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Vasárnap este többszáz főnyi 

tömeg: 
és viharos tüntetést rendezett 

a Mester-utcában

Legtámadta a rendőröket

Egy szívbajt szimuláló, gázoló biciklista védelmében 
támadták meg a kötelességét teljesítő rendőrt — 

Karhatalom oszlatta szét a tömeget

Hat tüntetőt őrizetbe vett a rendőrség
Vasárnap este izgalmas jelenet játszódott 

le a Mester-utcában, ahol alaptalanul feliz
gatott emberek csoportokba verődve megtá
madtak egy kötelességét teljesítő rendőrt és 
Csak a kivezényelt karhatomnak sikerült 
/eloszlatni a tömeget.

Délután félhétkor a Mester-utca és Gróf 
Haller-utca sarkán az úttesten tipegett át 
egy környékbeli lakó másféléves kisgyerme
ke. Egy arra haladó kerékpáros fiatalember 
nem vette észre és

elgázolta a gyermeket.
'Az eset szemtanúi odasiettek és bevitték egy 
közeli házba a gyermeket. Megérkezett a kö
zelben szolgálatot teljesítő őrszem, Fehér 
IV. János rendőr és igazoltatni akarta a gá
zoló kerékpárost. A fiatalember a rendőr 
felszólítására nem adta át igazolványát, ha
liéra szívbajos rohamot színlelve összeesett, 

a földön fctrengve artikulátlan hangon 
kiabálni kezdett

Kiáltózására percek alatt nagyobb ember
csoport verődött össze mellette. A járókelők 
között már nem voltak ott a gázolás szem
tanná, az embereket megtévesztette a szimu
lált szivbaj és ahelyett, hogy a rendőrnek 
segítettek volna, ellene támadtak. Éppen arra 
haladt Táncos Béla államrendőrségi detek
tív, aki a rendőr segítségére sietett. Időköz
ben már 2^—300 főnyi tömeg verődött ősz
eié, elferdített hírek kerültek forgalomba és 
s tömeg hangulata olyan erősen fordult a 
kötelességét teljesítő detektív és rendőr el
tel, hogy

2 jobbnak látták visszavonulni.
Magukkal vitték a fiatalembert a Mester* 
ptca 51. számú ház kapuja alá és

ezt bezárták maguk után.
A kapu alatt igazoltatták a dühöngő, rugó
harapó fiatalembert és megállapították, hogy 
Welnberger Nándor a neve, 25 éves pék
segéd. Mig az igazolás tartott, a megtévedt 
tömeg hangos lármával a ház elé vonult. A 
bezárt kapun keresztül izgatott és szenvedé
ly es kiáltások hangzottak el:

— Le a rendőrökkel! Agyon kell ütni

Táncos detektivnek sikerült kijutni a fór- 
tnális ostrom alá vett kapualjból. A mester
utcai 20-as 'számú őrszobára sietett és ér
tesítette a mentőket. A mentőkkel egyidőben 
az őrszoba legénysége is kivonult az 51-cs 
számú ház e|é és

visszaszorította a tömeget.
X feloszlatás azonban nem ment simán* A 
tömegből kénytelenek voltak elfogni né
hány embert, akik

hangosan szidalmazták a rendőröket ás 
tUcnftk Maltották a tömeget

A renitenskedők közül 5 embert, Nagy La
jos szererőt, Német- József faszobrászt, Nagy 
János szabót, Gyapjas József szabót és Tí
már Sándor sofloit előállították az őrszo
bára. Idehozták Wcinbcrgert is, akiről a 
mentők

megállapították, hogy szimulál.
Időközben az eset helyén újra összeverődött

Apponyi Albert gróf 
vasárnap gyöngyösapáti4 kastélyában 

nyilatkozott a Hétfői Naplónak
Fölkérte a tervbevett ünnepeltetés rendezőit, álljanak el szándé
kuktól — „Gyorsítani kell a demokratikus haladás ütemét"

Gyöngyösapáti, szeptember 25.
Apponyi Albert gróf, akinek genfi szereplése 

és Magyarország igazságáért folytatott harca 
visszhangot keltett az egész világon, jóbará- 
tóinknál épugy, mint ellenségeink közölt, szom
baton érkezett meg Szombathelyre, ahonnan 
azonnal továbbutazóit gyöngyösapáti birtokára. 
Az ősz államférfi azonban nem pihenni jött 
haza. Lehet, hogy néhány nap múlva már Bu
dapesten lesz és anélkül, hogy kipihente volna 
a genfi küzdelem fáradságait, tovább folytatja 
munkáját a magyarság érdekében, amelynek 
különb és tekintélyesebb védelmezője aligha 
szerepelt Európa világpolitikai fórumán. 
.Györgyösapáti kastélyában kereste fel vasár
nap a Hétfői Napló munkatársa, hogy beszél- 
gesen vele Magyarország belpolitikai és kül
politikai, valamint gazdasági helyzetében a 
jövőben várható változásokról, a genfi ut vár
ható eredményéről, terveiről és véleményéről, 
amelynek orákulumnak kell lenni a magyarság 
számára.

A gyöngyösapáti kastély dolgozószobájában 
szemben ül a Hétfői Napló munkatársa Ap
ponyi Albert gróffal. Arra a kérdésünkre, hogy 
mikor utazik Budapestre, igy felel:

— Nem tudom, mikor megyek Buda
pestre, Az ut időpontjáról még nem döntöt
tem. ügy találom, hogy a genfi eredmény — 
bár azt lekicsinyelni nem lehet — nem 
olyan nagyjelentőségű, hogy olyan nagysza
bású fogadtatást készítsenek elő, mint ami
lyent terveznek. Azt a kérelmet terjesztet
tem arra illetékes tényezők elé, akik a fo
gadtatást előkészíteni akarják, hogy

szándékuktól Álljanak eh
as N«m látja-e kegyelmet uram annak

a tömeg és lelkiismeretlen emberek által fél
revezetve, ismét hangos tüntetést rendezett.

A rendzavarás hírére a főkapitányságról 
autón egy felügyelő vezetésével 12 rendőr 
robogott a Mester-u Icába .

Leugráltak az autóról, kordont vontak 
és feloszlatták a tömeget.

Két óráig tartó szakadatlan izgalmak után

szükségességét, — vetettük közbe. — hogy azt 
a kedvező légkört, amelyet Rothermere lord a 
külföldön teremtett, most kedvezően kihasz
náljuk belpolitikai vonatkozásban is. Apponyi 
erre a kérdésre igy felelt:

— Pártpolitikával nem foglalkozom. Sémi 
összefüggést sem látok a pártalakulások és 
az olyan kérdések között, amelyek tekinteté, 
ben egyet kell érteni minden magyar em
bernek.

Milyenek a reményei, kegyelmes uram, Ma
gyarország jövő bel- és külpolitikai helyzetét 
Illetően?

Apponyi gróf erre a kérdésre a következő 
választ adta:

— Úgy a belpolitikai, mint különösen a 
gazdasági konszolidáció, valamint a kül
politikai elhelyezkedések tekintetében

óriási nehézségekkel Állunk szemben.
Sok önmegtagaddsra van szükség, nyugodt 
akaraterőre, hogy a nemzetünk múltjához 
méltó helyet ismét elfoglalhassuk. De ha 
mindezeket a feltételeket meg tudjuk való- 
sitani, egyáltalán nem látok okot a két
kedésre,

— Az utóbbi időben — folytattuk az érdek
lődést - Rublnek István és Kállay Tibor 
olyan értelmű nyilatkozatot tettek, amelyekből 
arra lehet következtetni, hogy az egységes párt 
a liberális irányban való haladásra mutat haj
landóságot. Mi erre a véleménye?

— Az egységes párt belső viszonyairól — 
hangzott Apanyi válassza — nincs tájéko- 
ntMgm, (te mindenki tudja, hogy

fél tízkor teljesen helyreállt a rend és a félt 
re vezetett emberek elszivárogtak a botrány 
helyéről. Közben az őrszobáról a IX. kerÜ« 
leli kapitányságra, majd pedig a főkapitány
ságra kisérték 1

Welnberger Nándort és öt pártfogóját, 
ahol valamennyinket őrizetbe vették 

és megindították ellenük az eljárást

én a demokratikus Irányban való fejlő
dés ütemét gyorslluui óhajtanám, 

mégpedig éppen konzervatív szempontból.

— A decemberi genfi ülés foglaJkozik-e a 
magyar békerevizió kérdésével? — kérdeztük 
ezután.

— Semmiesetre. Ez a kérdés ahhoz, hogy 
a nemzetek szövetsége elé kerüljön, még 
nem érett meg. Óriási vitát provokálni for
mai szempontból akkor, amikor az ered
mény nem lehetne más, mint egyhangú el- 
utasítás, nem volna észszerű eljárás. De ez a 
megállapítás nem jelenti azt, hogy a kérdés 
nem érik az európai közvéleményben.

Ott azonban még nem tartunk, hogy 
már élne Is ami Javunkra egy közvéle
mény, amely a kormányokat arra kész
teti, hogy a békeszerződési orthodoxlu 

kereteiből kilépjenek.

— Nekünk egyáltalán szigorúan meg kell 
vonnunk a határvonalat a békeszerződés re
víziójára vonatkozó óhajtások között, ame
lyek ma még nem öltik magukra konkrét 
akció alakját s azok közölt, amelyeket ép
pen a békeszerződés alapján követelünk s 
amely kategóriába tartozik az erdélyi nagy
birtokosok jogai érdekében most lefolytatott 
s még folyamaiban lévő akció. A keltőnek 
összezavarásából n békeszerződésből folyó 
igényeink megvalósítását mindenesetre meg
nehezítenénk, anélkül, hogy ezzel a revízió 
ügyét csak egy lépéssel is előbbre vinnők,
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A kormány döntött 
a hanikölcsön-kördáshen

az 1828 29. ovi KOKsOgvoKsM ötmillió pengő: veti fel 
a kormány a gazdaságilag megrokkant hadlktHcsOntulal- 
donosok segor.mzesera — Ezt az eittrfist 4-5 övön át 

folytatlak
A hadikölcsönkérdés megoldása felé 

jelentős lépést tett a kormány. Hűd Já
nos pénzügyminiszter a nyári szünet 
előtt n parlamcntbe i mondott beszédé
ben kijelentette, hogy

a hndlklilcaönök vulorizáláftáró! szó 
sem lehet,

a kormány azonban méltányolva egyes 
hadikölcsöntulajdonosok szorult anyagi 
helyzetét, módot koros arra, hogy

arra érdemeseket segélyben része- 
sitaen.

Ilyen körülmények közölt
a hadlkölckönkérdéN pénzügyi prob
lémából népjóléti feladattá degradá

lódott.
A nyár folyamán a népjóléti minisz

tériumban serényen gyűjtötték nz ada
tokat a hadikölcsönkérdésben annak a 
mértéknek a megállapítása céljából, 
amely irányt szab a karitatív megoldás
nak. A Hétfői Napló munkatársa most 

a legilletékeaebb helyről 
azt az információt kapta, hogy

u hadikölcsönkérdésben meghozták 
n döntést.

A döntés szerint a kormány az 1928 — 
1929. költségvetési évvel kezdődően

néhány éven át a pénzügyi helyzet 
figyelembe vételével megállapított, 
lehetőleg évenként növekvő össze

get vesz fel a költségvetésbe.
Ezt az összeget azok között a hadiköl
csöntulajdonosok között osztják fel, 
akik anyagilag teljesen tönkrementek. 
E gazdasági rokkantaknak bizonyba 
niok kell, hogy nincs egzisztenciájuk és 
kötvényeiket be kell szolgáltatniok. A 
segély összegét a népjóléti miniszter 
egyénileg állapítja meg a hadikölcsön- 
tulnjdonos viszonyainak alapos mérlege
lése alapján.

Az 1928—29. évre ötmillió pengőt 
vett fel a kormány a hadikölcsön- 

segélyezés céljaira.
Ezt az eljárást folytatják mindaddig, 
amig a költségvetési helyzet megengedi. 
A kormány reméli, hogy „a gazdasági 
rokkanlak" hadikölcsönkötvényei leg
feljebb négy öt év alatt ezzel az eljá
rással az állam tulajdonába mennek át 
és igy a hadikölcsönkérdés önmagától 
megszűnik.

kapitányság épületiből. A rendőrségen fílsz- 
tics búzái tanácsos megindította a nyomo
zást, hogy legalább nz öngyilkos holttesté
nek nyomára jussanak. Telefonon értesítet
ték a partmenti községeket és valahányszor 
dunai hullát vetett ki a víz, összehasonlítot
ták Kist Ferenc fényképével. Két hónap 
lelt el, de a holttest nem került elő.

Tegnap azután meglepő fordulat történt. 
Kitt Ferencné Dömsödl-uti lakásán

megjelent elevenen és egészségesen az 
öngyilkosnak hitt Kiss Ferenc.

A halálra rémült asszony az első percben 
azt hitte, kísérteiét lát. Csakhamar meg
tudta azonban a valóságot. Az ura „öngyil

kossága" előtt összeszólalkozott vele és el- 
távozott otthonából. Érthetetlen okból elkö, 
vette azt a kellemetlen és rossz tréfát, hogy; 
álnéven Jelentkezett a főkapitányságon, AU 
adta tárcáját, kalapját és

álnéven bejelentette a saját öngyilkos* 
ságát.

Azóta bujkált, most azonban megunta ezt 
az életet és békülnl akart a feleségével. A! 
béke azonban nem jött azonnal létre év 
ezért az álöngyilkosjelölt újra eltávozott 
otthonról. A rendőrség tudomást szerzett az 
ál öngyilkos váratlan feltámadásáról és mos* 
detektívek keresik, hogy felelősségre von
hassák hatóság félrevezetése miatt.

Vasárnap előállítottak egy fiatalembert 
az eltűnt Robicsek Ilona ügyében

• •

Vasárnap lélelőtt bejelentés érkezett a 
főkapitányságra, umely újabb nyomot szol- 
gáltatotlftoöirseA* Ilona zongoristanö titok
zatos eltűnése ügyében.

Robicsek Ilona, aki az Orient mozgó zene
karában játszott, néhány nappal ezelőtt el
tűnt. Édesapja, Robicsek Nándor székesfő
városi műszerész bejelentette az eltűnését. 
Közölte a rendőrséggel, hogy nz utóbbi na
pokban leányánál revolvert láttak, valószínű 
azonban, hogy nem követett el öngyilkossá
got, mert erre semmi oka sem volt. Megtud
ták azt is, hogy eltűnése előtt gyakran ólál
kodott körülötte egy férd s arra gondoltak, 
hogy

lelkiismeretlen kalandorok hálójába ke
rült.

A rendőrségen megindították a nyomozást, 
eddig azonban nem akadtak nyomára.

Vasárnap délelőtt azután megjelent a fő
kapitányságon Kovács Géza, az Orient

mozgó karmestere. Bejelentette, hogy az el
tűnés napján egy motorkerékpáron

látta Robicsek Ilonát.

Az Erzsébethidon motorkerékpáron átrobau 
goit Berger Tibor, az egyik mozgószinház 
filmkihordója és a

motorkerékpár kosarában Robicsek 
Ilona ült.

A bejelentés alapján azonnal előállították 
Berger Tibort, mert valószínűnek tartották, 
I. -gy közelebbit is tud mondani az eltűnés 
napján történt dolgokról. A fiatalember el
mondotta, hogy ezen a napon valóban át
ment kerékpárral az Erzsébethidon, egy nő 
is ült a kerékpáron, ez azonban

nem Robicsek Ilona volt, hanem egy 
újpesti leány.

A főkapitányságon tovább folytatják a nyo
mozást a Berger Tiborra vonatkozó bejelen
téssel kapcsolatban.

