graz, (naponta, vasárnap kivételévelj 

őszi menetrend:
14.00 V BUDAPEST 1
15.45 ▼ WIEN i

8.40 I BUDAPEST A
S.03 V GRAZ I

Az autó 40 perccel a repülőgép Indulása 
előtt indul a Nenr-York-palotAtól.

Tarifák: Budapest-Wien (vagy Wien—Budapest) 50.— P 
Budapest-Oraz (vagy Gran—Budapest) 80.— P 

Csatlakozások Európa minden jelentéke
nyebb városa felé.

Jegy váltóét a légfutazAsl Irodában (New-York palota. 
Tel.: J. 883—87) éa az összes menetjegyirodáknan 

Alkalmi repdléaek ugyancsak fend irodákban bár
mikor megrendelhetők.

Csomagszállítón díjszabás szerint. 
Csomagok feladása a Mazyar Légiforgalmi R.-T. 
központi irodáidban ó« az Angol Magyar Szállítmányo

zási R.-T.-nál. (V., Béla utca 2.)
Képviselőt Wlenben: Oeterreichische I.uftvcrkehra A.-O. 
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— A szolnoki müvésztelep negyedszázados 
jubileuma. Szolnokról jelentik: Vasárnap 
ünnepelte a szolnoki müvésztelep fennállá
sának 25 éves jubileumát. Az ünnepségen 
megjelent Kertész K. Róbert kultuszminisz
teri államtitkár és u telep számos egykori 
és mostani lakója, többek között Pólya Ti
bor, Fényes Adolf, Zádor István, Komáromi- 
Katz Pál, Szlányi Lajos és mások. Kertész 
K. Róbert ünnepi beszédében hangsúlyozta 
a telep művészeinek kulturális jelentőségű 
munkáját, utána Szalay János gazdasági 
főfelügyelő beszélt. Az ünnepséggel kapcso
latosan nagy kiállítás nyílt meg a telepen.

— A Kiss Fercnc-párbaj epilógusa a bíró
ság előtt. Még a múlt év végén történt, hogy 
Lengyel István, a Csütörtök című hetilap 
szerkesztője cikket irt, amely Kiss Ferenc, 
a Nemzeti Színház tagja és Papp Joly, az 
azóta Buenos Ayresbe került színésznő kö
zött történt aíférjéröl számolt be. A cikk 
megjelenése után néhány héttel Kiss Ferenc 
a Royal-szálló halijában összetalálkozott a 
hírlapíróval. Szóváltásba keveredtek, amely, 
tettleges inzultussá fajult. Lengyel István 
provokáltatta Kiss Ferencet és a Fodor-féle 
vívóteremben kardpárbajt vívtak. Az ügyész
ség tiltott párviadal vétsége miatt eljárást in
dított mindkettőjük ellen. Az ügyben nem
rég fejezték be a vizsgálatot és kitűzték a 
főtárgyalást. A büntelőtörvényszék Patay- 
tanácsa hétfőn reggel kilenc órakor vonja 
felelősségre tiltott párviadal vétsége címén a 
színészt és szerkesztőt.

— Vass József az adonyi járás községei
nek díszpolgára. Vass József népjóléti mi
nisztert az adonyi járás összes községei dísz
polgárukká választották meg hónapokkal 
ezelőtt. Vasi József ugyanis Adonyban káp
lán volt Csöngedy Gyula plébános mellett, 
aki most a kerület kormánypárti országgyű
lési képviselője. A díszpolgári oklevelet 
Foss József népjóléti miniszter vasárnap 
este vette át Adonyban, ahol a minisztert és 
társaságában odautazott Dréhr Imre állam- 
titkárt meleg ünneplésben részesítették.

— Elütött a villamos egy ittas napszá
most. Vasárnap hajnalban Pesterzsébeten, 
a Nagy Sándor- és a Knézics-utca sarkán 
egy arrahaladó 32-es jelzésű villamos szer
kocsi elütötte Varga János 57 éves gyári
munkást, akit a mentők súlyos sérülésével 
a Telepi-utcai kórházba szállítottak. A 
kórházban megállapították, hogy a szeren
csétlenül járt ember teljesen ittas állapotban 
volt, amikor a villamos elé esett. A rendőr
ség megindította a nyomozást.

— Leszakította fülét a villamos. Debre
cenből jelentik: Vasárnap este a Csákó-ut
cában a villamossín mellett haladt Hadházi 
András 64 éves gazda. Nem vette észre, 
hogy egy villamos közeledik, amely köz
vetlenül a gazda közelében' ment el és oly 
erővel súrolta az arcát, hogy a jobbfülét 
leszakította. A súlyosan sérült ember a se
bészeti klinikára szállították.

— Asztalosniunkúsok sztrájkja Szegeden. 
A tegnapi nap folyamán részleges nagy 
sztrájk kezdődött Szegeden. Az asztalos
munkások béremelési kérelemmel fordultak 
a munkaadókhoz, akik csak részbeni javí
tást helyeztek kilátásba. Eredménytelen tár
gyalások után tegnap 100 munkás sztrájkba 
lépett, erre a munkaadók kijelentették, 
hogy amennyiben hétfőn reggel a sztrájko
lok nem lépnek munkába, úgy a faiparban 
foglalkoztatott mintegy 800—1000 mun
kást kizárják. A szakszervezet közvetíteni 
próbált, azonban eredménytelenül, úgy hogy 
hétfőn minden valószínűség szerint a faipar
ban beáll az általános sztrájk.

