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Revolveres banditák kifosztották 
a budapest-miskolci vonat postakocsiját 

és lelőtték a vasúti pályaőrt
ii ii —MBBEHWN——— ■■■ ■'

A fegyveres merénylők elmenekültek. Budapesttől 
Miskolcig hajtó vadászatot rendeznek a rablók után

Vasárnap reggel vakmerő vasúti rablás 
történt a Budapest—miskolci vonalon. Is
meretlen tettesek megtámadták és kirabol
ták a miskolci személyvonat postakocsiját 
és lelőtték a vasúti pálya őrét, amikor ül
dözőbe vette a vakmerő rablókat.

Vasárnap reggel 10 óra előtt öt perccel 
robogott ki a keleti pályaudvarról a miskolci 
személyvonat. Indulástól kezdve rendes me
netben folytatta le útját és minden zavaró 
incidens nélkül futott át a közbeeső állomá
sokon. Sem a vonaton, sem az úttestet el
lenőrző pályaőrházakban egészen Ludas 
község határáig semmi gyanúsat sem vettek 
észre. Ludas község közelében lévő 24-es 
örház előtt a vonatot fogadó Baki Károly 
45 éves pályaőr legnagyobb meglepetéssel 
látta, hogy

a vonathoz szerelt postakocsiból csoma
gok hullanak a földre.

fA pályaőr nem látta azt, hogy ki dobálja ki 
a csomagokat és anélkül, hogy a vonat meg
állítása végett jelt adott volna le, arra a 
helyre sietett, ahová a csomagok leestek a 
vonatról. Ekkor vette észre, hogy

a postakocsi ajtajában két férfi áll, 
akik egymásnak átadogatva dobálják le 

a postacsomagokat a vasútról.
A két férfi ezután leugrott a robogó vonatról 
összeszedte a csomagokat és futásnak eredt. 
Baki pályaőr ekkor már látta, hogy

kirabolták a miskolci vonat postakocsi
ját

és erélyes hangon rákiáltott a rablókra fel
szólítva őket, hogy azonnal álljanak meg.

A két férfi a kiabálásra meglepetten né
zett körül, egy pillanatra megállt, majd meg
látván a pályaőrt,

futásnak eredt
'A pályaőr erre üldözőbe vette a menekülő
ket és

vad hajsza kezdődött a menekülő rab
lók és a pályaőr között

Baki állandóan nyomában volt a tolvajok
nak és közben hangos kiáltozással próbálta 
a földeken dolgozó parasztok figyelmét fel
hívni a menekülő vasúti rablókra. Kiáltozá
sát ugylátszik nem hallotta senki.

Közben Baki Károlynak sikerült nz egyik 
Tabló közelébe jutnia s ebben a pillanatban 
az illető hirtelen megfordult a pályaőr felé, 
aki azt hitte, hogy a rabló kifáradva meg 
akarja magát adni üldözőjének. Odalépett 
hozzá. Ebben a pillanatban a férfi hirtelen

előrántotta revolverét és kétszer egymás
után rásütötte a pályaőrre.

Az egyik golyó Baki Károly jobb kezefejét 
találta, a másik a szerencsétlen pályaőrnek 
a tüdejét fúrta ót, aki nyomban eszmélet
lenül esett össze. A lövések zaját csodálatos
képpen senki sem hallotta meg és igy a vé
res merénylet után 

a revolveres banditák nyomtalanul el
menekültek a helyszínéről és magukkal 

vitték a zsákmányukat Is.

Késő délután találtak rá a parasztok a 
még mindig eszméletlenül fekvő Baki Ká
rolyra, akit nyomban az őrházba szállítottak 
Amikor a Miskolcról Budapest felé haladó 
vonat az őrház elé ért, a nyilt pátyán meg
állították a vonatot és arra feltették a még 
mindig eszméletlen Baki Károlyt, akit Bu

Halállal lenveoetiúK meg 
Hevesi Sándort és szomory Dezsői

Újabb ti
Az egyetemi Ifjúság

A Nemzeti Szinház fekete péntekje után 
fekete szombat következett és sajnos, min
den remény megvan arra, hogy lesz a Nem
zeti Színháznak fekete hétfője is. Két este 
egymásután tartotta a rendőrség megszállva 
a Nemzeti Szinház épületét és- környékét, 
mert két este egymásután éretlen gyerekek 
és titkos célzattal felbérelt fiatalemberek 
Balkánt rögtönöztek a Nemzeti Színház elő
adásain és csatateret a Nemzeti Színházat 
környékező uccákban. Mindez miért? Nem 
volt már elég hosszú évek szerencsétlen ese
ményeiből? A kurzus sajtója tovább izgatja 
a könnyen hevülő fiatal sziveket egy olyan 
cél miatt, amely senki előtt nem titok; ki
emelni Hevesit igazgatói székéből és mást 
ültetni helyére, aki estleg kedvesebb a kur-