Ügyvédi és bírói talár 
bevezetését indítványozták 

a balatonfüredi kongresszuson
Érdekes ötletek és javaslatok 

az ügyvédek balatonfüredi kongresszusán

Brüsszelben felismerték a másfélmilliárdos 
csalásért körözött Zoltán Emii Lászlót

Két évig bujkált Európában — Többszáz hitelezője s károsultja 
van a ktlllöldre menekült Zoltánnak

(A Hétfői Napló tudósítójának tclefonjelcn- 
lése.) Az Országos f'gyvrdszövctséy balatonfü
redi kongresszusa vasárnap folytatta tanácsko
zó múl Szilágyi Artúr Károly dr. az ügyvédi te
kintély emelése céljából

ui Ügyvédi és bírál talár behozatalát sür
gette,

mert — mint mondotta — a bíróságok szűk 
tárgyalótermei nem alkalmasak arra, hogy az 
ott megjelenő felekben a helynek megfelelő ün
nepélyes érzést keltsenek. Banu István dr. azt 
fellő szóvá, hogy egyes ügyvédek a hatóságok 
előtt nrm lépnek fel kellő eséllyel és hibáztatta, 
hogy sokan nem tárgyalnak kollégiális modor
ban perbeli ellenfeleikkel. Sünijén Géza dr. le
hetetlennek tartja az ügyvédi etika kodifikálá
sát, mert vannak olyan fegyelmi vétségek, ame

lyek Inkább illetlenségek, adni jellemhibák b 
ezeket körülírni nem lehet.

Gellert Samu dr. az ügyvédi tekintély emelé
sére szükségesnek tartana olyan törvényhozási 
intézkedést, amely lehetővé lenné, hogy az 
ügyvédi kamarák kifogástalanul működő ügyvé
deknek bizonyos elmeket adományozhassanak. 
Strasser Dezső dr. az igazságügyi tanácsosi cí
met tartaná megfelelőnek. Dobcrdói űréit Zol
tán <lr. és Stricker Jakab dr. után dr. Maurus 
Deutsch bécsi ügyvéd, az Intcrnational An- 
walls-Verband és az osztrák ügyvédi testületek 
képviselője, aki mint vendég jelent meg n kon
gresszuson. szólalt fel. Majd Rakovszky Meny
hért, Gyulay Noé, Vészi Mátyás, Szalag Zoltán, 
Fried Ödön, Eisner Manó, Gulyás József, Sxi- 
tár Endre, Mészöly Gyula, Kovács József és má
sok felszólalásával a kongresszus véget ért.

Két esztendővel ezelőtt a budapesti főkapi
tányságra tömeges feljelentések érkeztek a 
Stella kereskedelmi részvénytársaság vezér
igazgatója, Zoltán Emil László ellen. Közel egy 
héten keresztül

napról napra újabb és újabb feljelentések
kel ostromolták u főkapitányságot a káro

sultak,
akiknek száma egyre emekedett. A rendőrség 
azonnal megindította a nyomozást. Detektívek 
szállottak ki a Stella rt. király-utcai irodahelyi- 
’égébe. A bérház knpuja elölt, ahol a „rész- 
énytársaság" székelt

ott állott még az aranysapkás, sujtásos bun- 
dás portás

Álnéven bejelentette saját öngyilkosságát 
egy vasúti tisztviselő

Hatóság félrevezetése miatt eljárást indítanak ellene

, nagy előzékenységgel kalauzolta fel a delck- 
iveket az irodába. Kiderült csakhamar, hogy a 
ezérigazgató már megszökött s kiderült az is, 

’ ngv az egész iroda személyzetének — a cég
főnöktől a portásig —

a kauciójukat Is magival vitte.

Az aranysujlásos portásról pedig csakhamar 
megállapították azt is, hogy a felek s főkép a 
kauciós alkalmazottak megtévesztésére áll a ka
puban, hogy előkelő, komoly látszatot keltsen 
azokban, akiket sorsuk a Stella részvénytársa
sághoz sodort

Zoltán Emil László közel másfélmlllldrdot

A főkapitányság eltűnési csoportja most 
fejezte be a nyomozást egy rendkívül érde
kes, nem mindennapi ügyben. Még julius 
26-án éjszaka megjelent a főkapitányság 
központi ügyeletén egy jól öltözött fiatal
ember. aki egy férflkalapot és egy piros bőr- 
tárcát szorongatott a kezében. Izgatott halt 
gon mesélte, hogy a Lánchíd budai oldalán

a KM karfáján tuláltn a kalapot és n 
bőrfáreát,

amely nyilvánvalóan egy Dunába ugrott ön
gyilkos holmija. A rendőrségen átvizsgálták 
ii kalapot, amelyben K. F. monogramot ta
láltak, a tárcáitól pedig

Kiss Ferenc 23 éves vasúti tisztviselő 
nevére szóló igazolványok kerültek elő.

A bejelentő, aki 5<>bők István néven mutat
kozott be, jegyzőkönyvbe diktálta, miként 
találta meg n holmikat, azután eltávozott. 
Másnap beidézték Kiss Ferencnél. A kalap-

bán és a tárcában
felismerte férje holmijait,

aki az előző éjszakán nem jött haza aludni. 
A kétségbeesett asszony sírva ment el a fö-

sikkasztott a csalt össze.
Példátlanul ügyes trükkjei voltak Zoltánnak. 
Egyik logsikerüllebb szélhámossága az volt, 
hogy a halottak hozzátartozóinak a temetés 
előtt néhány órával csomagot kézbesitlclett az

zal, hogy ezt a csomagot még a „megboldogult'1 
rendelte. A család a temetés előtti szomorú iz< 
galomban természetesen szó nélkül kifizette a 
csomag árút, de amikor néhány nap múlva fel- 
bontották a csomagot, kiderült, hogy értéktelen 
lim-lom van benne.

Zoltán kisebb-nagyobb szélhámosságok után 
megalapította a Stella rt.-t, melynek működése 
abban merült ki, hogy

kauciós alkalmazottakat szerződtetett,
Többszázmillió kaució összeszedése után Zoltán 
Emil László megszökött Budapestről. A főkapi< 
tányság

elfogatóparancsot adott ki Zoltán E. László 
ellen. Egész Európa rendőrsége hajszolta a 

megszökött szélhámost,
míg most — két év után — sikerült felfedezni 
tartózkodási helyét.

A Hétfői Napló információi szerint
Zoltán Emil László Brüsszelben tartózkodik 

s ott többen felismerték.
Zoltán különböző obskúrus vállalkozások grün- 
dolásávn! próbálkozott meg Belgiumban, de 
vállalkozásai nem sikerültek, úgy hogy most 
már apróbb kölcsönökkel tengeti életét, bár ma 
is

mindennapos vendége ■ legelőkelőbb brŰM* 
szeli kávéházaknak s vendéglőknek.

A budapesti főkapitányság exekután minden va
lószínűség szerint magteszi a kellő lépéseket 
Zoltán Emil László elfogatásira a hazahozatal 
tára. (

Tornaipuhak
An«ol blui P 14.-tól SvM tornnundráv l» 5. tói, Torna- 

. ">) •* 10-tól, Tomarinő1 «-®O tol, Jotnahlur 3 <'• 4 pengd M IIÁHÍK (H.
Cégnél. Iltlbrcntri-tér 4.

A Magyar—Olasz Bank r.-L igazgató- 
sága és tisztviselői kara mély fájdalom
mal Jelentik, hogy

A Magyar—Olasz Bank r.-t. igazgatója

folyó hó 19-ón, este váratlanul elhunyt.
A Megboldogult több mint három év

tizeden át volt felülmulhatatlanul lel
kes, hűséges, szorgalmas és önzetlen 
munkatársunk. A bankhoz való példa
szerű ragaszkodásával, szeretetreméltó 
puritán egyéniségével összes kollégáinak 
nagyrabecsülését ós igaz szereidét von
zotta maga felé.

Emlékét örökké kegyelettel. éa szere
tettel fogjuk őrizni.

Magyarországon
csak 1 eiegán, AUTŰ ŰRVEZETO ISKOLA

VIKTORin KUTÓ ORUEZETO ISKOLA. RUDAPEST. VI., VÖRÖSRIARTV-UTCA BZ. SZÁRI. TELEFOR: TEREZ 213BB



Badaptai, 1927 szeptember 26. HÉTFŐI NAPLÓ s

Vizsgálatot Indítottak egy 
tiszapolgári-i földbirtokos 
rejtélyes halála ügyében

Kihallgatásra vitték a csendőrök 
és másnap koponyaalapi törés következtében 

meghalt a debreceni klinikán

lék a látogatók névlajstromába. Legelöl ár első 
látogató neve: Fedák Sári. Azután

több mint ezer ismert pesti név. Politiku 
sok, Írók, színészek, bankigazgatók, hiva
tali előkelőségek, társadalmi nagyságok 

névaláírásai;
értékes pesti autogrnmgyüjtemény. amely mel
lett többszáz névjegy sorakozik.

Az éjjeliszekrényen vaskos kötésű könyvek. 
Magyar és francia regények.

— Ez a szórakozásom — jegyzi meg Heltai.
— Olvasok. Három nap óta már az újságokat 
is beadják. Borbély is jön mindennap.

Megkérdezzük Keltáit, hogy a súlyos műtét 
s az azzal kapcsolatos élmények foglalkoztat
ják-e, mint (rótf

—- Annyit mondhatok, — feleli, — hogy az 
„Orvos és a halál" cimü mvem nem úgy szü-

Debrecen, szeptember 25.
— A Hétfői Napló tudósítójától. —

Tragikus végű rejtélyes ügy tartja izga
lomban a Debrecentől mintegy harminc ki
lométernyire levő Tiszapolgár községet. A 
község egyik tekintélyes polgárának, vitéz 
Aszódi Vilmosnak fiát ugyanis Tiszapolgár- 
ból eszméletlen állapotban a debreceni sebé
szeti klinikára szállították, ahol pénteken 
délután meghalt.

Ifjú Aszódi János 18 éves Tiszapolgári-i 
gazdalegény rejtélyes elhalálozásának előz
ményeiről atyja a következőket mondotta 
jegyzőkönyvbe:

— A Tiszapolgár határában lévő vitézi tel
kemre csütörtökön délután beállított két 
hajdúnánási csendőr s

elvitte fiamat azzal, hogy egy fontos 
ügyben kihallgatja.

Bementek vele a tiszapolgári-i Hajdú Fe- 
Tenc-féle korcsmába, amelynek különszobá- 
jában kezdték meg kihallgatását. Fiammal 
együtt bevitték a vendéglő különszobájába 
fiam két barátját, Galantai Albertét és To- 
ronkai Gábort. Fiam este 11 órakor sem jött 
haza s ekkor én utána akartam menni, meg
nézni, hogy mi van vele. Amikor indulóban 
Voltam, megjelent nálam két csendőr s azt 
közölték, hogy

fiam szívbajos lett, összeesett s össze
törte magát.

K fiút ekkor kocsiszekéren elszállítottuk dr. 
Újhelyi orvoshoz, aki megállapította, hogy 

ütésektől eredő koponyaalap! törést és 

agyázkódást szenvedett.
Ifjú Aszódi Jánost a debreceni egyetemi 

klinikán beszállítása után Rönigen-vizsgá-

Beszélgetés Heltai Jenővel, aki virág
erdő közepette fekszik a szanatóriumi 

betegszobában
Mosolyog s bízik abban, hogy nyolc-tíz nap múlva 

elhagyhatja a szanatóriumot
'Á Fasor-Szanatórium második emeletén, a

10-es számú szoba kilincsén két figyelmeztető

A beteg alszik

Tilos a bemenet
X beteg, akihez tilos a bemenet: Heltai Jenő, 

a nagy iró. Azért volt szükség a felső tábla ki
függesztésére, mert talán akadtak volna egye
lek, akik nem vonatkoztatták volna magukra a 
„tilos a bemenet" figyelmeztetést. Az alvó bete
get azonban mindenki respektálja, tudja, hogy 
nem illik háborgatni.

Gyöngéd női kéz nyitja ki a betegszoba nagy 
Jehér szárnyas ajtaját, amelyből szclid jósággal

mosolyog
felénk az — alvó beteg.

latnak vetették alá s megállapították, hogy 
a jólfejlett, fiatal gazdalegény

állára Idegen szerszámmal olyan ütést 
mértek, hogy az ütés ereje következté
ben szétszakadt az állkapcsa s a kopo

nyaalapba fúródott.
Testén több kűlsérelmi nyomot is találtak.

A debreceni sebészeti klinika a különös 
haláleset ügyében nyomban jelentést tett a 
debreceni rendőrségnek, amely megindította 
u nyomozást. A debreceni rendőrség több 
kihallgatást eszközölt, amelynek során ki
derült, hogy Hajdú Ferenc korcsmáros leá
nyával, Haján Annával a múlt vasárnapon 
együtt mulatott ifjú Aszódi János és annak 
két barátja. Mulatozás alkalmával a társa
ság tagjai valahogyan

megsértették a leányt,
aki Hajdúnánáson egy ismerős csendőrnek 
elpanaszolta ügyét s ezután történt, hogy 
vitéz Aszódi János telkén megjelentek a 
hajdúnánási csendőrök és kihallgatásra vit
ték ifjú Aszódi Jánost.

A debreceni rendőrség vizsgálata alapján 
szigorú nyomozás indult meg annak a meg
állapítására, hogy hogyan történt ifjú Aszódi 
János sérülése, amely halálát okozta.

Ifjú Aszódi János teljesen ép testű, jól fej
lett fiatalember volt, akit

a napokban mint várományost akartak 
vitézzé avatni.

Tiszapolgáron óriási feltűnést keltett a 
rejtélyes elhalálozás. A község gazdálkodói
ul ? vÁtó,zi rend tíszapolgári-i tagjaiból 
álló küldöttség megjelent Debrecenben a 
rendörfőkapitányságon, ahol a nyomozás 
erélyes lefolytatását kérelmezte.

Ugyanazzal a tipikus Heltai mosollyal, amely
re a Heltai-premiérek alkalmával emlékezünk, 
amidőn a rivalda lámpái elé tapsolták ki az 
illusztris szerzőt.

— Hála Ádám professzornak, — mondja Üd
vözletünkre, — jól érzem magamat.

És tényleg pompásan néz ki. Napsütötte ar
cát gyengéd pirosság takarja. Szemei frissen 
élénkek. Igazán csak a hagyományos szivar hi
ányzik a nagy iró ajkai közül..,

— Jobban néz ki, Elnök ur, — mondom, — 
mint amidőn utoljára láttam.

Újból mosolyog abeteg, aki rézágyban, kör- 
vétlenül a szanatórium szép parkjába nyiló 
nyitott ablak mellett fekszik. A nap besüt a szo
bába, ahol már talpalatnyi üres hely nincsen :

mindenütt virág, virág, virág. Heltai valósá
gos virágerdő közepette fekszik.

A pesti virágkereskedések legszebb virágkosa
rai, illatos rózsái és virágkülönlegességei pom
páznak itt.

— Eddig — jegyzi meg Heltai felesége, Gdeh 
Lilla színművésznő — több mint hetven virág
küldemény érkezett. Természetesen el sem fér
tek mind a szobában. Lakásunk is megtelt ve
lük, több szanatóriumi betegnek is jutott belőle, 
sőt a szanatóriumi folyosót is feldíszítettük vele. 
Többek között óriási virágcsokor érkezett 
Fedáktól, Krausz Simontól, Petráss Sáritól, 
Miklós Andoréktól, Rob. z Imrétől és feleségé
től, a Góth házaspártól, az Athenacnuj tiszt
viselőkarától.

— No és — Jegyzi meg Heltai az egyik sa
rokban álló, gyönyörű virágcsokor felé nézve

— ... egy ismeretlen pesti polgártól, aki mint 
a klsérősorok mondják, — a pesti polgárok 
összessége nevében küldött virágot...

Ez a szeretet, ez a messzemenő figyelmesség 
láthatólag jól esik Heltainak, akinek ágya mel
lett, az éjjeli szekrényen több, mint harminc 
oldal sűrűn teieirt ivet pillantunk meg. Azok
nak a nevei, akik az iró hogyléte felöl érdek
lődtek a szanatóriumban s neveiket feljegyez-

2 csMör, 1 kanca
. és

1 szerelmes kandúr
i története 7 felvonásban

fáj az oldalam a kacagástólReglnaldDenny-vei 
csütörtöktől a PALACE-ban

Három hónapra felfüggesztették egy volt 
járásbírósági elnök ügyvédi működését

Szeged, szeptember 25.