—Halálos gombaniérgezés. Lenkei Emília 17 
éves varónöt a mentők c hó 16-án gombamérge
zéssel beszállították a Rókus kórházba, ahol ma 
meghalt. A rendőri bizottság intézkedésére a 
holttestet a törvényszéki orvostani intézetbe 
szállították. A főkapitányságon megindult . a 
nyomozás.

— Vihar Szegeden. Szegedről jelentik: Teg
nap este heves vihar vonult el Szeged felett, a 
nagy esőzéstől eldugultak a csatornák és igy 
a víz teljesen elöntötte a Szent István-téren lévő 
Gazdag-cirkusz sátrát. A viz oly magasan állott 
a sátorban, hogy tűzoltókat kellett hivni, akik 
aztán a cirkusz helyiségéből kiszivattyúzták a

Töredék 
részvényeket 
exQsWt, aranyat, különleges 
bankjegyeket magas áron ve
szünk éa az ellenértékét azonnal 
fizetjük. Levélileg Is. Sziklat 

Túrán Bankház, 
betéti Társaság Budapest, Vili. 
« ák úczl-ú t79. (Baross-tér 2.1 
Telefon: J. .822 -08. Alap 1905.

Üzleti Arák 8-tól este 6-fg
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Miiért haragszik Péchy Erzsi 
László Andorra?

A művésznő, aki művészetét és egyénisége 
varázsát dicsőítő kritikák elolvasása után la
pozott egyet az újságban, a dühtől és a szé
gyentől pirosán csapta le a lapokat. Besietett a 
színházba és ott egyenesen a mit sem sejtő 
László Andorra rontott:

— Hogy meri a társaságomban lévő 
zavuálnil Ezért még meglakolt

A direktornak csak ennyit:
— Csomagolunk és utazom!

urat de-

Vihar Kolozsvárott a művésznő „báró"-kísérője körül — Titokzatos 
felielentésre utasították ki Romániából László Andort I

Élénk feltűnést keltett a héten annak a bot
ránynak a híre, amely a Királyszinház egyik 
próbáján játszódott le. Az Alexandrát próbálta 
Péchy Erzsi, aki

hangos jelenetek között kijelentette, hogy 
partnerével, László Andorral együtt nem 

hajlandó fellépni.
A kommentár nélküli hírek először művészi 

kifogásokat emlegetek, csak később történtek 
célzások a botrány személyi motiválására, ami
kor Péchy Erzsi egyik intervjujában kijelen
tette, hogy az ö szemében László Andor kelle
metlen ember és joga van megválogatni azo
kat, akikkel egy levegőt szív,

házba érdeklődni a művésznő titokzatos kísé
rője felől. Benyitottak László Andor öltözőjébe 
is, akiről tudták, hogy pesti szinész volt és Pes
ten sokat játszott egy színpadon a színésznővel, 
igy ismerheti a művésznő switjét Is. A ripor
terek kérdésére László Andor meglepetten fe
lelt:

— Valóban nem báró az X. ur. Jól ismerem 
őt Pestről. De hozzá kell tennem, hogy engem 
nem is mint „báró” üdvözölt.

Nem lehet tudni, hogyan, de még aznap a 
siguranciára idézték László Andort. A szigorú 
rendörprefektus ezt mondta:

— Feljelentés érkezett ön ellen, hogy a ro
mánokat szidja és irredentizmust csinált?

László védekezett a vád ellen, de a prefek- 
tura Ítélete készen volt.

— Kiutasítom önt Kolozsvárról.
Két hét alatt hagyja el Romániát.

Lászlónak mennie kellett Kolozsvárról.

Teljesen igaza van a primadonnának akkor, 
amikor személyes ismerősei és társasága meg- 
válogatására súlyt helyez De nincs Igaza, ami
kor Lázár Ödön igazgató kétségbeesett kopaci- 
tálására azt jeleni ki:

— Hozzám is irgalmatlanok voltak Angliában, 
én is irgalmatlan leszek I Nem nyugszom, mig 
el nem intézem ezt az embert I

Hiába hivatkozott Lázár igazgató, hogy nem 
László Andor, de a szerepbeli Torellivel ját
szik a színésznő. Torelli pedig a légynek 
sem ártott. Péchy Erzsi hajthatatlan maradt és 
angol hidegvérrel dobatta ki a Királyszinház- 
bói László Andort.

Miért e nagy harag ? Miért tör a fiatal és te
hetséges bonviván karrlérjére e pompás, szőke 
asszony? Mit ártott e szinész? Miért?

•

Másnap öles belükkel jelent meg a szen
záció a kolozsvári napilapokban.

„Nem báró a művésznő kísérője," 
a cikkek gúnyos hangon emlékeztek meg az 
exportkereskedő leleplezéséről és a színházban 
való uralkodásáról. VéniW hozták László .Andor 
nyilatkozatát is.

László Andor azonban nem bosszúálló termé
szet. ö élni akar és ezért szívesen vette, hogy 
ő, a Kolozsvárról kiutasitott szinész itt a Ki- 
rály Színháznál még Péchy Erzsivel is játszhas
son. ö vállalkozott erre. Viszont Péchy nem fe
lelt olyan könnyen, öt nagyon megedzette a 
ködös Albion!

Stőb Zoltán.