Gumibotot os fokost
A Hétfői Napló munkatársa vasárnap délben 

felkereste az Ébredő Magyarok Egyesületének 
központját a Veress Pálné-utca három szám 
alatti helyiségben, ahol ma egy hete az Ébredő 
Magynrok Egyesületének vezetősége, amint ezt 
a Hétfői Napló elsőnek jelentette, hosszabb 
vita után elhatározta, bogy a Nagyasszony ellen 
tüntetni fognak egészen addig, amíg Hevesi 
Sándort sikerül ..jobb belátásra birnlok" és a 
darabot a Nemzeti Szinház műsoráról levélét- 
niök.

A Veress Pálné-utcai központi helyiségben 
ma a kora reggeli óráktól kezdve nagy csopor
tosulás volt.

rengeteg diáksapkás fiatalember, villamos
kalauzok, vasutasok jelentek meg,

akik valamennyien az utcai tüntetések ügyét 
tárgyalták.

Meglepetéssel vettük észre, hogy a középső 
nagy szobának egyik szekrényajtaja hirtelen 

dapestre érkezvén a mentők a pályaudvar
ról a Rókus-kórházba szállítottak, ahol 
azonnal ápolás alá vették.

Baki este eszméletre tért, és kihallgat
ták.

A pályaőr a kiszállott rendőri bizottságnak 
elmondotta, hogy a vonatrablás tettesei 
30—35 év körüli férfiak voltak, akik meg
figyelése szerint oly sok csomagot dobtak 
ki a postakocsiból, hogy azt valószínűleg tel

koszul héttő ostoré
bojkott ato helyezte a Nemzeti Színhazat
zus szemében, de ezzel szemben jóval tehet
ségtelenebb!!

Ez a cél tehát, amely büzhombákat, puk
kanó rakétákat, kardlapozást, füttyöt, ködo- 
bálást követel. Pedig milyen egyszerű lenne 
a megoldás? Akinek nem tetszik Szomory 
Dezső Nagyasszonya, az ne váltsa meg a je
gyét és ne menjen a színházba és ha akarja, 
közelálló testületéi által bojkottáltatja azt a 
színházat, ahol neki nem tetsző írótól, nem 
tetsző darabot játszanak. De semmiesetre 
sem a zavargás a megoldás útja, mert sem 
a kormány, sem a Nemzeti Szinház kiváló 
tudós igazgatója nem tűrheti meg azt, hogy 

” “ " ‘ " ............................... a fclhcccclt fiatalemberek állítsák össze 
I Nemzeti Szinház repertoárját.

osztogatnak az eoredök közön
kinyílott és egy fiatalember, nyilván az Ébredő 
Magyarok Egyesülete titkárságának egyik tagja 
benyúlt a szekrénybe, ahonnét

gununibotokat és csákányira fokosukat sze
dett elő.

Ezeket a fokosokat és gummibotokal
széjjelosztolfa az Ébredő Magyarok Egye
sületében tartózkodó fiatalemberek között.

Beszéltünk az Ébredő Mhgyarok Egyesületé
nek főtitkárával, dr. Fodoifjgirével, aki a kö
vetkezőket mondotta:

— Az Ébredő Magyarok Egyesületének tagjai, 
nem nyugodnak, mint ahogy nem is nyugod
hatnak bele abba, hogy a keresztény magyar 
közvélemény arc.ulcsapásával a Nagyasszonyt n 
magyar közvélemény ellenzése ellenére Hevesi 
Sándor továbbra is műsoron tartsa. Mi, az egye
sület vezetősége, nem fordultunk közvetlenül 
Hevesihez a Nagyasszony ügyében, do bíztunk 
abban, hogy jobb belátásra fogják bírni azok a

jesen kifosztották. A rablókról azonban 
pontos személyleirást adni nem tudott.