(A Hétfői Napló tudósítójától.) A Szegedi 
ügyvédi kamara fegyelmi választmánya teg
nap este rendkívül érdekes ügyben tartott 
ülést. Grecsek Ede dr., a makói járásbíróság 
volt elnöke, aki jelenleg, mint gyakorló 
ügyvéd működik, állott kétrendbeli fegyelmi 
vétséggel vádolva a kamara választmánya 
előtt. Az egyik vád az volt, hogy állandóan 
mini járásbirósági elnök szerepelt s ezzel az

A Magyar Filmalap 
a szovjet megbízottjával 

kötött szerződést
Ötvenötezer dollárt kapott dr. Sklarz, a Prome
theus A. G. tulajdonosa, aki az orosz filmek és 
filmpropaganda európai exponense — Hogy került 

a filmaiaphoz Sklarz vezérigazgató?
Néhány héttel ezelőtt beszámoltunk ar

ról, hogy a Magyar Flmalap kétéves szer
ződést kötött a német Staken A. G.-vel .hat 
magyar és hat német film elkészítésére.. 
Részletesen ismertettük a nagyszabású ma
gyar filmgyártási programot, amelybe, mint 
utólag értesülünk, — sajnos — súlyos 
szépséghiba csúszott. A magyar filmalap 
ugyanis a Staken A. G. neve alatt Sklarz 
dr. vezérigazgatóval, az

orosz saovjetfllmck európai exponensé
vel kötött szerződést arra, hogy ma

gyar filmeket állítson elő.
Joggal felvetődik az a kérdés, miért tör
tént ez, mi indíthatta a magyar filmalapot 
arra, hogy esetleges félrevezetések árán 
is az

orosz szovjet exponense legyén az, aki 
megindítja a sokat áhított magyar nem

zeti filmgyártást?
Á1. Magyar Filmalapot Berlinben jól is

merik. Tudják, hogy jó üzlet ezrei a hatal
mas magyar testülettel érintkezésbe lépni. 
A német filmkörök tisztában vannak a 
magyar filmrendelettel és jól tudják azt, 
hogy a Magyar Filmalaphoz gyűlnek össze 
a Magyarországba behozott külföldi filmek 
után fizetett adók. Tudják azonban azt is, 
hogy a Magyar Filmalapnak egyetlen ren
deltetése a magyar filmipar talpraállitása. 
Ezzel kapcsolatban a jó német üzletembe
rek kisütötték azt is, hogy a Magyar Film
alap aZ a mesebeli testület, amely tényleg 
aranyakra váltja be minden ígéretét.

Mikor a Magyar Filmalap kiküldöttjei 
Berlinben jártak, hogy német támogatás
sal építsék újra a magyar filmgyártást, 
érintkezésbe léptek Aussenberg vezérigaz, 
gatóvtl, a Fox-filmek európai gyártásának 
exponensével. Aussenberg, akinek érdekelt
ségébe tartozik a Staken hatalmas műterme, 
hajlandó volt a Staken telepét a Magyar 
Flmalapnak bérbeadni, a zonban a ma
gyar-német filmek finanszírozásába nem 
ment bele.

Aussenberg ezt az üzletet egy másik 
német fllmkapacitásnak, dr. Sklarznak 

tartotta fenn,
aki amellett, hogy a Prometheus A. G.-nak 
vezérigazgatója, igy az orosz filmek euró
pai terjeszésének főbizományosa, még ér
dekeltséggel bir egy egész sereg más film- 
gyárnál is.

A Németországban készült filmrendelet

Jaj! Doktor ír!

letett volna meg, ha most imám.
Heltai fájdalomról egyáltalán nem panasz

kodik, lázmentes, jó étvágya van, — éppen 
sült csirkét fogyaszt jóízűen.

Bízik abban, hogy nyolc-tíz nap múlva 
elhagyhatja a szanatóriumot

és valahová elmehet üdülésre.
Amikor elbúcsúzunk s megyünk' kifelé a sza

natóriumból, találkozunk Adóm professzorral. 
Siet a kötözésre.

— Heltai sebe szépen gyógyul — mondja 
Ádám tanár. — Meg kell jegyeznem, Heltai tt 
legjobb betegek egyike. Az, hogy az operáció' 
jól sikerült s betegünk a teljes gyógyulás utján 
van, elsősorban nem is orvosi érdem, hanem 
Heltai érdeme, aki minden orvosi kívánságnak 
készséggel alávetette magát.

Somán Kálmán.

ügyfelek körében esetleg téves következtetés 
seket támaszthatott a bírósággal szemben. 
A másik vád az volt, hogy irodája mellett 
hatóságilag nem engedélyezett pénzköl
csönző ügynökséget tartott fenn. A fegyelmi 
választmány hosszasan tárgyalta ezeket at 
vádpontokat. Számos tanú kihallgatása után 
a késő esti órákban mondotta ki Ítéletet a 
fegyelmi választmány, amely szerint Grecsek 
Ede dr. ügyvédi működését három hónapra 
felfüggesztette.

szerint ugyanis minden behozott Hz külföldi 
film után egy kötelező német filmet kell 
gyártani. Sklarz, aki az orosz filmekkel 
árasztja cl a német és európai piacot éj 
aki orosz születésű ember is,

Németországban a kötelező orosz-né
met filmeket gyártja. A szovjet ad neki 

erre pénzt
Tudta jól, hogy a magyar filmalap

Ötvenötezer dollárt szán a magyar fil
mek elkészítésére.

Ez olyan óriási összeg, amelyért érdemes 
dolgozni. Egy és ugyanazon filmpalota 
ugyanazon folyosóján van a Prometheus 
és Phönix Film A. G. Sklarz gondolt egyet, 
átment a Phönix A. G.-hez és a következő 
ajánlatot tette:

-— Itt van a Magyar Filmalap ezzel az 
óriási üzlettel. Én nem köthetem meg a 
szerződést, tekintve, hogy politikailag kissé 
exponált vagyok, Ezért szükségem van a« 
önök cégére.

Az Üzletet tehát megcsinálom Önökkel 
felesben

s beválasztanak Önök a Phönix igazgató
ságába.

A mutyiüzlet létrejött. Á Phönix A. 
illetőleg Sklarz vezérigazgató, akinek ha
sonnevű fia most Budapesten tartózkodik 
és a Naftalin cimü Heltai JenŐ-fllm mun
kálatait vezeti

55.000 dollárt kapott a fllmalaptól, 
hogy talpraállitsg ff magyar nemzeti liltnj 
gyártást,
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Elbujdosott, 
mert nem akart vissza 

menni Jugoszláviába
70 fillérrel zsebében gyalogolt 
el Veszprémbe, ahol a csend

őrök elfogták
Reményi Gyula 15 évc» zzobrászinas néhány 

nappal ezelőtt nyomtalanul eltűnt nagyszülei 
nck királyutcai lakásáról. Mull hét végén 
Veszprémben egy oltani ocndőrőrmcstemck 
(eltűnt a táros utcáin céltalanul bolyongó 
flntsJcnihcr, igazolásra szólította és az igazol
tatás során kiderült, hogy u liutaleniber azonos 
nz eltűnt Rnményi Gyulával. A csendőrség fel- 
szállította Budapestre n knlandosvérfl fiatal
embert, aki munkatársunknak eltűnéséről a 
köretkezőkrt adta elő:

— Egy évvel ezelőtt Jöttem Budapestre 
Jugoszláviából, l.'llcvfl és vizűm nélkül szöktem 
át a haláron. Elszöktem szüleimtől, kiknek 
Szabadkán van üzletük, mert

képtelen voltam tovább szerb uralom alatt 
élni.

Engem magyar nevelésben részesítettek, magya
rul érzek és gondolkozom, fájt a gyűlölt szerb 
Uralom minden megnyilvánulásában.

— Budapesten nagyszülőim faszobrászhoz ad
lak tanulónak. Egy éve tartózkodom már Pesten 
és ezen idő nlatt mindent elkövettünk, hogy le
telepedési engedélyt knpjak, azonban toljesen 
eredménytelenül, Szeptember elején

kellett volna vlMzamennciu Jugoszláviába.
—- A kitűzött batáridő elölt beleken keresztül 

törtem a fejem, hogyan lehetne mégis Magyar
országon maradni és hosszas töprengés után 
elhatároztam, hogy egyszerűen itthagyom 
Pestet és valamelyik vidéki váróiban fogok el
rejtőzni. Szeptember 3-án Indultam el gyalog- 
ezerrel,

70 fillérre! a zsebemben
Veszprém felé. Hat napon keresztül gyalogol
tam, éjszakánként árokban háltam, csak néha 
jutottam ennivalóhoz, mig végre a fáradságtól 
és éhségtől teljesen elcsigázva Veszprémbe ér
tem. Megérkezésem utón azonnal elindultam 
munkát keresni és éppen amikor már sikerüli 
munkához jutnom, fogott el a csendőrség.

Eddig tartott a fiatalember elbeszélése. Ar
cán fórndl lemondás tükröződött. Hiszen min
den hiába, vissza kell mennie Jugoszláviába, a 
lelkének Idegen és gyűlölt szerb járom trió.

6sz téíí kabátok A 
és szövet- ruhák j® 

dús választékban

legdivatosabb kivitelben jEJ
jutányos árakon HHJ

csams „ IS 

GERÓm 
Kiraiv-utca 22. gsarokiiztat)

Palackozott

tejünket
ajánljuk, mert:

1. A lej zsírtartalma 3.50—3.00%.
2. A tejet a vitaminokat megkí

mélő módon pasztőrözzük.
3. A tej minőségét h in. kir. állat

orvosi főiskola tejhygienlal la
boratóriuma állandóan ellen
őrzi.

4. A palackokat hygienikus alumí
nium zárólemozekkel zárjuk le.

5. A tejet fióküzleteink utján díj
mentesen házhoz szállítjuk.

Budapesti Központi Altalínos 
Te|csarnok RészvénytarsasAg

Diskrét, olcsó, becsületes

BOY UALLALAT
Akác!a-u. 4. — Minden megbízást vállal.

Ellei-nappail szolgálat 
Telefonok: fía? SH8 

áramom i pengő

Vasárnap meglepetésszeríí választás 
után Varga József lett a Mészáros* 

Ipartestűlet elnöke
A mésmárosiparlestiUctben hetek Óta tarló 

válság ma jutott el a fordulóponthoz ; vasár
nap tartotta ugyanis rendkívüli tisztújító köz
gyűlését a Budapesti Mészáros Ipartestűlet. 
Három párt vett részt a választási küzdelem
ben : a lemondott Varga József elnök pártja, 
ítélsz Dtvid és Leszlauer Gyula pártja. Varga 
József pártjával tudvalevőleg a vasárnapi hus- 
árusitnsí tilalom felfüggesztése ellen foglalt 
állást, mig Reisz Dávid és hivei a vasárnapi 
btisárusilós rpegenegedését követelték. A tagok 
rgyrésze viszont Leszlauer Gyula zászlajához 
csatlakozott.

A tisztújító közgyűlést a régi képviselőhöz 
nagytermében vasárnap féltiz órakor nyitotta 
meg dr. Kállai) Albert iparhatósági biztos, aki 
névszerinti titkos szavazást rendelt el. A sza
vazás befejezésének időpontját délelőtti félli- 
zenkét órára tűzte ki, később azonban még 
egy órávai meghosszabbította a szavazás idő
tartamát.

Az egyes pártok fókortesei
autókon szállították lakásaikról a szavazás 

színhelyére az Ipartestületi tagokat. 
Félegy órakor a szavazás lezárása után nyom
ban megkezdték a szavazatok összeszámlálását 
s az iparhatóság! biztos csakhamar ki is hir
dette a szavazás eredményét. Eszerint: leadtak 
összesen 563 szavazatot. Ebből 307 szavazat a 
lemondott elnökre Varga Józsefre s a lemon
dott tisztikar tagjaira, 134 szavazat Leszlauer 
Gyulára, 122 szavazat pedig Reisz Dávidra 
esett így tehát

Varga Józsefet 61 abszolút szavazattöbb
séggel újból megválasztották a Mészáros 

Ipartestűlet elnökévé.

Gondnokság alá helyezési 
eljárás indul Komis dr. ellen

megállapítottam, hogy elmebetegek. Ezután 
megkérdeztem őket, hogy betegnek tartják-e 
magukat s mind azt válaszolta, hogy ép
elméjű. Ettől félek én is. Hiába mondanám, 
hogy épelméjünek tartom magam, azt monda
nák az orvosok, hogy csak azt mondom, amit 
a többi beteg, de valóban elmebeteg vagyok.

Kornis Ignác különben hozzátartozói előtt 
állandóan hangoztatja, hogy ő épelméjű * csak 
pszichológiai kísérlet volt a Kolumbus-utcai 
merénylet.

— Szükségem volt erre a kísérletre, — 
mondja — s

ha eddig nem csináltam volna meg, most 
kellene megcsinálnom.

Kornis egy másodosztályú pavillonban van 
elhelyezve. Hivatalosan csak harmadik osztály 
járna neki, de a családja áthelyeztette, hogy 
jobb ellátásban részesüljön. Tizenhét társával 
van egy közös teremben. Felesége, hozzátarto
zói majd mindennap meglátogatják.

Kornis az intézet legcsöndesebb és példás 
viseletű lakója. Feleségével tudományos és 
irodalmi könyveket hozatott szobájába, ahol 
már valóságos könytárt rendezett be magának. 
Napközben ir, vagy olvas.

Tudományos munkán dolgozik,
amiről nem beszél cenkinek, de már vaskos 
kötetnyi kézirata gyüüt össze. Csak egy pana
sza van: szobatársai sokat kiabálnak és zavar
ják a munkában.

Néha beszélget az „ügyről" is.
Egészen nyugodtan emlékszik meg a zsaroló 

merényletről és a büntetőjogi konzekvenciák
tól egyáltalán nem tart.

— Kísérlet volt — ismétli egjnre — kísérlet..

Körülbelül két hete annak, hogy a Kolum- 
bus-utcai zsaroló merénylet hőse; Karnis Ig
nác dr. orvos megfigyelésre az angyalföldi el
megyógyintézetbe került. Az egész közvélemény 
izgatottan várja az orvosi véleményt, vájjon 
egy idegbeteg orvos pszichológiai kísérletéről, 
vagy közönséges zsarolási kísérletről van sző. 
Az orvosi megfigyelés munkáját az intézet igaz
gatója: Sélig Árpád dr. végzi.

Dr. Komis Ignác ellen, mikor az angyalföldi 
elmegyógyintézetbe került,

a törvényszék gondnokság alá helyezés! el
járást tett folyamatba.

Az ügy referense: dr. Botlka táblábiró ellátoga
tott az intézetbe és érdeklődött, vájjon az or
vosi megfigyelés produkált-e már olyan ered
ményt, melynek alapján megállapítható, hogy 
gondnokság alá kell-e helyezni Kornist, vagy 
sem. A táblahiróval az intézet főorvosa közölte, 
hogy a megfigyelés munkájával még nem ké
szült el. Dr. Bottka táblábiró erre megállapo
dott Sclig Árpád dr.-ral, hogy hatvan napon 
belül orvosi írásbeli szakvéleményt kap, azon
ban valószínű, hogy a jelentés már hamarabb 
elkészül. Ennek az orvosi jelentésnek nemcsak 
a gondnokság aló helyezési eljárásra lesz kiha
lással, de ettől függ majd, hogy Komis Ignác 
ellen lefolytatható-e a bűnügyi eljárás .

Doltka dr. személyesen Is felkereste az In
tézetben Kornis Ignácot

Érdeklődőit nála egyes dolgok után s többek 
között megkérdezte tőle, hogy

ő, mint orvos, elmebetegnek tartja-e magát
— Nehéz erre, felelni, biró ur! — válaszolta i 

Kornis. — Megvizsgáltam a szobatársaimat és I

Hamis takarékkönyvekkel 
árasztotta el egy szélhámos 

társaság Budapestet
A’ budapesti főkapitányság napok óta 

nyomoz az utóbbi idők egyik legnagyobb 
szélhámossága ügyében. A kihallgatások 
teljesen titokban, zárt ajtók mögött folynak.

A nyomozási végző Katona rendörfőtaná- 
csos a legügyesebb és legmegbízhatóbb de- 
tcktivekkel végzi a munkát, amely csak lé
pésről lépésre haladhat előre. Csupán órák 
kérdése és a nagyarányú szélhámosság ügyé
ben több letartóztatást foganatosít a rend
őrség.

Át utóbbi években gombamódra szapo
rodtak el a vállalatok, amelyek egész üzletü
ket arra alapozták .hogy óvadékos alkalma
zottakkal töltötték be az állásokat. Szükség 
volt az óvadékra, mert ez képezte a vállalat

alaptőkéjét. Természetes, hogy nagyon sok 
ember nélkülözte az óvadékot és ebből kiin
dulva alakult az a társaság, amely kihasz
nálva a szegény emberek helyzetét ,a csalá
sok és szélhámosságok egész sorát követte 
el.