UJ FÉRFI IDEÁL: WILLIAM BOYD

Észak jégvilágát bizarr flóráját és sohasem látott 
állatvilágát mutatja be az UFA filmszínház

Ha Péchy Erzsi igy nyilvánosan pellengére 
állította szinészkollégáját, talán nem lesz ildom
talan elmondani a titok nyitját is. Ha Péchy 
művésznő kijelentései elbírták a nyilvánossá
got, talán elbírja a nyilvánosságot az a törté
net, amely a miértre választ ad.

Tehát: Tavaly történt Kolozsvárott, ahol a 
szinház ünnepelt bonvivánja László Andor volt. 
Ehhez a színházhoz utazott le vendégszerepelni 
a szép szőke primadonna, még pedig egy ur, 
mondjuk X ur társaságában

X ur, aki kétségtelenül rajongója volt a mű
vésznő egyéniségének, kissé túlozta a kísérői 
stellungját Érkezésük délelőttjén megjelent 
ugyanis a színháznál és hangos szóval, de eny
hén ráccsolva bemutatkozott;

— Báccho X vagyok!
__ Kéchem szépen, micsoda piszok van itten. 

Ide nem engedhetem a művésznőt I Tessék az 
öltözőt estig újra festeni I Csak nem képzelik, 
hogy ide beteszi a lábát a művésznő I

Janovlcs igazgató az imperativusok után 
készséggel mindent megígért a „báró" umak, 
aki ezzel el is hagyta a színpadot. Miután távo
zott, az egyik kis színésznő csendesen meg
szólalt :

— Mióta báró ez az X? Ismerem Pestről. Ex
portnagykereskedő I

Mivel Kolozsvárott is vannak riporterek, akik 
jelen vannak egy ilyen művészi szenzáció érke
zésénél és akiknek szintén feltűnt a „báchó" 
ur túlbuzgó szálláscsináló figyelmessége, mon
dom, ezek a riporterek este elmentő k a szin-

A pesti közönség a Visztula hajósa cimü mo
numentális filmjében ismerte és szerette meg a 
markáns, fiatal szinészt, William Boyd-ot. Ez a 
szinész a vontató muzsik szerepében oly fensé
gesen drámai, oly megráróan emberi tudott 
lenni, hogy a közönség már az első filmje után 
is megtanulta a nevét. Pedig Wllliam Boyd nem 
mai katonája Hollywood fllmhadseregének. 
Már nyolc-tiz évvel ezelőtt nagy sikerek jelez
ték fejlődésének útját, azonban ez az ut a vi
lágháború miatt nem Ívelhetett át hozzánk. 
William Boyd most újra divatba jött Hollywood
ban és szerte a világon, ö az. uj ideál. Egymás
után készítik nagy filmjeit, amelyek között első 
helyet foglal el. a

Riválisok
cimü társadalmi dráma. Ebben a szerepében 
William Boydot egészen uj oldaláról ismerheti 
meg a pesti publikum, amelynek az UFA film
színházban csütörtöktől kezdve alkalma lesz 
kedvence pompás alakítását végigélvezni.

Az UFA filmszínház csütörtöki bemutatója 
azonban még egy szenzációval szolgál. Ez pe
dig az

Expedíció északra
cimü uj riporlfilm, amely a jégmezők csodavilá
gába viszi el a nézőt. A legkülönbözőbb flórák, 
a legbizarrabb állatvilág ismeretlen csodáit tárja 
fel ez az cxpcdiciós film, amely taian a legna- 
gyobbstllü valamenyi riportfilmek között.

Fűuárosl Operuttszintiáz
Csortos—Rátkai

az Andrássyúti Színház híres műsorában
Zsúfolt házaki A legdrágább jegy este 6 P.
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Hétfő, kedd, szerda, csütörtök, péntek, 
szombat, vasárnap este

HATUAHV LILI:

AZ ELSŐ
Eddig minden este táblás ház tapsolta végig 

a nagyszerű műsort és remek előadást, amelyről 
az egész város beszél. Színre kerül: Szép Ernő 
Igazgató úri életképe. Szenes Béla Vasárnap este 
tízkor tragikomédiája, Török Rezső Szerenád 
cigányzenés vígjátéka, Lippay—Nádor Jönnek a 
magyarok daljátéka, Kőváry Gyula Oroszország 
paródiája és Nóti Károly Inspekció tréfája, to
vábbá a remek magánszámok: Vaszary Piroska 
mint bukott iskolásfiú, Vidor Ferike Lenzl baba,

Radó Sándor Fedák-parődiája és Kőváry kon- 
feránsza.

A főszereplők: Csortos, Rátkai, Ujváry, Kő
váry, Radó, Fekete, Ihász, Heltai, Sándor, Czo- 
bor, továbbá Tóth Böske, Radó Mária, Vaszary 
Piroska, Vidor Ferike, Gárdonyi Vilma, Szi
lágyi Marcsa, Szömörkényi Franciska, Ra- 
lofszky Juci, Máthé Erzsi.

A legdrágább jegy 6 pengő.

FÉRFI Minden este és vasárnap délután

SZÍNHÁZI napló
V /

Két bemutató tette élénkké a színházi he« 
tét. A Belvárosi Szinház Halvány Lilinek, 4 
mindenesetre komoly törekvésű Írónőnek j

Az első férfi
cimü színmüvét mutatták be, mig a Vigszini 
ház Harsányi Zsolt „Zenélő órá]á‘‘-vn\ kezdte 
meg Idei bemutatóinak sorát. Hatvány Lili 
grand guignolból drámává, majd vígjátékká! 
elenyhülő színmüvét a kritika és a közönség 
is elismeréssel fogadta, de különösen Makay 
Margit, Delly Ferenc és Gázon Gyula hár-t 
masát tapsolja esténként.