A’ szélhámos társaság háta mögött 
csekély anyagi tökével rendelkező bank

vállalat állt

és a bank nevét használták fel céljaik el
érésére. A napilapokban számos apróhirde
tést helyezett el a társaság, amelyben közöl
ték .hogy óvadékkal nem rendelkező, meg
bízható emberek számára bankgaranciát 
nyújtanak. A hirdetésnek meg volt a kellő

Az Ideál pehelypaplan, 
Meleg, tartós, mint egy katlan !

Gyönyörű mintákban, garantált pehely tartó. Megtekintés és mindennemű felvilágosítást 
adunk a legelőzékenyebben, levélben is. Régi pehely dunyhából új Ideál paplant készítünk 

sandor „ideál1* papiangpar ni. lamormagor Kürti«-1

A választás Reisz Dávid és Leszlauer Gyula 
pártjában meglehetős meglepetést keltett. Reisz 
Gyula pártjának kóréból többen kijelentették 
előttünk, hogy a választás ellen

a kereskedelmi miniszternél petíciót nyúj
tanak be,

mert törvényes és nlapszabályszerü követelmé
nyek értelmében a Mészáros Ipartestűlet elnö
kévé csak olyan egyén választható, aki a vá
lasztást megelőzően 3 éven át önálló ipart foly
tatott. Tekintettel arra, hogy a mostani válasz
tás előtt Varga József nem folytatta önállóan 
iparát, a Reisz-párt hivei biztosan számítanak 
arra, hogy petíciójuknak a kereskedelmi mi
nisztériumban helyt fognak adni,.

A választás eredményének kihirdetése után 
beszélgetést folytattunk Leszlauer Gyulával, aki 
a következőket mondotta:

— A Budapesti Mészáros Ipartestületnek 1300 
tagja van. Szavazatát azonban csak ötszázhat- 
vanhárman adták le. A szavazók jórésze hen
tes-mészáros .akik természetszerűleg Vargára 
szavaztak s eldöntötték a választás kimenetelét.

A Mészáros Ipartestűlet tagjainak az a ré
sze, amely független, egyszerűen cl sem jött 

a szavazásra.
így lett Varga József ismét elnök, ami egyéb
ként engemet nem lepett meg. Hogy őszinte 
legyek: én már a választás előtt

szereltem volna visszalépni,
mert tudtam, hogy a választás milyen kimene
telű lesz. Teljesen bizonytalan, hogy ezekután 
a Mészáros Ipartestületben mi fog történni.

eredménye. Rengeteg ember kereste fel g 
bankot, ahol külön szobában fogadták a je
lentkezőket Azok az emberek, akik a meg
jelenteket fogadták, rövidesen vázolták, 
hogy tulajdonképpen a bank segítsége miből 
áll: ct bank hajlandónak mutatkozott eset 
kéig összeg lefizetése mellett az óvadéknak 
megfelelő összegű takarékkönyvet kiállítani, 
azzal a kikötéssel, hogy

ez az összeg a banktól soha nem köve
telhető.

Hiszékeny emberek, akiknek az állás elnye
rése miatt szükségük volt óvadékra, boldo
gan fizették le az aránylag csekély összeget 
s még boldogabban jelentkeztek azokon a 
helyeken, ahol az állást betölteni lehetett.

Ez a spekuláció hónapokon keresztül 
folytatódott. Rövid idő alatt a ravasz trükk 
kieszelő!

százszámra árasztották el Budapestet 
az ilyen módon kiállított takarékköny

vekkel
és ami a legérdekesebb, a főkapitányságra 
ezekkel a manipulációkkal kapcsolatban 
egyetlen bejelentés sem érkezett az elmúlt 
hétig.

A múlt héten megjelent a főkapitánysá
gon egy fiatalember és ennek a fiatalember
nek a bejelentése alapján indult meg a nyo
mozás. A bejelentő egyik körúti kávéházbani 
véletlenül fültanuja volt egy beszélgetésnek, 
amikor megállapodás történt, hogy az óva
dékot helyettesitő takarékkönyvet másnap a 
megfelelő összeg lefizetése ellenében a bank 
kiállítja. Rövid idő alatt a rendőrség megál
lapította, hogy a bejelentésnek alapja van 
és a bejelentéstől számított pár órán belül

már egész sereg hamisított takarékkönyv 
jutott a rendőrség birtokába.

A főkapitányságon kihallgatták a bank ve
zetőit, akik tagadták, hogy a takarékköny
vek kiállításához bármi közük is volna. Az
zal védekeztek, hogy hónapokkal ezelőtt a 
bank helyiségéből

többszáz takarékkönyv eltűnt
s valószínűnek tartják, hogy a szélhámossá
gokkal foglalkozó társaság ezeket a könyve
ket használta fel furfangos csalásaira. Szom
baton délelőtt a főkapitányságon szembesí
tések történtek. A szembesítések nem jártaié 
eredménnyel, mert azok az emberek, akire 
állítólag a banktól kapták a hamisított takaá 
rékkönyveket, a bank tisztviselői közül egyen 
sem ismertek fel. Éppen ezért a nagyarányú 
szélhámosság ügyében a rendőrség továbw 
folytatja a nyomozást, amelynek eredmény® 
csupán órák kérdése.

panst-resten
csak a

Táncpalotéban
VI., Révay-utca 18 
láthatja

Kezdető io érakor

ezüstót, aranyat, különleges 
bankjegyeket magas Áron ve
szünk és az ellenértékét azonnal 
fizetjük. Levéllleg Is. Sstklal 
G*«a és Túrta Bankház, 
betéti Társasig Budapest, VIII. 
RAkóczt-út 79. (Barow-iér 2.) 
Telefon: J. 322-08. Alap. 1806.

Üzleti érék 8-tól este 6-lg

Töredék 
részvényeket

Londonitól megdrkozue.
értesítem nagyérdemű vevőimet, 
hogy őszi-téli újdonságaim meg

érkeztek

salgo.
Budapest, Bristol Hotel.

Alkalmi vételekből eredő, perssa es szmyrna 
szőnyegek, valamim antik bútorok 

olcsóbban mint bárhol

Mntlkark R.-T. 
(Sternberg Z. J.) 

VII., Dob ucca 31. sz. 
K a z I n o a y bocsi sarok mié' 

Régi keleti szőnyegekért és antik 
bútoroké' t nagy Arat űzetünk.

Legszebb Legjobb Legolcsóbb

PAP . PAP.. PAP.
kárpitosára, vas- és résbtk tor gyára

Szőnyeg, pokróc, függöny, így- és asz- 
taltorltók, gyermekkocsik, nyugszékek, leány- 
szoba-, elóMoba- ée kerttbotarok. ernyők és 
e«mft mtndon kivitelben Jkaphatók 

GICBNER JÁNOS
Budapest, VU- Érméket körit 3O» 
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Negyvenezer főnyi tömeg, ezerötszáz autó, 
pompás toilettek, előkelő társaság az

osztrák-magyar válogatott futballmeccsen
kelyhidy Ferenc dr. és a felesége Marschalkó 
Rózsi, Pethes Sándor, Somogyi Bogyó.

A negyvenezer főnyi tömeg odaadó figye
lemmel kisérte a nagy meccs minden mozzana
tát. A megjelent előkelőségek, a társadalmi, a 
politikai élet kiváló egyéniségei teljesen felol
vadva a tömeglelkesedésben, hangosan kiabálva 
tapsolva buzdították, jutalmazták, éljenezték a 
játékosokat.

Az osztrákok második vezető gólja nem csu
dán meglepetést, hanem mély megdöbbenést is 
celtett. Mintha megroppant volna n roskadozó 
tribün. Vékony remegés szaladt végig a magyar 
nézőközönségen. Fokozta a megdöbbenést az 
osztrák nézőközönség ujjongó lelkesedése, ame
lyet némi féltékenységgel ügyelt a magyar kö
zönség.

Csak néhány pillanatig tartott a néma döb
benet. A gól utáni játékkezdéskor ökölbe szo
rultak a kezek. Minden szempár lökte előre a 
labdát az osztrák kapu hálója elé.

így még nem tudtunk animálni csapatot, 
ahogy ez a vasárnapi közönség buzdította a 
magyar játékosokat. A tribünök kopoglak a 
lábrugásoktól, messzire hangzott a lelkesedés, 
ami egy-cgy jobban sikerült labdát kisért.

És csak ritkán láttunk jutalmazni úgy gólt, 
ahogy vasárnap jutalmazták éljenekkel és taps
sal Kohut kiegyenlítő gólját. A félidő ideges vá
rakozásban telt el.

A második félidő elején, amikor nyilvánvaló
vá vált a magyar csapat fölénye, a közönség 
animáló lelkesedése kevésbé nyilvánult meg. 
Némi nyugodtság lepte el a pályát. Azután egy
szerre extatikus örömrivalgás szakadt ki a szá
jakból és a tenyerekből:

a magyar csapat vezető gólt rúgott.

Kétségtelenül nemcsak sportszempontból volt 1 
gazdag az osztrák—magyar válogatott csapatok 1 
futballmeccse, hanem társadalmi szempontból 
is egyike volt a legutóbbi hetek legmozgalma- 1 
sabb, legérdekesebb eseményeinek. A hatalmas t 
tömegek felvonulásán kívül Budapest legelőké- [ 
löbb társaságának, az arisztokráciának, polili- ' 
kusoknak, gazdasági életünk kiválóságainak i 
megjelenése avatta ezt a futballmeccset a Ki- j 
rd/y-dijhoz, vagy a Szent /sfudn-dijhoz bizo
nyos tekintetben hasonló eseménnyé.

Budapest népe már napok óta ideges izgalom
mal várta a vasárnapot, amikor a két osztrák l 
futballcsapat, az amatőrök és a profik váloga- i 
tott csapata összemérte erejét a mafvar váloga- ( 
tolt amatőr és proficsapattal. A jegyeket napok- I 
kai ezelőtt széjjclkapkodták, úgy hogy ma dél- : 
után, amikor azok, akik idejekorán nem gon
doskodtak jegyekről, megrohanták a pénztára- I 
kát, már mindenhol bezárt ablakokat találtak. ■ 
Kora ebédután kezdődött meg a tömegek fel- I 
vonulása az üllöi-uti pályára. A villamosok a 
város minden része felöl tömötten futottak az i 
FTC-pálya felé. Negyed három után — jóllehet 
a nagy meccs, a profik mérkőzése csak félnégy I 
órakor kezdődött — a Nagykörúton, az üllői- ; 
utón egymás hátán nyomultak előre a taxik és 
a fényesnél fényesebb magánautók. Sőt még a ; 
flakkerek is, privát fogatok is szaladtak végig : 
az Üllől-uton. , , . . ..

A pálya mindkét oldalán, a hungaria-köruti 
és az üllöi-uti kapuknál lovas és gyalogos rend
őrök vigyáztak arra, hogy ne legyenek tumul- ; 
tuózus jelenetek, a legteljesebb rendben foglal
hassa el a közönség a helyét. A pálya melletti 
járdán egy pillanatra sem lehetett megállni, 
szép sorjában mindenkinek lassan kellett előre 
menni a kapuk felé. Félháromtól félnégyifl ezer" 
ötszáz autó kanyargóit az FTC-pályának kapui 
elé. A magánautók legnagyobb része nem ment 
vjssza a városba, hanem a Hungária-köruton 
Sorakozott fel ötös rendben.
* Hatszázötven autó állt itt, várakozott a

' meccs végére.
Budapest legszebb autói, a legdrágább márkájú 
kocsik centiméternyi távolságban állottak egy
más mellett.

A tribünök roskadoztak. A verőfényes szep
temberi napsütésben csilloglak a drága női 
toalettek. Arisztokráciánk jelenlévő, hölgytagjai 
versenyeztek ruháik pompájával a bankvilág a 
szlnészvllág hölgy tagjainak ragyogó toalett
jeivel.

A páholysorban már negyednégy órakor meg
jelent Vass József miniszterelnökhelyettes . jel
legzetes alakja papi reverendában, a lila cingu- 
lussaí. Mellette Dréhr Imre népjóléti államtit
kár foglalt helyet a páholyban és Dréhr Imre 
"Államtitkár felesébe. A szomszéd páholyban 
Hipka Ferenc, Budapest főpolgármestere ült és 
Huszár Károly, az országgyűlés alelnöke. Poli
tikai életünk vezéralakjai közül ott láttuk még 
Rassay Károlyt is, aki feleségével együtt nézte 
Végig a mindvégig izgalmas meccset.

Vass miniszterclnökhelyettes arcán nagyobb 
Izgalmat vettünk észre egy-egy érdekesebb ak
ciónál, mint parlamenti viharok közepén. A ke
gyelmes ur nemcsak tapsolt, hanem hangosan 
ellenzett is, amikor Kohut Hirzer gyönyörű be
adása után a meccs legszebb kiegyenlítő gólját 
lőtte az osztrák kapu hálójába.

Ugyancsak hangosan éljenzett, viharosan tap
solt egy-egy szép akciónál Caltce Ferenc gróf, 
a budapesti osztrák követ, aki Seemann osz
trák követség! tanácsos kíséretében érkezett a 
pályára. Az osztrákok egyébként egymás mellett 
szoronglak a tribünökön és a padokon. A kii- 
lönvonatlal, amely ma reggel indult Bécsböl és 
délben érkezett meg Budapestre, ezerőtszázan 
Jöttek Bécsböl, hogy asszisztálják az osztrák
magyar válogatott futballmeccset. Ez az ezer- 
ötszáz főnyi bécsi nézőközönség

kalapokat, zászlókat lengetett, hangos dü
börgéssel éljenzett, 

amikor az első félidőben az osztrákok második 
góljukat lőtték a magyar kapuba, ami néhány 
Í ércig azt a látszatot keltette, mintha az osztrá- 

ok lennének fölényben. Do hangosan tapsolt 
az osztrák nézőközönség a magyar játékosoknak 
is egy-egy szép beadásnál, amikor gólt lőttek.

Arisztokráciánk is lázas izgalommal figyelte 
h meccs menetét. Egy csoportban láttuk And- 
rássy Géza grófot, Pallavlcinl György örgrófot 
legújabb szabású sportruhában, a fiatal And
rássy és Zichy grófokat, Csáky gróf követségi 
tanácsost. Nem messze tőlük a Hatvány és 
Kohner baronesszek tűnlek fel pompás toalet
tekben, a báró MauHiner-familia és két Czl- 
Táky gróf.

Egy pádon, két lelkendező fiatalember között 
Hültl Hümér orvosprofesszor figyelő arcát fe
deztük fel. A gazdasági világ számottevő tagjai 
közül a kis Kohner bárót láttuk családjával 
tgy páholyban, Herz Lajost, a Herz szalámi
gyár vezérigazgatóját, Nádasdy Vilmost és Ti
bort, a Phöbus Villamossági rl. igazgatóit stb.

Színházi életünk kiválóságai közül is többen 
jelentek meg a meccsen. Gombaszögi Frida asz- 

' szony férjével. Miklós Andor főszerkesztővel 
Jelent meg, azután Sebestyén Géza és Dezső, a 
Városi Színház Igazgatói, Pécsi Blanka, Szé-
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Az extázis percről percre fokozódik. Most már 
mindinkább előbbre törünk ,a magyar csapat 
fölénye egyre szélesebb méreteket öltött. És 
ekkor ismét megremegtek a tribünök. Az oszt
rák csapat az utolsó negyedórában egyeuliteni 
próbált, megfeszített erővel dolgozott.

A magyar közönség azonban ekkor már látta, 
hogy hiába minden megfeszített erő, a magyar 
csapat nem hagyja magát. És ekkor a közön
ség előkelő gesztussal éljenezte az osztrák csa
patot is.

Negyedhatkor ért véget a futballmeccs, de 
háromnegyedhatkor még mindig sokan álltak a 
futballpálya kapujában és várták, hogy sorban 
beszállhassanak autóikba, vagy fclszálljanak az 
egymás mögött sorakozó villamosokra. Félhat 
óra tájban a városban alig lehetett taxit kapni, 
mert legnagyobb részük az üllöi-uti pálya elé 
vonult fel. A játékosok felvirágozott kocsikban 
hagyták el a pályát. Az osztrák játékosok 
Meisl Hugó bécsi szövetségi kapitány vezetésé
vel az Astoriába hajttattak, ahol átöltöztek az 
esti nyolc órakor a Royal-szállóban rendezett 
bankettre.

A meccs eredménye már félhat után néhány 
perccel köztudomásúvá vált az utcán- A kör
utakon az újságok kiadóhivatalai előtt kifüg
gesztett plakátokat ezren és ezren lesték.

Az Erzsébet-köruton rendőröknek kellett 
megjelenni a kiadóhivatalok előtt, nehogy 

rendzavarás támadjon.

A vasárnapi futballmeccs igy izgalmakban, ér
dekességben minden bizonnyal fölülmúlta az 
utóbbi hetek legérdekesebb és legizgalmasabb 
sport- és társadalmi eseményeit.

A kormány leszereli a kisgazdák 
Dréhr ellen intézett támadását
Vass József népjóléti miniszter telefonon tett 
jelentést a miniszterelnöknek, aki indokolat

lannak tartja az agráriusok akcióját
Az egységespárt elnöki tanácsa pénteken ér

tekezletet tartott, amelyen a kisgazdák részéről 
éles támadás hangzott el Dréhr Imre dr., nép
jóléti államtitkár ellen — a drágasági ankétek 
és a vasassztrájk során tanúsított magatartása 
miatt.

Mértékadó politikai körökben
nem tulajdonítanak semmiféle jelentőséget a 
Dréhr Imre ellen intézett kisgazda-támadásnak. 
Kormányhoz közelálló helyen ugyanis kijelen
tették, hogy

a támadás alaptalan és indokolatlan volt. 
Kormánykörökben ezzel a kérdéssel kapcsolat
ban utalnak arra a tényre, hogy

Drébr Imre dr., államtitkár, a drágaság le
törése céljából indított kormányakció so
rán mindenben Vass József népjóléti mi
niszter intencióinak megfelelően járt el.

Különben is Dréhr Imre csak elismerést érde
mel azért a fáradhatatlan buzgalomért, amely- 
lycl — a személyesen vezetett vásárcsarnoki 
razziák segítségével — sikerült a közszükség
leti cikkek megfizethetetlen árait letörnie. Ami-

kor a drágaság a köztisztviselők és munkások 
százezreinek nyugodt munkáját veszélyeztette, 
sem Maycr földmivclési miniszter, sem Schandl 
földmivelési államtitkár, sem Herrmann Miksa 
kereskedelmi miniszter nem tartózkodtak Bu
dapesten. Ilyen körülmények között a kisgaz
dák legfeljebb a földmivelésügyi minisztert 
vagy államtitkárát vonhatnák felelősségre az 
agrárérdekek állítólagos mellőzése miatt.

Ennek a váratlan bonyodalomnak külön ér
dekessége, hogy

Vass József népjóléti miniszter, aki a kis
gazdák támadását maga ellen Irányaiénak 
tekinti, telefonon azonnal jelentést tett 

Bethlen István gróf miniszterelnöknek.
A miniszterelnök — jól informált helyről szer
zett értesülésünk szerint — a kisgazdák akció
ját teljesen indokolatlannak jelentette ki. A 
ügy egyébként nem fog elmérgesedni, mert a 
kormány a kisgazdák Dréhr jmre ellen inté
zett támadását — az eddigi gyakran megismét
lődött esetek receptje szerint —- békésen le
szerelt.

Egy tizennyolc éves gimnazista 
urileány fantasztikus halálos 

szerencsétlensége
Az ablak mellett álló pamlag erős rugója kírőpítette az 

ablakon és lezuhant a második emeletről
A váci rendőrség vasárnap átiratot kül-. zenötödikén történt a halálosvégü szeren- 

dőlt a főkapitányságra, amelyben egy váci | csétlenség. A fiatal leány
urilány különös, halálos szerencsétlensége 
ügyében kérte lefolytatni a vizsgálatot.

Néhány nappal ezelőtt a budapesti III. 
számú sebészeti klinikán koponyaalapi tő* 
rés következtében meghalt Mérey Vajda 
Zsuzsa 18 éves váci urilány. A fiatal, nyol
cadik gimnazista Mérey Vajda Zsuzsa egy 
váci ügyvéd árvája Novák Antal váci mér
nök családjánál nevelkedett. Szeptember ti-

kizuhant a városi ház második emele
tén levő lakásának ablakából

és véresen terült el a kövezeten. Hozzátar
tozói azonnal Budapestre szállították és a 
III. számú sebészeti klinikán helyezték el. 
Hiábavaló volt azonban az orvosok igyeke
zete, nem lehetett segíteni rajta és rövid 
szenvedés után meghalt.

Néger zene eggedOi
a Párisi Kalitkában

Csütörtökön a nagy premier. Egyedül az 
Omníában bemutatásra bérül Brődy 
Sándor uilághírű drámája Lyon Len. 
Főszerepekben: mosjoubin, müry 

Phitbin.

A váci rendőrség a budapesti főkapitány
sággal karöltve igyekszik megállapítani a 
tragikus haláleset pontos körülményeit. A 
szerencsétlenség után néhány szomszéd 
tudnivélte, hogy a fiatal urilány

öngyilkossági szándékból ugrott ki az 
ablakból.

Ennek az állításnak azonban a vizsgálat ed
digi adatai és a hozzátartozók kijelentése 
szerint semmi alapja nincsen, hanem bizo
nyosnak látszik, hogy véletlen szerencsét
lenség történt. Az egyik verzió szerint a 
leány oz ablak mellett állva beszélgetett a 
bátyjával, aki a nyitott ajtóju szomszéd 
szobában tartózkodott. Beszélgetés közben

hirtelen elszédillt
és lezuhant az ablak alacsony párkányza
tán. A másik verzió szerint még különösebb 
és valóban tragikus módon történt a szeren« 
voéúenség. Mérey Vajda Zsuzsa az ablak
nál beszélgetett, amely mellett egy pamlag 
áll. Hirtelen leült a pamlag tartójára, 
amelynek

erős rugói a leány súlya alatt vissza
pattantak és a leány erős lendülettel 
keresztülzubant az ablak alacsony pár

kányán.
Vácott általános részvétet keltett a fiatal 
urilány tragédiája.

Vasárnap fennállásának 
ötvenéves jubileumát ünne
pelte a Debreceni Függet

lenségi Kör
Debrecen, szeptember 25.

— A Hétfői Napló tudósítójától. —
A Debreceni Függetlenségi Kör vasárnap ün

nepelte meg fennállásának ötvenedik, egyben 
pedig Kossuth Lajos születésének százhuszon
ötödik évfordulóját. Az ünnepségen résztveftt a 
budapesti és számos vidéki függetlenségi kör 
kiküldöttje is.

Az Ünnepséget a Kossuth-dalkör énekével 
nyitották meg, majd hazafias élőképeket mutat
tak be. Az ünnepi beszédet dr. Hegyrnegi-Klss 
Pál országgyűlési képviselő mondotta. Kossuth 
történelmi nagyságát fejtegette, rámutatott arra, 
hogy Kossuth a nemzeti önállóság harcosa volL 
Éppen itt az ideje, — úgymond — hogy ma, 
amikor a nemzeti önállóság már megvan, 
végre tőrvénybeiktassuk Kossuth érdemeit.

A következő szónok Juhász-Nagy Sándor volt 
igazságügyminiszter a függetlenségi eszmékről 
tartott előadást s kiemelte, beszédében, hogy q 
függetlenségi eszme jelenti az igazi demokrá
ciát.

Lencz Géza dr. debreceni egyetemi tanár 
záróbeszéde után megkoszorúzták a nagytemp- 
lom előtti Kossuth-szobort, majd a nagyszabású 
bankett keretében Mocsáry László, a Hajdú
megyei Tanítóegyesület elnöke, a református 
konvent előadója, Latinák Jenő és Groh Vilmos 
mondtak beszédet.

A leglOKéletesebb 
kisautó a

PRAGA
PICCOLO

Központi iroda:
V., Vilmos császár.ut 82.

Mintaterem:
V», Vilmos császrtr-ut 26,

AngoI»Magyar Bauk autóosstAly a

Délivasutnál, (75-ös villamos első 
megállóhelye) minden komforttal, 
I., Böszörményt-ut 3 a és 8 b 
száma bér háza lukban, lakáson
ként melegvizszolgáltatási és melegviz- 
fütési berendezéssel, (külön járulok női
kül) könnytifeltételek mellett

novemberi tettésre
ocsón MIN

Bővebbet (vasárnap is)
SAJÓ LEÓ vállalati irodájában
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HÍREK
Kétszer kimentették, 

harmadszor belefulladt a 
Császár! Urdő medencéjébe

Az egyetem jogi és közgazdasági 
fakultása hétfőn dönt a numerus 
clausus elleni mozgalom meg 

indítása tárgyában

Természetes
szénsavas a

Mohai Agnes-forrás 
paraíadugés üvegekben. 
Kapható mindenütt!

Vasárnap díldőlt halálos szerencsétlenség 
történt a < sászórfiirdöbi'n. Mig n mélyvízben a 
bajnoki vizipólómérkőzés folyt, a ktsvlzben tré
ninget tartottak nz FTC úszói. Az egyik úszó 
észrevette, hogy a fürdőzők közül egy ütvén 
év körüli férfi alábukik és

perceken át nem merül fel.

Rosszat sejtve figyelmeztette a tréninget vezető 
Xr>7r/us Bélát, aki beugrott n vízbe és partra 
húzta nz eszméletlen állapotban lévő ismeret
len férfit. kajla Márkus dr. orvos, aki nz uszo
dában tartózkodott, azonnal mesterséges léleg
zést alkalmazott nz elmerült férfin. Sikerült is 
fenlnrlani benne nz életet, nzonbnn nem tud
ták eszméletre téríteni. Közben értesítették a 
mentőket, nkik nz Irgnlmnsok kórházába vitték. 
A ruhájában talált inatokból megállapították, 
hogy Márkus Ottó a neve, kereskedelmi nlknl- 
BMszott. A kórházban ápolás alá vették,

segíteni azonban nem lehetett rajta 

éa délután négy órakor meghalt Az uszoda 
személyzete szerint Márkus Ottó állandóan la- 
lógatta az uszodát. Szívbajos volt és mar két- 
ízben megtörtént, hogy rosszul lett n vízben és 

félig fuldokolva húzták ki.

A numerus clausus renddel miatt a jogi és 
közgazdasági egyetemen

több mint nyolcszáz jelentkezőt kellett 
visszautasítani.

Ezek most annak a mozgalomnak sikerében 
reménykednek, melyet a kérdéses fakultá
sok a kultuszminiszternél lesznek folyamatba, 
hogy az elsőéves hallgatók számúi, miként 
ezt a budapesti és pécsi bölcsészeti szakon 
tette, itt is emelje fel.

Érdeklődtünk erről az akcióról az egye
tem

jogi fakultásán, 
ahol a következőkét közöltek:

— Kenéz Béla dr. dékán egyelőre kifüg
gesztette a már felvett ötszáz, hallgató név
sorát. A felvételi bizottságoktól szombaton 
este megkapta annak az ötszázhatvan deák
nak kérvényét, akiket a felvételi bizottság 
nem vett fel az egyetemre. Ezeket a dékán 
vasárnap át fogja tanulmányozni. Ha úgy 
látja, hogy nagyon sok érdemes jelentkezőt 
kellene a jelenlegi rendelkezések értelmében 
elutasítani, akkor hétfőn eljár a kultusz
minisztériumban

az elsőévesek létszámának i'elemelése 
céljából.

A közgazdasági fakultáson a következők
ben informáltak bennünket a helyzetről: 
Közel hétszázan jelentkeztek, de ezek közül 
a kultuszminiszteri rendelet értelmében 
csak négyszázat lehetett felvenni. A felvettek 
névsorával szombatra el is készült a felvé
teli bizottság. A visszautasítottak kérvényét 
Karch Kristóf dékán vasárnap át fogja nézni 
és ha úgy látja, hogy a mai korlátok között 
sok jelesen és jól érettségizettet kellene 
visszautasítani, úgy már a hétfői napon

kérni fogja a kultuszminisztériumtól a 
felvehetők létszámának felemelését.

Információnk szerint a jogi fakultás lét
számemelési kérelme

nagy akadályokba fog ütközni,
a közgazdasági egyetem kérése elől 
nem fog elzárkózni a kultuszminiszter, 

mert itt a hallgatóság számára kereskedelmi 
és mezőgazdasági szakképzést nyújtanak,

— Bethlen október 3-ón veszi át hi
vatalát. Bethlen István gróf miniszter
elnök nki ezirlrtszcrinl Radványban kií
róiul í,ászló gróf vendége, vasárnap, ok
tóber 2-án érkezik vissza a fővárosba és 
másnap átveszi hivatala vezetését 1 áss 
József népjóléti minisztertől. Abban az 
esetben, ha az idő vadászatra alkalmas 
marad, a miniszterelnök esetleg meg
hosszabbítja szabadságát, legfeljebb ok
tóber 10-éig. A miniszterelnök egyébként 
teljesen egészséges és kitűnő hangulat
ban van.

_ Fénye* nappal betörtek egy moziba Sze- 
gedröl jelentik: Vakmerő betörés “:rtónl '”' 
Jtrnan délben a Belvárost nraju. Egy ‘»me- 
rollrn betérő elbújt a mon meHékhelytségí-ben 
is megvárta, mig -Ifiben be.árják .
tárt. Elöbujl. feltörte a mosl pőnílirSl és abból 
erre pengőt elemeit. Allén vusnibujt rejtek
helyére és mikor délután S órakor ismét ki
nyitották » mozit, feltűnés nélkül closon t. A 
JÁmrrd MM Muet'rUMn meglnrhlU a
npemorrfs.
_ Eltűnt és megkerült . P"“

hordár. A főkapitányságon bejelentették,. hogy 
hét nappal ezelőtt eltűnt Baumgartcn Ferenc 
«3 éves hordár Az öreg Balingádén bac^‘l 
rengetegen Ismerték. Évtizedek óta állt posz
ton a Kossuth Lajos-utca ét ^5.ol|r?örj!
kin. Jellegzetes figurájáról mintázták Molnár 
Ferenc Liliomjúnak hordárját. A rendőrségen 
megindították a nyomozást, amely vasárnap> be 
h fejeződött Baumgartcn hozzátartozóinál 
megjelent egv virágárusnő akinek “Múzeum- 
korut sarkán van a standja. Elmondta, hogy 
nz öreg hordár még hétfőn kiment Kőbányára 
Schmidt Pál kőbányai hcntcsmestcr feleségé
hez Hozzátartozói utánajárlak és megtudlak, 
hogv az eltűntnek hitt Baumgartcn most is 
Sehmidtéknál dolgozik, háztartási munkában 
segédkezik és ezért nem jelentkezett otthon, 
mert azt hitte, hogy tudják már, hol tartózko
dik. Hozzátartozói bejelentenék a rendőrségen, 
hogy megkerült, mire megszüntették a nyomo
zást.

— Tizenheten betegedtek meg Debrecen
ben gycrmckparallzlslicn. Debrecenből jelen
tik: Debrecenben n gyermckparalizisbcn
megbetegedett gyermekek száma tizenhétre 
emelkedett. Két 'halálozás történt. Jelenleg 
n debreceni klinikán tiz gycrmckpnralizis- 
ben szenvedő beteget ápolnak.

— Leugrott a robogó vonatról és megszö
kött egy megbilincselt tolvaj. A főkapitány
ság detektivjei a békéscsabai rendőrség meg
keresésére elfogták Harmati József 28 éves 
napszámost, akit többrendbeli lopással gya
núsítottak. Rendőri fedezettel, mcgbilin- 
cselve ulbainditotlúk Békéscsaba felé. 
Zagvvarékás halárában a lánccal megbilin
cselt tolvaj kisznbndilotta ma^át kísérői kö 
zül, kiugrott a robogó vonalból ás pár pil
lanat alatt eltűnt. A vakmerő szökevény 
kézrekerilésérc megindították a nyomozást.

— A Petőfi Társaság ülése. A Petőfi Társaság 
vasárnap délelőtt az Akadémia nagytermében 
Fcrenczl Zoltán emlékünnepélyt rendezett. 
Pékár Gyula elnöki megnyitójában méltatta 
Fcrenczl Zoltánnak Petőfi Mikes Kelemenjé
nek érdemeit. Ezután Bán Aladár Ferencziről, 
mint tudósról és íróról emlékezett meg. Gyö- 
kössy Endre Ferencziről emlékező verseket. 
Komáromy János novellát olvasott fel. Végül 
Falu Tamás lírai verseit adta elő.