A zenélő óra
is sikert hozott a Vigszinháznak. Ez ázom 
bán nem százszázalékig az iró érdeme. Hars 
sányl Zsolt kétségtelen nemes törekvése a 
színpad éles világosságában itt-ott giccsé 
alacsonyult. A néha triviális szituációkat 
a Vígszínház nagyszerű gárdájának alakitói 
ereje megmentette a közönség számára, 
amely magafeledten tapsol esténként Van 
sány Irénnek, Góthnénak s Gaál Franciskái 
nak, Somogyi Bogyónak, de különösen G«n 
donyi Lajosnak, aki a vígjáték egyetlen jói 
izü figurája.

A Broadway esténként táblás házak mellett 
fut a Fővárosi Operettszinházban. A szinház 
igazgatósága azt hiszi, hogy a Broadway meg 
sem áll a százas szériáig, éppen ezért 

másodszereposztásban
is kiosztotta a darabot. Délelőttönként a má
sodszereposztás hölgyei próbálják a Broad
way!, mégpedig Székely Lujza szerepét Koncz 
Erzsi, Fejes Teri szerepét Kerékjártó Olga és 
Tassy Mária szerepét Vajda Mária.

Egy fiatal szinpatikus szinésznö, Verbőczy 
Ila a héten rádióba énekelte a Csárdáskirály* 
nő operett főszerepét. Verbőczy Ha harminc
kilencfokos lázzal indult el a Stúdióba, hogy 
ott szerződésének eleget tegyen. Az egyes szü
netek közben nagy fájdalomról panaszkodott, 
de hősies önuralommal a Csárdóskirálynő 
utolsó taktusáig bírta a munkát. Mikor kikap
csolták a rádiókészüléket,

hangtalanul összeesett
A sürgősen előhívott orvosok súlyos dobhár-* 
tyagyulladást állapítottak meg. A fiatal szi- 
nésznő azonban ennek ellenére még este is el
játszotta a Terézköruti Színpadon a színház- 
tói megvált Berczely Magda szerepeit.

Iliről adtuk annakidején, hogy Bródy 
Sándor híres drámájából, a Lyon Leó ból 
film készült Hollywoodban, amely Amerikát 
megkerülve, itt,

Budapesten kerül legelőször bemutatásra 
A Lyon Lea-film főszerepét Mosjukin és 
Mary Philbin alakították. A film elkészült, 
sőt már Petire is érkezett. Azt még ugyan 
nem döntötték el, hogy melyik színházban 
kerül szinre, mert egyelőre még a cenzúra
bizottság döntése alatt áll a nagyszabású 
Bródy-film. A Lyon Lea-film mel kapcsolat
ban a Magyar Színház és a Belvárosi Szín* 
ház is tervbevette, hogy Bródy Sándor szín
müvét felújítja.

A Király Színházat csak négy nap vá- 
lasztja el a Fecskejészek bemutatójától, de 
még mindig nem bizonyos, hogy az operett 
egyik kémikus szerepét ki játssza. A szín
ház Boross Gézával, Z. Molnárral és Újvá
rival is tárgyalt, akik hajlandóknak mutat
koztak a szerepet eljátszani, de színházaik 

nem engedélyezik vendégszereplésüket
Egyébként a Fecskefészek már készen áll. 
Reggeltől-estig próbálnak a kitűnő Toronyi 
vezetése alatt. Az operett főszereplője, Ko- 
sáry Emmi a következőket mondja:

— Édes, romantikus bécsi történet a Fecs
kefészek, amelyben minden megvan, ami a 
mai jazz-band-es világból hiányzik. Azt 
hiszem, ennyi elég azoknak akik szeretnek 
visszatérni n múlt romantikáié hoz.

Vasárnap délután mérsékelt helyárakkal
■ 'I ' fZ 'Az ügyvéd és a lérje

Oroszország
Csortos — Odry—Törzs — Slmonyl M.

MAGYAR SZÍNHÁZ

Szenzációs sito

Még 3
a repriz műsor

Terézköruti 
Színpadon

Csütörtökön premier I
Kezdete '«9. Telelőn: 265 54.

napig
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A Vígszínház jövő hete
—. A zenélő óra. — Az F.d«nkert — VaaárMp délatán, 

Noazty, —
A Vígszínház jövő beiéi teimészelscn szenzációs uj- 

dontáca, Har.ányí Z oli uj vlgjátéka,
A t'néló óra

dominálja. emelynelt pároltén sikeréről már a főpróba 
után egé»z Budapest beszél.

A zenélA óra
nKllrlt di»w» heh marad a szinház másik nagyszerű 
ajiíouajginalt Is, amennyiben nárom este

As Edénkért
kerül színre . , ,, .

A mO*or eszerint Igy alakul: Vasárnap, héffő, szerda, 
péntek é» Jövö vasárnap este:

A zenélő Ara
kedd. ctOlörlök. szombat este:

Az F.denkert
Vasárron délután:

A No»itj'-flu eiete Tóth Marival.
Az esti előadótok fél nyolc órakor kezdődnek.