— Wulkó vasárnap hazaérkezett Genfből. 
Walkó Lajos külügyminiszter, oki a magyar 
kormány képviseletében résztvett a népszö
vetség tanácskozásain, mindjárt a magyar 
birtokpör kérdésének letárgyalása után el
utazott Géniből. A külügyminiszter vasárnap 
reggel érkezett meg Budapestre és délben 
nutón verseghi birtokára ment, ahol egy-két 
napig pihenni fog.

— Eljegyzés. Kun Erzsébetet eljegyezte Zin- 
senheim Jenő elektrotechnikai vállalkozó 
(Minden külön értesítés helyeit.)

— Tovább tart a meleg idő. A Meteo
rológiai Intézet vasárnap az időjárásról 
a következő prognózist adta ki: Egyelőre 
még meleg és túlnyomóan száraz idő 
várható, esetleg helyi zivatarokkal, ké
sőbb időváltozás valószínű.

— Apponyi Albert gróf nem óhajtja, hogy 
ünnepeljék. Apponyi Albert gróf Géniből 
tudvalevőén gyöngyösapálii birtokára uta
zott, ahol kipiheni a genfi fáradalmakat. A 
főváros szerdai közgyűlésen úgy határoztak, 
hogy Apponyi Albert grófot hazaérkezésekor 
ünnepélyesen fogadják. Az ünnepség rende
zésének irányítását maga Sipőcz Jenő pol
gármester vette a kezébe. Egyelőre azonban 
az a helyzet, hofry senki sem tudja, mikor 
érkezik meg Apponyi Albert gróf Buda
pestre, de nehézséget okoz az a körülmény 
is, hogy Apponyi Albert gróf ellene van 
mindenféle ünncpcltetésnek. Az ünnepség 
sorsa ilyen körülmények között teljesen bi
zonytalan.

— Kézműves kamara felállítását sürgették a 
keresztény Iparosok nagygyűlésén. A Keresz
tény Ipnrosok Országos Szövetsége vasárnap 
délelőtt a Cukor-utcai polgári iskolában nagy
gyűlést tartott. Petkovics János elnöki megnyi
tója ulán előterjesztette a határozati javasla
tot, amelyben kéri a' nagygyűlés, hogy sürgő
sen állítsák fel a kézműves kamarát. Müller 
Antal kereskedelmi tanácsos n súlyos közter
heket tette szóvá. Fekete József a fényűzés! 
adó mnl rendszerének megváltoztatását, dr. 
Miklós Ferenc pedig a hitelkérdés rendezését 
sürgette.

— Zászlóavatás Gödöllőn. Ma délelőtt 
avatták fel Gödöllőn nagyszabású ünnep 
keretében az országos cserkész- és országos 
levente-zászlót, amelyet a Gödöllői Járási 
Köz mi velőd esi Egyesület alapított. Az ünne
pély a gödöllői sporttelepen zajlott le ez
rekre menő közönség részvételével. Külön 
diszemelvény állott a kormányzó és csa
ládja, valamint kísérete részére. Itt foglal
lak helyet az előkelőségek is, köztük 
Albrecht királyi herceg, dr. Vass József 
népjóléti miniszter, báró Wlassics Gyula, a 
felsőház elnöke, Dréhr Imre népjóléti ál
lamtitkár, Ripka Ferenc főpolgármester, 
bárciházi Bárczy István miniszterelnökségi 
helyettes államtitkár és mások.

— Éjszakai szurkálások. Vasárnap hajnal
ban a Belső Jászberényi-utón ismeretlen tette
sek megtámadták Komáromi János 23 éves vil
lamoskalauzt és több helyen megszűrtük. A 
fiatalember a súlyos sebesülések következtében 
elvesztette eszméletét és a járókelők találták 
meg a hajnali órákban. — Ugyancsak hasonló 
szurkálás történt a Gömb-utcában, ahol a 74-es 
számú ház előtt ismeretlen tettes megtámadta 
és összeszurkálta Zslttle István 26 éves kalauzt. 
A mentők mindkettőjüket a Rókus-kórházba 
szállították cs a rendőrség megindította a nyo
mozást.

— Egy rendőrtlsztviselűt gyomormérge- 
zéssel a kórházba szállítottak. Ifjabb Török 
Tibor dr. 26 éves rendörsegédfogalmazót a 
mentők hajnalban édesatyjának, Török Ti
bor dr. rendörfötanácsosnak, a kőbányai 
rnedőrkapitányság vezetőjének a kapitány
ság Gergcly-utcai épületében lévő lakásáról 
gyomormérgezési tünetek közt a Rókus-kór
házba szállították. A kórházból a megejtett 
gyomormosás után a rendörsegédfogalmazót 
visszaszállították lakására, ahol ápolás alá 
vették. Kitűnt, hogy a fiatal rendörtisztvi- 
selö tévedésből nagymennyiségű ricinus
magot vett be s ez okozta a múló gyomor
mérgezést.

— Vasúti menetrendvéltoxá*. A magyar királyi allam- 
vasutak, Durla-Száva-Adriai vasút (Déli vasút) és a 
magánkezeiéiben levő vasutak vonalain az őszi-téli 
menetrend október 2-án lép életbe. Ezen uj vasúti me
netrendeket, autóbuszjáratok menetrendjeit, díjszabáso
kat slb. a 80 filléres Menetrend Újság és az 1 pengő 
40 'filléres könyvalaku Vasúti és Hajózási Menetrend 
most megjelent száma közli.

— A Koyal-iiálló éttermeiben és kávéházában a Nagy
váradról elmenekült hírneves Bura Károly és Sándor 
cigánvzcnekarai felváltva minden este muzsikálnak.

— A m. kir. Osztálysorsjáték sikere páratlan. Min
denki úgy beszél a 300.000 200.000, 100.000 pengős nye
reményekről, mintha már a zsebében volna. Egy kis 
remény mindenkiben feléled, ezért is érdemes egy, vagy 
több sorsjegyet vásárolni

_ » huszonkilenc., honvídek emlékünnepe. 
Vasárnap délelölt a volt 20-es honvéd gya og- 
ezred tisztjel a kelenföldi laktanyában emlék- 
ünnepel íartollak, amelyen •őbbek közt meg
jelent Hazay Samu báró volt honvédelmi mi- 
nlszter is. h emlékünnep tábori misével kei- 
dödött, amely ulán az ünneplő közönség átvo
nult a Ludovika kertjébe, ahol Ehmann 
altábornagy lelkes beszéd b'sé'etében megko
szorúzta a Névtelen Hösök emlékszobrál, majd 
Erdélyi Aladár dr., országgyűlést képviselő em
lékezett meg az ezred hősi haloltairól.

— Szénásszekérbe rejtve csempésztek « 
selymet a botáron. A főkapitányság intellek
tuális osztályán napok óla folyik a nyomo- 
zás egy nem mindennapi módon elkövetett 
csempészés ügyében. A csengeri határ vám
kirendeltsége néhány nappal ezelőtt feltar
tóztatott egy határon átigyekvő gyanús sze- 
nászsekeret. Mikor jobban átvizsgálták a' 
rakományt, a széna közé elrejtve nagy
mennyiségű selymet találtak, amelyet vám 
nélkül akartak becsempészni Magyarország 
területére. A vámőrség kihallgatta a kocsist 
és mivel vallomása alapján a esempészés 
szálai Budapestre vezettek, a szekeret az 
áruval együtt csendőrfedezettel a fővárosba 
hozták. A főkapitányságon nagy apparátus
sal folytatják a nyomozást, amelyben részt- 
vesz a főkapitányságon kívül a csengeri 
vámkircndeltség is.

__ Magyar boxbajnok veresége Liittichben- 
Lüttichből jelentik: Delarge belga és Károly 
magyar boxbajnok mérkőzése Delarge javápa 
dőlt el. Károly a kilencedik forduló után el-' 
hagyta a porondot.

— Levlne elindult Velencébe. Bécsből je
lentik : Levine ma reggel félkilenc órakort 
repülőgépen Velencébe indult.

/

xix. magyar hir. |Egjg,si osztaiysorsiatüh
Legnagyobb nyeremény szerencsés esetben

PELE-HIELE 
Kék-madár 
Budapest legelőkelőbb tánchelyisége

Fellépnek: 

Achmed Ben 
n modern Uncok mestere 

mimi & nődd 
mondáin Uncok 

l)uev D’Alver 
Heay Gerda 
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LÓSPORT
Lovaregyleti versenyek
Iblkus nyerte a Kettős Ivadékvcrsenyt

A vasárnapi lovaregyleti versenyek részletes! 
eredménye a következő:

I. 1. Pharao (pari Csuta, 2. Passeresu (<0 MihaloviM,
3. Katinka (2) Sehejbal. F. m. Daruhát, Levente, Pat
roné, Metropoie, Magduska. ii h., fejh. 10.35, la, 
17ÍL31. Rajna (1W) Gutái, 2. Agosta (3) Cauta. 3. Pa
lóc (3) (Balog). F. m. Siklós, Delflány, Alperes. % h. 1 hg 
,0IlÍ^l * íblkus (lVj) Sehejbal, 2. Bizalom (1%) Csuta. 
3. Gyöngyhalász (10; Stenzl. F. m. Bunkó, Aeneas, Ne
sze, Old cup, Sakkmester l'/a b., nyh, 10:29, 13,
15ÍV?’l. Fickó (3) Gutái és Mimóza (6) Csuta. 3. Elöl
járó (4) Balog. F. m. Kolozsvár. Schatzira, Vacogó, Cin
kos, üreg Signora, Salambo Bobby G. Holtv. % h. 
10 :30 (Fickó) 51 (Mimóza), W-.,25-,..1/: - . , - . .V. 1. Es az (2) Balog) 2. O. M. (2%) Gutát, 3. Juci 
(2%) Sehejbal. F. m. Hogy volt, Osman, Peleas, Dórit. 
’ VI. 1. Marika íl. (5) Stanek, 2. Lybier (pari) Gulyái, 
3. Ponderevo (1M Mihalovics. F. m. Viglegény, Tat- 
rang. Fejh., 1 h. 10:95, 19, 13.

Bécsi lóversenyek
T. 1. Lögner (8: 16 reá) Weisz, 2. Sirius (3) Kollinsky* 

F. m. Sátor, Egon, Arbogast.
II. 1. Lilah S. (10) Müller. 2. Divo (6) Blasek, 3. 

Winzcrin (12) Achindlcr. F. m. Rossau, Lady Ivy. Ser- 
gev. Heger, Jolly Joker, Loreley, Lercherl. Orlow.

III. 1. Alekto (Hó) Weckermann, 2. Woodburn (7 :10
reá) Szabó. F. m. Jasan, Hoptoy. .

IV. 1. Old Fellow (5) Szabó L. II. 2. Tiszavirág (4 :10 
reá) Esch V. 3. Asra (4) Szente. F. m. Poruvian, Pár- 
vus. 2’4 h., fejh.

V. 1 Vineta (2) Bartasek. 2. Laczkó (8) Blasek. 8.' 
rtoughty G. (6) Rojik. F. m. Llsina, Purll, Na nu? Valy, 
Damalis. Elisa, Blue Bírd, Ágbog.

VI. 1. Lobau (1%) Szabó. 2. Zauserl (5) Eperjessi. 8. 
Frauenlob (8) Mayer. F. m. Bütykös, Osman P., Galant, 
Alhambra.

VII. 1. Nemo (15í) Patzák. 2. Asstr (2H) Eperjessi. 
F. m. Biskri, Annetta, Old Dalby.

Vili. 1. Liluschka (1%) Weckermann, 2. Kos (3’4). 
Dancgger. 3. Bombay (7; 10 reá) Takács.

I
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Bemutatom Önöknek az uj 
bonvivant, Solthy Györgyöt

A Király Színház hűvös főpróba közönsége, 
frmely előre is ajkbiggyesztve foglalt helyet 
ísöllyéin és páholyaiban, amely lépten-nyo- 
mon előre „bemondta" az operett vicceit és 
amely folyton az egyes zeneszámok „szülőit" 
emlegette, nos, ez a minden vajjal megkent, 
mindenre előre elkészült közönség a meglepe
tés morajával fogadta a Fecskefészek hercegét, 
a színház fiatal tagját, Solthy Györgyöt.

2.
Igen, ez a Solthy György az uj bonviván. 

Szimpatikus, jó hangú, jó alakú, szép flu. Jó 
színész is. Érezni, hogy a kissé szerencsétlenül 
szabott huszártábomoki wafTenrockja alatt 
szív dobog. Ezt állapította meg Solthyról első 
pillanatban a főpróba közönsége, no meg azt, 
hogy rendkívül hasonlít Bérczy Gézára, csak 
ez férfiasabb, erősebb és markánsabb kiadás.

Solthy a jövő embere. Az a bonviván, aki 
'Király Ernő óta nem jelentkezett magyar szín
padon. Emberi figurát ad, meglepő könnyed
séggel formál elő alakot a papírmasé kemény
ségű operetthősből.

3.
Ki ez a Solthy? Merre van hazája? Honnan 

bukkant elő?
Erre felel a királyszinházi 

fcgyik feJvonásközli szünetben 
tűit arccal a fiatal színész.

— Nincs nekem történetem.

öltözőjében az 
a tapstól kipi-

_____ _______ ___________ . Vidéken szület
tem, vidékről jöttem és most itt vagyok. Hogy 
Is Senne történetem, hiszen olyan fiatal va
gyok... Pláne most, rettenetes boldog is...

— 1918-ban — folytatja kerekre mosolyo
gott arccal — aysoproni Reformántus olvasókör 
mükedvelőelőadásán a zenekarban a kürtöt fúj
tam. Apám iparművész és templomfestő volt. 
Kegyes egyházi dalokra tanított kiskoromban, 
később a templomban énekeltem. Ekkor tanul
tam meg énekelni. Ezen az emlékezetes mü- 
kedvedőelőadáson megbetegedett a bonviván. 
Én, a 17 éves flu, aki már akkor kamasz vá
gyaimmal a színpad felé sóvárogtam — boldo
gan ajánlkoztam helyébe. A református olvasó
kör műkedvelőelőadását — az lglói diákokat 
játszottuk t—t megmentettem,

4.
' Ez a műkedvelő-előadás végzetes lett to- 
frábbi életemre. Látott ugyanis Bállá Kálmán, 
kz akkori népszerű színigazgató és gratulált. 
Semmi többet. Ekkor már véglegesen elhatá
roztam, hogy sziDész leszek. Szüleim, különö
sen a jámbor templomfestő apám, hallani sem

3

akart róla. Kitagadással fenyegetödzött. Nem 
törődtem ezzel sem, hanem a kommün alatt 
jelentkeztem a soproni színház btzalmiférfiánál.

— Színész akarok lenni! — szóltam félénken.
— Virányi Jenő karmester, a „Golem" szer

zője hallgatott meg. Nagy fizetéssel szerződtet
tek, igy elkerültem otthonról. Apám kitagadott 
és csak két évvel ezelőtt békáit ki velem, ami
kor miattam gratulálta őt a soproni polgár
mester.

Ezután jött a vidéki szinészélet. Három évig

Sopronban, majd Nyíregyházán, Kecskeméten, 
Szolnokon, majd újra Nyíregyházán. Innen 
szerződtetett három évre Lázár Ödön, a Király 
Szinház Igazgatója. Vidéken, mindenütt nagyon 
szereltek. Ügylátszik, híre ment a dolognak, 
mert egymásután nézett meg több vidéki szín
igazgató, igy köztük Tainay is, a szegedi szin
ház direktora. Tamay nagyon szép levelet irt 
nekem.

— „önnel akarom megoldani a szegedi bon- 
v.ivánkérdést, de a képességét a pesti igazgatók 
előtt is megemlítem ■..“

Tarnay, úgy lát szik, betartotta a szavát, mert 
pár nap múlva táviratot kaptam Lázár igazga
tótól, amelyben pünkösd vasárnapjára jelezte 
az érkezését. Két szerepemben látott: a Csókos 
asszony Hegedűs Gyulája és a Kiss és Kis Kis 
Ference voltam. Pünkösd vasárnapján Írtam 
alá a pesti szerződésemet, amely királlyá tett.

5.