▲ Vlglszinhóz előadóra fél 8 órakor kezdődik.

SPORT
A szombathelyi tizenegy is meghódolásra 
kény szeritette a Hungária nagy csapatát

Píie-Méie 
KöKMadír 
Budapest legelőkelőbb tínchelylsége 

ragyogóan ataiakitua 
megnyílt

Táncmüsor kezdete
11 Órakor

Asztalrendelés : T. 292—85.

— KrauBZ UH HollandlUan hangversenyez. 
Egy magyar zongoraművésznő sikerének hire 
érkezik Hollandiából. Scheweningcnben óriási 
siker kíséretében hangversenyzett Krausz Lili, 
nz ismert magyar zongoraművésznő, —

szenasifida
Róvay-utca 18.

CialAd I hangulat! 
csak 40 ttronew

Ausztria tenníszezői 
8:7 arányban győzték le 
válogatott csapatunkat

Magyarország és Ausztria válogatott tenisze
zőinek kétnapos küzdelme a magyar színek vá
ratlan vereségét hozta. A balsiker oka, hogy n 
Tokáts—Jncobi-pár váratlanul gyöngén szere- 
pblt. Részletes eredmény:

Egyes-verseny.
Takáts—Artens 3:6, 6:3, 6:1. 
Kchrling—Matcvkn 6:2, 6:2. 
Pétery—Eislcr 6:3. 9:7.
Wir.terstein—Jacobi 3:6, 7:5,

Páros-versenyt
Mnlcyka—Aschner

Jacobi—Eisler és — 
Mayer—Takáts és Jacobi

7:5.

és Révay

Horch 8:4,

Arlcns és
B.-2.

Tnkáts és
Kinzl és

Kchrling és Pelry—Kinzl és Mayer 8:2, 
Eislcr és Horch--Kelemen és Aschner 

8:6.

8:3.

8:3.
8:3,

Befejeződött az evezős-szezon
A, ívad ulolsó cveiös renenye vaairnap folyt 

h a Dunának a szentendrei szigettől a Margit- 
hídig terjedő szakaszán. Az evezős-szövetség ál
tal rendezett turaverseny mindössze két szám- 
Ml Állóit aion a .rOystaéBel Perjel-Ferenc 
í, /ikrei Zoliin dr. kt'pvlaellék. Az eredmény a 

* Wff-wraew. Tív:' IS kilométer. I. Kozma 
László (Hungária) 1 óra 18.5 mp. (h‘,llnd 
2 Keleti (Bpesti Evezős Club) 1 óra 28 perc.

Egyleten kívüliek versenye. P*revezös verseny 
korm“nyo„al. 1. Sebőn Anl.l-SchSn Károly. 
(Korfnánvos: Wágner Nusi) 7 p. 12 mp. 2. Mu 
isik Béla—Muzsik Tibor. (Kormányos; Sas De
zső). Táv: 1800 méter.____________.

Diadalmasan nyomul előre a Ferencváros — A Budai 33-asok 
legyőzték őszi riválisakat — Újpest nehezen boldogult a vasasokkal

A vasárnapi pompás őszi időjárás a nézők ha
talmas tömegét vonzotta ki a proílfutball ese
ményeire A legtöbb közönsége természetesen 
tegnap is a Hungária-utí pályának volt, ahol a 
Hungária és a Sabaria erőpróbája töltötte meg 
a tribünöket.

A Hungária hasztalan vonultatta fel újonnan 
szerzett csillagait, hiúim küldte rohamra kitü
nően összeállitott fedezetsora a támadó-kvin
tettet,

a Saharla diadalmas csatát nyert és katasz
trófáiig vereséget mért ellenfelére.

A Ferencváros pompás bajnokegyüilese ezzel 
szemben feltartóztathatatlanul nyomul előre az 
újabb bajnoki győzelem felé. A zöld-fehér klub
fanatikusok ezrei kísérték le a bajnokcsapatot 
Miskolcra és a Ferencváros a különvonat töme
geinek lázas ujjongása közepette hódított el két 
újabb bajnoki pontot Miskolcon.

Győzedelmes csatát vivőit a Nemzeti is Sze
geden, ahol minimális gólkülönbséggel győzte le 
a Bástyát, hazahozva a mérkőzéa két pontját.

Debrecen Kispest csapatát látta vendégül. A 
Bocskay játékán bár erős javulás volt észle hetö, 
kénytelen volt a bajnoki pontokon megosztozni.

A Budai Harminchármasok két veterán har
cosának pompás játéka eredményeképpen végre 
maga alá gyűrte Ősi riválisát, a III. kerületieket 
és ezzel megszerezte első győzelmét.