Solthy György a pesti színpadnak pedig nem
csak pünkösdi királya lesz..j

te. M
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Mig a Nemzeti Szinház érthetetlen mődotf 
mellőzi Móricz Zsigmondot, addig a másití 
állami szinház, az Operabáz elfogadta elő-, 
adásra

Móricz Zsigmond és Kodály Zoltán aj 
cinorniAt *operáját

a két illusztris szerző Odissetu ci- 
meg. Kodály Zoltán, aki a Háry Já-

Minden esteBelvárosi Színház

Az első férfi
mérsékelt hely árakkal Az ügyvéd és a férje

Hagyják békében Fedák Sárit!
Két filmszínház Fedák 15 évvel 
ezelőtt készült filmjét akarja 
bemutatni, amelyen Somogyi 
Nusi és Király Ernő statisztáltak

CsütörtöktŐI k'ezdve két előkelő pesti film
színház, az Ufa és a Rádius Fedák-fihnet mu
tat be. Fedák-íllm az utóbbi években nem ké
szült, igy az igazgatói irodákból kiszivárgott 
h*irek alapján állapíthatjuk meg, hogy a kél 
ti lmszinház

Fedák Sárinak 1912-ben,tehát tizenöt évvel 
ezelőtt készült Rablétek elmii filmjét tűzte 

ki műsorára.
A filmet az Uher-filmgyár készítette, kezdet

leges, 1912-es évi nívójú filmtecfrnikával és fel
készültséggel. Fedák akkor exteriőrben egészen 
más volt, mint most. A ragyogó, karcsú asszony 
akkor legalóbb

tizenöt kilóval volt nehezebb, 
mint ma, a filmművészet pedig kerek 
esztendővel volt fiatalabb.

Hogy ez mit jelent, azt fölösleges hangoz
tatni. Egy színésznő, aki most élete és művészi 
pályája delelőjén áll, vayjon kénytelen-e ma
gáénak vallani annyi ezer ember előtt egy 
tizenöt év előtti produkcióját. Fedák Sárinak 
joga van-e tizenöt évvel ezelőtti filmjével meg
tagadni művészi hozzátartozóságát?

A világirodalom nagyjai sorra megtagadták 
már ifjúkori müveiket, amelyeket nem tartot
tak a már elért nívójukhoz méltónak és jelen 
felfogásukkal összeegyeztethetönek. Paul Bour- 
get, a nagy francia iró például összeyásároltatta 
még az antikváriumban található ifjúkori mü-

tizenöt

veit is és elégettette. A világirodalmi perekben 
érdekes jelentőségű volt G. B. Shaw ügye, aki 
érdekes esszéjében fejtette ki, hogy egy művész 
megtagadhatja korábbi művelt. Heltai Jenő 
csak a múlt évben nyerte meg a Grill könyvi
kereskedés ellen indított perét és elkoboztatta 
az engedélye nélkül kiadott egyik fiatalkori és 
általa megtagadott müvét.

Fedák Sári ebben a filmjében egy vidéki me
nyecskét játszik, akinek Rátkai Márton, Désy 
Alfréd a partnerei és statisztái pedig Somogyi 
Nusi és Király Ernő. Rátkai egy hipnotizőrt 
játszik ebben a darabban, aki megbüvöll a me
nyecskét, Fedák erre Bob herceg, János vitéz 
stb. ruhákba öltözik, sőt mint babatáncosnő is 
bemutatkozik.

Joggal felmerül a kérdés ,liogy ez a Fodák- 
film előadható-e, vagy sem? Filmkörökben 
ugyan az a vélemény dominál, hogy Fedák 

ezt a filmjét nem tilthatja le,
mivel akkor ez precedensül szolgálna egy sereg 
olyan filmszinésznőnek, akik régebbi munká
jukkal nincsenek megelégedve és akik közben 
a világhír ormára érkeztek eí. Másik ellenvetés 
a letiltás ellen az, hogy ami Fedáknak kedve
zőtlen, az lehet, hogy Rálkainak és Désy Al
frédnek rendkívül kedvező. Ilyen körülmények 
között pedig biztos, hogy színre kerül ez a Fe- 
dák-fihn és a közönség ezrei csodálkoznak 
majd: hát ilyen is volt Fedák?

Háromszáz pesti szerzödésnélküli színész 
tiltakozik a pendlizés ellen

Izgalmas és keserühangu gyűlés zajlott le ma 
a Fészek Klub udvarán. Husz-huszonöt szerző
désnélküli színész gyűlt itt össze, hogy meg
beszéljék sérelmeiket. Czobor Ernő, majd Szent- 
iványi Kálmán tették szóvá a szcrzödésnélkuli 
színészek panaszait. Megrótták azokat az iga
zán neves fővárosi színészeket, akik szerződés 
nélkül vannak ugyan, de mégis

rösteltek eljönni erre a gyűlésre.
— Katasztert kell készíteni — mondja Szent- 

iványi — a szerzödésnélküli színészekről. Van
nak Pesten ilyenek majdnem

háromszázan
és mégis nagyban divatozik a pendlizés. Til
takozni kell az ellen, hogy a színházak szer-

ződtetett tagjai más színházakban Is játszhas
sanak, mert ezek sok színész kenyerét Veszik 
cl, ezzel a pcndlizéssel.

Majd szóvátették a létminimum alatt kötött 
szerződéseket és azokat a lehetetlenül apró 
összegeket, amelyeket a nagy színházak az al
kalmi szinészstatisztáknak fizetnek.

Dr. Sándor Zoltán, a Szinészszövetség tit
kára felszólalásában kijelentette, hogy a Szi
nészszövetség igazolványokat fog kibocsátani 
és csak ilyen igazolvánnyal rendelkezők sta
tisztálhatnak a jövőben a pesti színpadokon. 
Rámutat a kezdődő filmgyártásra, amely szin
tén sok állásnélküli színésznek ad majd ke
nyeret. Ezzel azután véget is ért a gyérszámu, 
izgatott hangú színé szgy ülés.

Mary Píckford és 15 apró gyermek 
veszedelmes kalandja az alligátorok között

amelyet 
mén irt 
nőst komponálta, most dolgozik második! 
nagy színpadi munkáján, amelyet október 
végére teljesen elkészít. Az Odisseusból 
még decemberben megkezdik a próbákat és 
a terv szerint február elején meg is lesz a; 
bemutató.

A Terézkörutl Színpad uj műsorát JVŐH Ká< 
roly két kacagtató bohózata,

Salamon Bélával a főszerepben 
dominálja. A kis szinház háziszerzője ezúttal 
is testhezálló szerepet irt Salamon Bélának, ak( 
ezt az előnyt a nevetőizniok rovására alaposait 
kihasználta. Nagy Endre aktuális konferaiuza 
ezúttal különösen frissnek látszott. Sok tréfa 
és magánszám keretében a Terézkörutl Színpad 
törzsgárdája, Rajna Alicc, Feleky Klári, 
Lengyel Gizi, Gárdonyi Lajos, Komlót Vilmos 
és az immár színésszé avanzsált Ascher Oszkár 
részesülnek esténkint a közönség elismerésében- 

Nagy izgalommal készül a Városi Szinház 
premiérje is, amelyet szeptember harmincad!- 
kán tartanak meg. Húsz évvel ezelőtt jeleni 
meg Szomaházy István

Mesék az írógépről 
című regénye, amelynek első kiadását pár 
nap alatt fogytak el a könyvpiacon. Lehmanrl 
Vilma gépiró kisasszony és Honthy rézéin 
igazgató regénye azóta is benn él a köz-, 
tudatban, igy nem tesz nehéz előre jósolni a 
Szomaházy—Békcfi és Lajtai operettjének *i- 
kerét. Ez az operett egy fiatal írót és egy zene
szerzőt avat opereftszerzőkké.

Mademoiselle Flute, amelynek ideiglenesen a 
Szombatestl hölgy címet adta Beöthy László 
igazgató, már nagyban készül a Belvárosi Szín
házban. Kora délelőltől kezdve szorgalmas pró
bák folynak Fedák Sári részvételével, aki Ver- 
neuille bájos, sok helyen rendkívül kacagtató 
vigjátékában egy olyan naivát játszik, akinek 
nősülendő kisfia van. A naiva természetesen 
igyekszik eltagadni a veszedelmesen kompro- 
mitáló „kisfiút", éppen azért gyermekével leg
ritkábban, hetenkint csak egyszer, szombaton 
találkozik. Ebből származik a bonyodalom, mert 
a flu vőlegény lesz, de n menyasszonya meg
látja a szépasszonnyal, az ünnepelt színésznővel^ 
akiről mindent hisz, csak azt nem, hogy vőle
gényének anyja. Tetézi a bonyodalmat, hogy a 
menyasszony apjának viszonya van a vőlegény! 
anyjával, a naivával, akik egymást letagadva, a 
félreértések és kacagtató helyzetek egész lán
colatán keresztül viszik a darabot a negyedik! 
felvonásig. Ez a felvonás a színpadon, Made- 
rnoiselle Flute színpadján játszódik te. A néző
téren, tehát a Belvárosi Szinház nézőterén ül
nek a többi szereplők, akik természetesen köz- 
beszólásokkal zavarják Fedák Sárinak,

a tizennégyéves kislányt alakító 
színésznőnek játékát. Á szombatestl hölgy be
mutatójának dátuma október 8.

Orosz Vilma, a Király Szinház tavaly arrivált 
fiatal szubrettje, szabad óráiban artistamutatvA* 
nyokat tanul a Beketow-cirkuszban. Jancsi bo
hóc fiával. Morgenrott Károllyal együtt akroba
tikus táncokat és

légtornászmutatványokat.
tanul be és ezekkel a mutatványokkal akar 3 
p*sti színpadokon is szerepelni. Orosz Vilma a 
második pesti színésznő, aki színpadi pályája 
mellett artistái hajlandóságot érez. Az első 
Vidor Ferike volt,1 aki lovas clotvnná képeztette 
ki magát.

A Magyar Színházban Csattan a csók pre- 
miérjét elhalasztották és igy ez az operetf 
október hetedikén kerülhet színre. Egyéb
ként a Csattan a csók próbái

nem folytak le minden izgalom nélkül 
A héten erős nézeteltérés támadt Bródy Ist
ván, az operett rendezője, Faludy igazgató, 
majd Biller Irén között. De a premierre való 
készülődés lázában összeakaszkodott Fejes 
Teri, Csortos, de Marton Géza karmester is. 
Sulyo| következményei a dolognak néni 
lettek, az operett szereplői, rendezői és igaz
gatói végül is békés egyetértésben folytat
ták tovább a próbákat.

Csak néhány hónapja készült el Amerikában 
Mary Plckfordnak uj filmje, amiről azóta két' 
világrész filmközönségc beszél. Ez a film, amely 
magyar keresztségben az Vrtttm mnrlArleAi" 
címet kapta, 
tést, mert a

r „Úristen madárkái" 
azért”keltett ilyen óriási meglepe- 
maga nemében

páratlanul fii
filmgyártás történetében is. Marj 
kívül, 

lő apró gyermek
játssza a főszerepeket. Ezek a szerepek pedig 
nem a cukros, émelygős gyermekszerepek.

az amerikai 
Pickfordon

Mindegyik gyermek egy-egy drámai hős lesz, 
akik komoly színészt munkát produkálnak az 
idegborzongtalóan izgalmas fllmszüzsé kereté
ben. Tizenöt apró gyermek ingoványos mocsa
rakon kel át, állandó életveszély között, majd 
egy alligátor telep kellős közepén a fenevadak 
között játszanak végig egy drámát. A film meg
ható szépségeit és ebben a zsánerben való 
egyedülálló nagyszerűségét mindenki, de első
sorban is az anyák tudják teljes értékében mél
tányolni.

Az Úristen madárkái című film a Décsl mo
zi!) an esiitö rtö klói kerül bem utalásra.

„Oroszország"
A Magyar Színházban e hot minden estéjéit 

az Oroszország kerül színre a premier ragyogói 
szereposztásában.

Csortos Gyula, Odry Árpád, Törzs Jenő, 
Slmonyi Mária

játsszák a főszerepeket, kivéve hétfőn és szer
dán, — amikor Odry a Nemzeti Színházban lép 
fel — helyette Stella játssza Páhlcn gróf sze
repét.

Mesék az írógépről Szomatózy-ifj. BMtíty-Lajtnay nagy operonia

gEepiten.be
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Negyvenezer néző előtt pompás 
revánsot vettünk Ausztrián

Magyarország—Ausztria 5:3 (2:2)

Döntetlenül végeztünk a bécsi fronton

Bécs—Budapest 2:2 (1:0)

Mintegy negyvenezer néző zarándokolt ki 
mór n kora délutáni órákban az Üllói-uti sta
dionba, hogy tanúja legyen a hatvanegyedik 
osztrák—magyar mérkőzésnek, s egyúttal an
nak a revánmak, amelyet a hatvanadik talál
kozás alkalmával elszenvedett 6:0-ás súlyos 
vereségért kellett vennünk bécsi szomszé
dainkon.

A játékosok megfelellek az előzetes biza
lomnak. amellyel kisérték, mert valóban

érdekfeszttő, Izgalmas és nyílt küzdelem
nek tehettünk tanul, amelyben n meggy
piros drcwzes magyar tizenegy, átérezve 
. meccs nagy jelentőségéi, - a Mart egy 
általán nem biztató Jelel ellenére Is, — 
bravúros virtussal kJverekedle a hőn óhaj

tott gyözehnel.
Pedig az osztrák együttes hatalmas játékerői 
reprezentált, s a mérkőzés első félórájában 
úgy is látszott, hogy a babérkoszorú ismét a 
volt császárvárosba kerül.

Ami az egyes játékosok teljesítményét illeti, 
weg kell állapítanunk, hogy a magyar csapat
nak fogyatékosságai Is hónén voltak. Már a 
kapuban Wclnhardt nem váltotta be a hozzá 
fűzőit reményeket, mert mind a három gól 
feltétlenül védeni keltett volna. A két Fogl 
sem volt n legjobb n játék elején, do később 
belejött éa nagyszerű teljesítményt nyújtott. 
A federetsorban Bttkool a várakozásnak meg
felelt, do társai közül úgy Fwrwann, mint Vd- 
mos, nem teljes mértékben elégítettek ki. bár 
tőlük h láttunk ügyes dolgokat. A csatársor- 
bon Sttbtk pompásan .trbiitált, ml, osssrkó 
tájé, UHU H, ssrmlmlíiuöím la.su voíl. » 

sok belvíztől lökéseit. Kfiy-k.1 akciója 
áronban dlcsórcíot órdanló. Holmbautr okos 
dirigens, <1. nem kiforrott, a Hltirr-Kohut 
balsrArny Irndlilrlci. csak ni a kár, hogy 
mind a krttó rsak balMbas.

Ar m>«ol l.lró, Prlnce Cm, minden olismo. 
rótt mrcórdomol. Elsórancuan vezette • nrftfr 
meccsel, s hintadlsóRával valóban imponált.

A kit csapat ÓMieóllllúsa:
Mapummlián: Welnhárdt-Fogl II, Fo,l 

U!.—Furmann. Bukovl, Vámos— Ströck, Ta
kács II., llolczbauer, Hirzer, Kohut.

Km.lrla: Saft-Soldallch, Blum-Schnelder. 
HolTmann. Geyer-Sie6l. Gscltwcldl, Jlswln, 
■Horváth, Wessely.

Gyönyörű időben lépnek a csapatok a pályá
ra s a szokásos üdvözlések és csokorátadás 
után — miközben a zene az osztrák és a ma
gyar Himnuszt intonálja, — választ n két kapi
tány: Fogl II. és Blum. A magyar csapat kap
va a napot hátba, de a szelet éppen ellenkező
en Tapogntódzó játék után előbb Kohut be
adása lesz Saft zsákmánya, majd Horváth tá
madását Fogl Hl. menti. A 9. percben Wessely

Az új Noszty

A zenélő óra
Vígszínház

Katasztrofális vereséget 
szenvedett harmadik garnitúránk Zágrábban
j Jugoszlávia—Magyarország 5:1 (2:0).
) Zágráb, szeptember 25.