A vasárnapi futballercdményekröl alábbi tu
dósításunk szól:

Sabírta—Hungária 5:1 (2:1).
Hatalmas meglepetési A 

együttes kitűnő formában és kondícióban szinte 
lelépte a szánalmasan dolgozó kék-fehér csnP®' 
tol. A Sabaria játékosainak nemmak a tudás 
n fegyvere, de tudnak snwel-iélekkel küzdeni 
is. Az a szellem, ami ebben a csapatban uralko
dik. biztos záloga a további jó szereplésnek. 
A védelem sziklaszilárd, a halfsor rendkívül 
agilisán és okosan játszott. A csatársor ma 
egyike a legjobbaknak Mind az öt csatár nagy
szerű volt. A Hungária mintha teljesen le volna 
törve. Igaz ugyan, hogy Orlh, Skvarek, Opata 
nélkül játszott, de ez nem befolyásolta a já
tékot. . ,

Holcbauer lövi nz első gólt, amit Mészáros 
szép szabadrúgásából eredő gólja követ. Jeny 
lövéséből — ami nem volt benn — szerzi meg 
a Hungária egyetlen gólját. A második félidő
ben a Sabaria uralja a helyzetet. Mészáros két 
gólt lő. Végül Stoflán beállítja a végeredményt

Újpest—Vasas 8:2 (2 11)
Gyors és érdekes mérkőzés, amelyet Újpest 

nagyobb állóképességével nyert meg. Bácsay a 
kapuban nagyszerűen védett. Fogl II. jó, Stern- 
berg is jól illeszkedett be. A halfsor hibátlanul 
játszott. A csatársor legjobb emberei Ströck és 
P. Szabó voltak.

A legnagyobb elismeréssel szólhatunk a va
sasokról. A védelemben Kővágó volt a legjobb, 
a halfsor megfelelt. A csatársorban a két 
szélső és Szentmiklóssy voltak jók. A Vasas én 
el a vezető gólt Jelűnek révén, akinek lövése 
Fogl f/.-röl bepattant (0:1), Jakube kiegyenlít 
(1:1), majd Dán megszerzi a vezetést (2:1). A 
második félidőben Ströck szép gólt lő (3:1). 
Végül Szentflklóssy ll-tsböl beállítja a vég
eredményt (3:2).

Ferencváros—Attllla 3:0 (2:0).
8000 főnyi közönség előtt játszotta le a baj

nokcsapat az Attilával a mérkőzést Rendkívül 
heves, de fair mérkőzés volt. A gólarány nem 
fejezi ki hiven az eredményt, mert az Attílá- 
nnk is voltak helyezettjei. A Ferencváros nagy
szerű formában van. A halfsor, továbbá Turay 
Takács II. remekelt, Kohut, Hajós mellett nem 
érvényesülhetett. Az Attila méltó ellenfele volt 
a zöld-fehéreknek. Hullámzó játék után Ta
káts 11. lövi az első gólt, amit Rázsó gólja kö
vet. A második félidőben az Attila erősen bele- 

tudnak 'eíérní’.’ Végül u Szedlacsek lövi 
madik gólt.

Nemietl—-Bástya 1:6 (0:0).
A Nemzeti lelkes játékkal győzte le

jobbik, mig a haJfsorban csak Steiner érdemel 
említést. A csatársor nagyon gyönge volt. Emer- 
ling hibás hálaadásából Rémay II. lövi a 
győztest gólt.

Budai 33-as FC—in. kér. FC 2:0 (1:0).
Az eddig pont nélkül álló Budai 33-as FC ha

talmas küzdelemben megérdemelten győzte le 
óbudai riválisát. A fekete-fehérek minden egyes 
tagja emberfeletti munkát produkált, de különö
sen a ragyogóan védő Zsák, aki csapatának 
megnyerte a meccset. Mai formája mellett egyet
len kapus sem jöhet a válogatásnál számításba.

Az első félidőt a 33-asok pompás támadásai 
vezetik be, de a III. kér. védelme jól működik. 
Mégis a 9. perc gólt hoz, amidőn a szabadon 
drlbliző Schlosser húsz méteres pompás lövése 
az alsó jobbsarokban akad meg. (1:0). A III. kér. 
a gól után támad, de akciójukat Zsák parírozza. 
A III. kér. erősen küzd a kiegyenlítésért, de a 
B. 33-as hősiesen védekezik. A 20. percben 
Schlosser passzát Schmidt a kifutó Neuhaus 
mellett védhetctlenül belövi. (2:0). A 25. perc
ben Lőwi gáncsolja Konyort, a 11-cst Zsák cso
dásán védi.

Kispest—Bocskay 1:1.
Változatos játék. A Kispest nagy balszeren

csével játszott. A Bocskayra rá sem lehetett 
ismerni legutóbbi játéka után. Az eredmény 
nem hü kifejezője a játéknak, meri a: Kispest 
sokkal jobb volt ellenfeléinél. Dudás válogatott 
formát mutatott.

Rákospalota katasztrofális 
vereséget mért a Bak JFC-ra
A második profiligában az elmúlt vasárnap 

ismét gyöngén szerepeltek a multheti osztá- 
lyoző-mérkőzét hősei. Különösen a BAK-nak 
Rákospalotától szenvedett súlyos veresége 
meglepetés. Vasárnapi eredmények: 

Rákospalota—BAK FC 7:1. 
Terézváros—Erzsébetváros 6:2. 
Húsos—Pesterzsébet 1:0. 
Somogy—Soroksár 5:1. 
Kossuth—Városi 3:2. 
Turul—Ékszerész 1:0.

bajnoki 
JTSE í

i ered- 
ményei a kivetkezik: Szemere—UTSE 2:2. — 
Kanizsa—Lipótváros 2:2. Jözsefvóros—We- 
kerle 3:1. Csaba ElSre—Salgö 2:1. Pécs Bara
nya— II. kér. FC 10:0.

A második b) liga vasárnapi 
ténvei a következők: Szcmere-

feszik, de balszerencséje miatt eredményt nem- . w. . ------ - . j.----- ». ....j a har.

A Nemzeti lelkes játékkal győzte le a Bás
tyát, amely felforgatott csatársorával nem bol
dogulhatott. A fekete-fehéreknél a védelem 
sziklaszilárdan állott, mig csatársorában csak 
csak a két szélső volt veszélyes. A Bástyában 
Achtnak nem volt nehéz dolga, a gólt nem 
védhette. A bekkek közül Weigelhoffer volt a

M* rArOra5 ornker

A kerékpársport vasárnapi 
eseményei

A kerékpáros-pílyí.ve.ónnak hivatalosan már 
v{ge va- »r UTE-stadion minapi nemzetkor, 
versenye áronban arról tanúskodik, hogy a kel- 
lemes őszi vasárnapokat a stadion vezetősége 
könnyen tudná gyümölcsöztetní.

A francia Gadvaing nyerte az Ezüstkupát.
Eredmények: Győztes Galvaing (francia) 11 

ponttal. 2. Abbeglen (svájci) 10 ponttal. 3. 
Tapselli (olasz) 7 ponttal. 4. Eigner (magyar).

Nemzetközi motorvezetéses verseny. I. fu
tam (25 km). 1. Bartos 20 perc 31.8 mp. 2. 
Engler (svájci). 3. Bániczky. 4. Gubler. 5 Gatsa. 
II futam.. 1 Engler 20 p. 00.2 mp. 2. Bartos. 3. 
Bániczky. III. futam. (10 km.) 1. Engler 7 p. 
00.4 mp. 2 Bartos. . . . .

15 kilométeres nemzetközi párosverseny 1. 
Tepselli (olasz). VHtorí (magyar).

Hasska nyerte a 100 kilométeres országúti 
bajnokságot.

A bécsi országúton rendezett verseny 
eredménye. 1. Huszka (Világosság) 8 óra 
20.09 mp. Országos rekord! 2. Győrit y 
(Nyomdász). 3. Vida (BSE). Huszka reális 
körülmények között győzött. Kilenc ver
senyző futott rekordon belül.

A szenior-bajnokságot Kozdon nyerte.

ILLOI-HTI
Vasárnap délután Mri óraöor 

magyarorszíg-Ausztria 
válogatott mérkőzés.

Előtte órakor 

magyarorszag - Ausztria 
amatőr válogatott mérkőzés

Rekordhullás az országos 
stafétabajnoki viadalon

Késmárky 194 cm.-re javította a 
magasugrás országos rekordját 

A haldokló alUtikal Mezón ulolsó megnyil- 
sínulósa volt az országos staléta-bajnokságok 
vasárnapi viadala. A szép őszi időben lebonyo- 
litott bajnoki mitingen három szenior és egy 
ifjúsági rekord dőli meg. Az uj rekordok kö
zül különösen Késmárky 194 cm-es magasugró 
eredményé emelkedik ki. Részletes eredmény: 

Szenior-bajnokságok. iY.100 méter. Bajnok: 
KAOE (Sugár, Magyar, Vida, Balázs) 42.6 mp. 
Országos rekord! 2. BBTE (Barsi, Odri, Szalay, 
Raggambi) 43.4 mn. 3. FTC (Nagy, Rácz, Far
kas, Hajdú) 44.2 ;np. — Sugár, de főleg Ma
gyar oly nagy előnyt hoz a KAOE-nak, hogy 
Raggambi nem tudja behozni.

4X400 méter. Bajnok: KAOE (Balázs, Sugár, 
Gerő, Daubner) 3 p. 24.6 mp. Orsz. rekord. 2. 
BBTE (Juhos, Odri, Szalay, Barsi) 3 p. 26.3 mp. 
3. MAC (Hanthy, Dénes, Fcrcpczy, Magdics) 3 
p. 28.8 mp. — A verseny már az első futókon 
eldőlt a KAOE javára, amennyiben- Juhos túl- 
erős 300 m. után annyira elkészült erejével, 
hogy az együtt váltó Hanthy és Balázs után 
mintegy 18 méterrel utolsónak váltotta Odrit.

4X/500 méter. Bajnok: MTK (Ferihegyi, Far
kas, Marton, Grosz) 16 p. 55 mp., országos re- 
kord! 2. MAO? (Benke, Bejczy, Belloni, Szerb) 
16 p. 56 mp. 3. FTC (Anka, Kertész, Papp, 
Aczél) 17 p. 32 mp. 4. SzTC 18 p. 14.2 mp., 
északnyugati kerületi rekord. — Ferihegyi 10 
méterrel veri Benkét, amit Bejczy behoz Far
kason s még 8-at ráver a finisben. Az MTK át
laga nagyszerű, 4 p. 13.7 mp. Az eddigi rekor
dot 17 p. 04.4 mp-oel a MAC tartotta.

5000 m. 5-ös csapatverseny. Bajnok: MAC 
(Szerb, Belloni, Kultsár, Hrenyovszky, Zöllnerjj. 
2. MTK (Grosz, Ferihegyi, Vámos, Bese, Bokor), 
— A MAC biztosan győzött kiegészítő emberei
nek jó futása révén.

Ifjúsági bajnokságok.
4X100 méter. Bajnok: FTC (Vezér, Büki, Peti, 

Németh) 44.8 mp, ifjúsági rekord! 2. MTK 
(Oberczián, Polgárdy, Löwinger, Viski) 45.6 
mp. 3. BBTE 46.4 mp.