(A Hétfői Napló távirati jelentése.) A leg
nagyobb bizakodással bocsátottuk útnak a 
válogatott proflesapatunkat, hogy Zágrábban 
szerezzen dicsőséget a magyar sportnak. A táv- 
fródrót fájdalmas hirt közöl. 5:1 arányban ve- 
teséget szenvedtünk. Szinte hihetctlcunek lát
szik, hogy csapatunk ilyen fájdalmas veresé
get szenvedett, mert ilyen nagy különbség nincs 
• kél ország futbnllsportja között. B. váloga
tott csapatunknak is győznie kellett volnál

Sajnos, azonban Kripkó, az Attila jeles ccn- 
hrhalfja felmondta a szolgálatot, ami azután 
teljesen megbontotta a csapatot. Lehetetlenül 
rosszul játszott úgyhogy kicserélték Obitzzal, 
akinek helyére azután Wllhelm II. állott be. 
Ö is lőtto’a halfposztjárói az egyetlen gólun
kat.

A csatársor kedvlelcnül mozgott, mert a half- 
aorlól labdát nem kapott. Pesovnik és Obltz 
szintén gyengék voltak. A védelemben Nagy le- 
Bániul!, Dudás egymaga pedig nem bírt a foly
ton rohamra induló jugoszlóv csatárokkal, kik
nek legjobb embere a roppant veszélyes Giller 
volt, Rcfschury jól bíráskodott.

X Frslrtlch Sándor gróf csapata legyőzte a 
Józsefváros profrasBlonalitta együttesét. A dégi 
földesur legendái csopatn, amelynek legjobb 
játékosa maga a 40 évei grófi sportmecénás, az

<$> 

lóvéiét Weinliardt kiejti, <le Horvátit közvetlen 
közelről mellé lövi.

A 11. percben Jlszdát faulolják, » Wessely 
10 méteres éles, de védhető szabadrúgása 
Wclnhardt fölött meghozza az elr,ő gólt 

(0:1).
Még alig ocsúdik fel a közönség meglepetésé

ből. midőn a 13. percben
Wessely hatalmas centerét Wclnhardt nem 
tudta lehúzni, s miközben az ugrástól el
esik, a labda Sleglbez Jut, akt nz üres há

lóba vágja (0:2) ! . . .
Az osztrákok tovább Is energikusan tamadnak, 
s olyan a helyzet, mintha a fatális 6:0-át újra 
meg akarnák ismételni. De a 19. percben 

Ströck kornerc kavarodást idéz elő, amely
ből Takács II. mellel a hálóba viszi a lab

dát (1:2).
Ströck újabb lefutását Saft szép kifutással há
rítja el, mig Hirzer rossz szabadrúgása elkerüli 
a kaput. A 27. percben

Fogl II. 40 méteres szabadrúgása átkerül 
lllrzcrhcz, ez Kohutlsoa húzza, aki kapás
ból, Igen nehéz szögből rltkoszép, bomba

szerű gólt rng (2:2).
Sicgl lapos centere Weinhardté, Fogl II. sza
badrúgását pedig Saft húzza le. Soldatich fél
pályás lövését Wclnhardt fogja. Az osztrákok 
erősen rohamoznak, de a magyar védelem még 
idejében lép közbe. A 42. percben Kohut lefu- 
ftsa veszélyes, ám éles lövését Saft bravúrral 

’ ^Szünc? után a 4. perc majdnem osztrák gólt 
hoz Weinhardt hibájából, de szerencsére Hor
váth is hibáz, s igy nincs baj. Sőt a 6. percben 

StÖrck a „lyukat" rugó Blum hibájából le
fut és közelről gólt rúg (3:2).

Most a magyar csnpat lábrakap, s Takács ha
talmas oldalkapufát lő. Storck támadását Sol- 
datich szereli. Az osztrákok két kornerc nem 
vezet eredményre, ezzel szemben a 16. percben 

Ströck szép szabadrúgásából Holczbauer 
helyezett gólt fejel (4:2).

A közönség önfeledten tombol, a magyar csa
pat is nyugodtabban küzd az eredmény láttán. 
A 22. percben a lőni akaró

Kohut akciójából Hirzer ugrik bele s lövése 
menthetetlenül akad meg az ellenkező ol

dalhálóban (5:2).
Horváth veszélyes támadását Furmann menti 
A 39. percben Fost III. gáncsolja a dribliző 
Jiszdát, s

Wcssclv 20 méteres szabadrúgása a bámész
kodó Wclnhardt mellett, — aki az előtte 
álló sorfaltól várta a védést, — n balsa

rokba Jut (5:3).
Az osztrákok nz utolsó percben nagy iramot 
diktálnak, de akcióikat nem kiséri a szerencse.

eredeti terv szerint a Zuglói VII. kér. Atlétikai 
Club vendége tett volna. Miután azonban az 
nmatörszövetség letiltotta a mérkőzést, a Dégi 
TE a Józsefváros proflegyüttesévcl állt , szembe 
vasárnap, amelyet a legnagyobb meglepetésre 
7j3 (3:1), arányban legyőzött.

X A Vasasok félslkere Szabadkán. A Vasa
sok csapata vasárnap Szabadkán mérkőzött a 
SAND ellen, amellyel — mint szabadkai tudó
silónk jelenti - í.l 
nüJ végzett.

— 1:1 (1:0) arányban döntette-

A MUE 
kiesett az I. osztályból

Vasárnap délelőtt a hátralévő bajnoki mérkőzéseket 
Játszották le n CsászArfürdőben A kiesés kérdése is 
eldőlt, amennyiben a MUE csapata Jövő évben a másod- 
OGttályban fog játszani.

A mérkőzések cicdményei a következők: 
UTE-MAC 3:3 (3 t 0).

I. ősit, bajnoki. Góllővők: Németh (3), illetve Halász 
l. (2). NSC-MUE 4 ít (1:1).

T. oszt, bajnoki. Góllövők Surányi (3) és Reich, Illetve 
Dömötörőy és Bozsi.

MTK-FTC 4:3 (3:1).
Szövetségi dij.

Dr.KAJDOCSYaxakorvos
R■■■■■■■■■■■■■■■ rendel KM é»7-3-fo 

« Jozaef-klirut 2. ks férfi éa női betegeknek

Bécs, szeptember 25.
(A Héttől Napló bécsi tudósítójának telefon

jelentése.) Mig idehaza országos válogatottunk 
gigantikus küzdelmét vívja Ausztria reprezen
tánsaival, addig második garnitúránk Bécs csa- 
patával mérte össze erejét

15.000 néző élvezte, jobban mondva mérge
lődte végig a mérkőzést.

A közönség az osztrák csapatot a második 
félidőben kifütyülte.

Mind a két csapat gyönge sportot nyújtott. A

Amatőr-válogatott csapatunk 
megőrizte veretlenségét Ausztriával szemben

Magyarország—Ausztria 4:2 (3:1)

A „nngy" válogatott előtt játszotta le a két 
csapat harmadik mérkőzését a bécsi Pressler 
bíráskodása mellett. A küzdelemből a magya
rok megérdemelten kerültek ki győztesként, bár 
az együttesnek nem mindegyik tagja elégített 
ki. Külön élvezetet csak Pataki remek irányí
tása, Szűcs II. néhány lövése és a védelem mun
kája szerzett. Az osztrák csapat nem a legveszé
lyesebb.

Király Pál, a marathoni bajnok miután a magyar-osztrák 
mérkőzés 40.000 főnyi közönsége előtt végigfutotta, a 
marathoni táv utolsó szakaszát, babérkoszorúval a karján 

aléltan roskadt az Ullöí-uti aréna salakjára
fizikai frissességben futott végig s tisz- 
icieíkört. A célszalag eiszakltása ntán 
karjára akasztották a bajnoki babér* 
koszorút és Király Pál kimerüiten ros

kadt a salakra.
Ideje 2 óra 57 perc 36 mp. Másodiknak' 
szegedi Gyetvai futott be 3 óra 04 perc 12

A magyar-osztrák mérkőzés alatt bonyo
lította le a MASz Magyarország marathoni 
bajnokságát. A startnál a kora déli órákban 
19 versenyző jelentkezett. A versenyzők a 
körlépcsö alagutján futottak ki az tJIlöi- 
utra és a 42 kilométeres táv lefutása után 
a pályára futottak vissza. Az útvonalon 
nagyszámú közönség állott sorfalat. .

Négyóra tájban megnyitották az üllőiuti 
pálya főkapuját és megjelent a favorit Ki
rály Pál jólismert alakja. ,

A kiváló bnjnokatléta látszólag teljes

BROADWAY
Hegedűs Gyula. Kiss Ferenc, Kanos Gyula, Sarkad! Aladár •

Fűuarost operettszinház
Pcltzcr dr. három másodperccel verte Barsit, Hoffmeister 4678 

cm.-es dobásával győzött Marvalíts ellen
Két országos rekord a MAC nemzetközi 

versenyén
110 yardot síkfutás. 1. Rózsahegyi (MAC) 10.2 mp. 

2. Hajdú (FTC) 10.2 mp. 3 B,a8«a,"lb*— Téves célbírói Ítéleti A befutó Hajdú, Rózsahegji, 
"ts**Wd.7’likt.u.. 1. 11.140 <FTC> 22,5 mp. 2. Pata 
(BEAC) 25 mp. 3. Gerő (KAOE). — Komolytalan ver
seny, csak Hajdú futott időre. . ,,.

80S m. síkfutás. 1. Peltzer Ottó dr. (Stettbj) 1 P. M.8 
mp. 2. Barsi (BBTE) 1 p. 56.6 mp. 3. Magdics (MAFC) 
és Marton (MTK) 1 P. 59 mp. - Pellzer 550-ig együtt 
megy Borsival, ott ellép éa 18 méterrel győz.

t angol mérföld. 1. Gyulay, (Debrecen) 4 p. 24.4 mp. 
Országos rekordl 2. Szerb (MAC) 4 p. 24.8 mp. 3. 
Belőni (MAC) 4 p. 25.4 mp. VUtanatos ''erseny. Gross 
vezetésével indul a mezőny, de 150-nél már Szabó van 
az élen, majd Bejczy vezeti a mezőnyt. Gyulay végig 
a csomóban fut s csak a cél előtt 300 méterrel vág élre 
és uyönyörü finis után 3 méterrel veri Szerbet. — Az 
eddiji rekordot Németby (FTC) tartotta 4 p. 26.5 má
sodperccel.

111 m. gétfutéa. 1. Püspök (MAC) 16.6 mp. 2. Fe- 
renczy (MAFC) 16.8 top. - Püspöky biztosap gjöz.

Vasárnapi sporthírek
X A Bástya a multévl Magyar Kupa harma

dik helyezettje. A multévi Magyar Kupa har
madik helyéért vasárnap játszottak Szegeden 
a Bástya és a Budai 33-as. A mérkőzést 4:1 
(1 :1) arányban a Bástya nyerte meg Blau (2), 
Wciglhoffer és Wahl góljaival. A Budai Har
minchármasok gólját Ticska rúgta.

X Középeurópai futballbiról értekezlet volt 
vasárnap délelőtt Budapesten. A Rlrótestület 
Bákóczi-uti klubhelyisége zászlókkal és virá
gokkal feldíszítve várta a külföldi vendégeket. 
A magyar birótcstületct Schubert M. Ferenc el
nök és Ábrái Zsigmond dr. főtitkár, az osztrá
kokét Braun és Pressler bécsi fulballbirák kép
viselték, de ott volt a magyar-osztrák váloga
tott mérkőzés angol bírája Princc Cox is, va
lamint az olasz, nz osztrák és a magyar sajtó 
képviselői. Az MLSz-t Tibor Lajos elnök és 
Kenyeres Árpád főtitkár képviseli. Az inter- 
nacionalis birókonferencia azonban konkrét ha
tározatok meghozatala nélkül oszlott szét, mert 
hiányzottak a cseh bírák. A konferencia úgy 
határozott, hogy a középeurópai kupamérkőzé
sek játékvezetése ügyében a Magyar Futball- 
bírák Testületé fog egybehívni uj értekezletet 
Budapestre. A konferenciát uzsonna követte.

vezető-gólt Bécs éri el a 9. percben Jurantes 
lövéséből. Jestrab taccsdobását Dénes bravúrral 
védte, a labda azonban kiesett kezéből is a 
résen álló Juranics vezetéshez juttatta csapatát, 
Rövid idő múlva Danis megsérült és helyét 
Prőhm foglalta cl.

A II. félidő az osztrákoké volt. Volentlk 
tizenegyesből kiegyenlít, majd Dénes védett ki 
bravúrosan egy tizenegyest kornerre, amelyből 
Pröhm rúgta az osztrákok második gólját. Két 
perccel a befejezés előtt Szedlacsek egalizált.

Ki első gól Bobtik szép lövéséből esik, de » 
osztrákok ezt Kíméli révén egalizálják. Sopo- 
nyal 11-ese, majd BeMiardl komorból fejelt 
góljai a magyar csapatot juttatják Ismét veze. 
léshez. Szünet ulán a 17. percben Bobrlk szép 
szabadrúgása újabb gólt hoz. majd mindkét fél 
részéről cgy-cgy gólt Ígérő kapufalővés emel
hető ki A 42. percben érik el az osztrákok 
Gátér révén a második gólt. Az osztrákok egy 
gólját a biró a II. félidőben oíszájd elmén 
nem Ítélte meg .

a „
másodperces idővel, öt követte az ugyan* 
csak szegedi Bartkó, akinek 3 óra 05 p. ffí 
mp.-et mértek. Vidéki fiú futott be negyén 
diknek is, a hódmezővásárhelyi László szí* 
mélyében.

Magasugrás. í. Késmárky (BBTE) 182 cm. 2. OrMa 
(KEAC) 176 cm. 3. Tass (KEAC) 176 cm. — Az egéig 
mezőny bizonytalanul ugrott. Röpke nem indult.

Hármasugrás. 1. Somfai (MAC) 1399 em. 2. Farkai 
(MAC) 1334 cm. 3. Képessy (MAC) 1292 cm.

Rúdugrás, 1. Karlovits (MAC) 865 cm. 2. Hadházi 
(DEAC) 340 cm. 3. Andor (MAC) 320 cm. _

Sulydobás. 1. Darányi (MAC) 1456 cm. 2. Hányad/ 
(BBTE) 1326 cm. 8. Csercnyel (BBTE) 1286 cm. — Dat 
rányi utolsóra dobta fenti eredményét.

Dlsikosxvetés. 1. Hoffmeister (Hannover S VA 4879 
cm. 2. Marvalíts (BTC) 4329 cm. 3. Egri (MAC) 43W 
cm. — Hoffmeister 3679 cm.-es dobással kezd, • majd
nem kiesik a döntőből. Ötödik dobása azután pompáién 
sikerül s a diszkosz 4678 cm.-nél ér főidet. 1

Gerelyvetél. 1. Szenes (MAC) 6218 cm. Országos re- 
kordl 2. Gyurkó (FTC) 6008 cm. 3. T. Srabó (MAO 
5433 cm. — Szepes ötödik dobására érte el orsrágos re
kordot Jelentő dobását. Gyurkó Is egyéni rekordot do-1. 
bott, mellyel aranyjelvényes atléta lett.

4xlSS m. 1. KAOE (Sugár. Gerő M.. Vlda, Balázs) 
42.9 mp. 2. BBTE (Barsi, Raggambi, Szalay. Odri) 43.9 
mp. 3. FTC 44.4 mp. — A KAOE végig vezetve bizto- 
san győzött.

X Vlda László nyerte meg a Testvériség 
országúti versenyét. Vasárnap rendezte meg a 
Testvériség K. K. vándopdijas országúti kerék
párversenyét a következő eredménnyel: 1. 
Vida László (BSE) 2 ó. 32.10, 2. Szekeres (BSE)' 
3. Szenes (KAC). Haladók: 1. Hartmann II. Kéz- 
dók: Stzingruber (MTK). Szeniorok: 1. Kauperf 
(MTK). — A csap álversenyben a Vil. K. K. 
csapata lett az első.

X Stájerország válogatott atléta csapata 
55:44 arányban legyőzte Dunántúl válogatott 
csapatát.

X Pozsony-Bécs Ifjúsági válogatott mérkőzés 
votl vasárnap Bécsbcn, amely 4:1 (0:0) 
arányban az osztrákok javára dőlt el.

X Nyomdai sportalakulatok mérkőzése. Gló
bus—Athcnaeum 4:2 (2:2). A Globus-nyomda 
csapata fölényesen győzött.

X NŐI kézilabda-mérkőzés. Globus-nyomda—* 
UMTE 0:0. Egyenlő erejű ellenfelek küzdelme.

A szerkesztésért és kiadásért teleli 
Dr. ELEK HUGÓ 

Kiadja: 
A .Hétfői Lapok" üjiágvállalat
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