4X400 m. Bajnok: KAOE (Zilahy, Gerő III., 
Kovalcsik, Szabó) 3 p. 37 mp. 2. FTC (Németh, 
Róna, Vezér, Péti) 3 p. 40.4 mp. 3. MTK (Lu
kács, Polgárdy, Medve, Sugár) 3 p. 40.3 mp.

4X1000 méter. Bajnok: KAOE (Németh, 
Kovalcsik, Sarkadi, Szabó) 11 p. 18 mp. 2. MAG 
(Mészáros, Ugrón, Maurény, Lenkey) 11 p. 21 
mp. 3. MTE (Sütő, Almássy, Cser, Huszár) 11 
p. 27 mp.

3000 m. 5-ös csapatverseny. Bajnok: Vasa* 
(Mach, Gergely, Lindtner, Wiener, Juhász) 26 
pont. 2. MTE 37 pont. 3. MTK 78 pont. —< 

Egyéni versenyek.
Magasugrás. 1. Késmárky (BBTE) 194 cm. 

országos rekord. 2. Udvardy (BBTE) 162 cm. 
Késmárky nagyszerű formában van. 191-ig 
minden magasságot előre visz s másodszorra 
a 191-en is átjut. A 194 cm-es rekordmagassá
gon elsőre jut át s ezzel megdöntötte Gáspár 
(MTC) 1925 óta fennálló 193 cm-es rekordját. 
Késmárky ezen eredményével a legjobb ezévi 
európai eredményt érte el.

Sulydobás. 1. Darányi (MAC) 1469 cm. 2. 
Hahn (MTK) 1266 cm. 3. Balázs (KISOSZ) 1250 
cm. — Deményi eredménye csak 1 cm-e) 
rosszabb a rekordnál,

A MAFC zárt főiskolaversenye
a következő eredményekkel végződött: 100 méteres sík. 
futás Junilr: 1. Kovács (BEAC) 12 mp. 2. Kocsmái 
(MAFC) 12.3 mp. 3. Obitz (BEAC). - 400 méteres II. 
oszt, síkfutás: 1. Fülöp (BEAC) 59.8 mp. 2. Hugyecx 
(MAFC) és Frlck (BEAC) 63 mp. — Helyből magas
ugrás, előnyverseny: 1. Molnár (BEAC) 145 cm. (20 cm, 
előny). 2. Tóth (MAFC) és Obitz (BEAC) 135 cm. (15 
cm. előny). — Rúdugrás I. oszt.: 1. Lippay (Ludovika 
Akadémia) 300 cm. 2. Friedrich (MAFC). 3. Párezer 
(MAFC). — 200 méteres gátfutás I. oszt.: 1. Kozák 
(Testnevelési Főiskola) 29.4 mp. 2. Hugyecz (MAFC) 
30.8 mp. 3. Király (BEAC). — 800 méteres síkfutás
I. oszt.: 1. Fülöp (BEAC) 2 p. 16 mp. 2. Keresztes 
(MAFC) 2 p. 24 mp. — Diszkoszvetés előnyverseny: 
1. Friedrich (MAFC) 3800 cm. (10 cm. előny). 2. Kis 
(BEAC). — Trlatlon: 110 méteres gátfutás, rúdugrás éa 
diszkoszvetés: 1. Párezer (MAFC) 5 pont. 2. Kozák 
(Testnevelési Főiskola). 3. Lippay (Ludovika Akadé
mia). - Svédstaféta: 1 BEAC csapata (Obitz, Kovács, 
Frlck, Fülöp). 2. MAFC A). 3. MAFC B).

X Aa angol és német 1500-as bajnokságot 
mutatja be e hó 22-én a Radius Filmszínház 
egy nagyon mulatságos film keretében. A film 
címe: A világrekord. A két versenyen kivül 
szakszerű felvételekben mutatja be a német és 
angol futók tréningjét. A film első része a 
stamford—bridge-i pályán és annak öltözőjé
ben, míg a második rész a Charlottenburgi Sp. 
C. pályáján játszódik le. Ez az első film, amely
nek felvételénél a sportszempontokra fektettél 
a fösulyt.

Stieber Lotti a legújabb 
allround hölgyuszó

Gyenge rendezés mellett tartotta meg versenyét a 
MUE. Stieber Lotti bebizonyította, hogy 6 a legjobb 
magyar allround hölgyuszó. Ugy a Kélcr, mint ■ 
Kraszner vándordíját az NSC nyerte meg. A résziem 
eredmény: 100 méteres mellúszás: 1. Fest Franciska 
(NSC) 1 p. 43.6 mp. 2. Stieber Lotti (MAC) 1 p. 448 
mp. — 100 méteres hátuszás: 1. Szóke Kató (MUE) 1 
p. 30.6 mp. — 100 méteres gyorsuszás: 1. Stieber Lotti 
(MAC) 1 p. 26 mp. - 300 méteres ngrás: 1- Stieber 
Lotti (MAC) 5 -- -p. 22 6 mp.

VIZIPOLÖt 
MTK—UTE 8:1 (1:1). 

a győzelemmel a bajnokság 8-ik bö*

MAC-N8C t’:l (>:•). 
OTE—BEAC 8.1 (ált).

As OTE a miiodoutályu bajnok lett

A szerkesztésért és kiadásért telel: 
Dr. ELEK HUGÓ

Kiadio
A .Héttől Lapok' UJságvállalat

Ai MTK ezrei 
lyczcttjc lett
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