A főkapitányságon nyomban megindítot
ták a nyomozási a revolveres banditák kéz* 
rekedtesére és értesítést küldtek a vakmerő 
vonalrablókról úgy a miskolci, mint a köz
beeső községek és városok csendőrségeinek 
és rendőrségeinek. Estére már Budapesttől 
Miskolcig folyt a hajtóvadászat, amely 
azonban a késő éjjeli órákig nem járt ered
ménnyel.

tényezők, akik tisztában voltak azzal, hogy mit 
jelent a darab előadása és műsoron tartása. 
Hogy ez nem történi meg, a következményeket 
kétségkívül Hevesi Sándornak kell viselnie.

Az Ébredő Magyarok Egyesületében egyéb
ként értesülést szereztünk arról is, hogy

az ébredők tovább tüntetnek a Nagyasszony 
minden előadásán.

így a lictfö esti előadásra is
megszervezett csapat megy cl,

Tüntetés naptdijért
A Nemzeti Színházi sorozatos botránykozás- 

sal kapcsnlathnn a Hétfői Napló munkatársa 
igen érdekes körülménynek jutott nyomára. 
Megtudtuk ugyanis, hogy jórészc azoknak, akik 
a színház előtt s n Nemzeti Színházban tünte
tést rendezlek, azt nem puszta „hazafias" fel
buzdulásból s önzetlenségből telték, hanem

a kilátásba helyezett jutalomdij, napibér 
ellenében.

Már napokkal a Nagyasszony bemutatója előtt 
üt és tíztagú küldöttség sorra járt több fő
városi Iparostnnonc otthont, látogatást tett 
több iparosmühelyhen, fővárosi és környék
beli kereskedésekben s ott fialni tnnonco- 
kát Igyekezett megnyerni n Nemzeti Szín

házi tüntetésre.

Ez a küldöttség, amely az Ébredő Mngyarok 
Egyesületére hivatkozott, de amelynek tagjai 
minden bizonnyal nem tartoznak nz Egyesület 

tagjai közzé,
megjelent több fővárosi Iskola előtt Is a 

délutáni órákban,

amikor nz iparostnnonc oktatás kezdetét vette. 
Az Iskolába igyekvő ifjakat az utón szólították 
meg s rábírták őket arra, hegy a Nemzeti Szin
ház előtt
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■ NsgysMRoa.v beiuutaló-eiőaóáaa estéjén 
a ax aat köveié reléken jekajenek meg * 
minden módon Igyekezzenek ar. rleadást * 

a rendet megzavarni.

A kOldölU/g tagjai köxül többen kijelentették, 
hogy tudatában vannak nnnak, hogy risikóval 
éa időpatarláisal jár ei az esti tüntetői, ráért

megfelelő naptdljat, H 10 pengőt helyeitek 
k Hátéiba arra ai enetre, ha a tüntetésnél

megfelelő eredményt érnrk el.
A küldöttség tagjai nz! nem körvonalazták, 
hogy az ,.eredmény elérti" alatt mit értenek.

A küldöttség tagjai az iparos ifjak közölt a 
Nagyasszony előadására szóló karzati jegyeket 
Is osztottak szét aszal a kötelezettséggel, hogy 
■ jegy tulajdonosa

■ színházi előadáson megjelenni • a bot 
rányokozásbun résztvennl tartozik.

HalRltal fenyegető levelet küldtek Szomorynak Os Hevesinek
Az ismeretlen célzattal tüntető és felbé

relt fiatalemberek ugylátszik nem elégednek 
meg az utcai és a nyílt előadás alkalmával 
történő botrányok sorozatával.

A Nemzeti Színház Igazgatója egymás 
után kapja a halálon fenyegetéseket tar
talmazó leveleket éa nyílt levelezőlapo

kat.
A leveleket és n levelezőlapokat termé

szetesen a Nemzeti Színház igazgatósága 
beszolgáltatta a rendőrségnek, amely a nyo
mozást a levelek Íróinak megállapítására 
folyumalbu telte.

Vasárnap délelőtt egy négyoldalas rózsa
színű papírra, feltűnően intelligens Írással 
Íródott levél érkezeit a sok ákom-bákomos 
fenyegetések között. A levél írója iigy pró
bálja elváltoztatni írását, hogy sorai közé 
görög betűket kever. Ez a levél igy kezdődik:

— Te büdös zsidó!
Azután olyan szavakkal és megállapítások

kal folytatódik, amelyet a nyomdafesték nem 
tűr el. A levél igyekszik lebeszélni Hevesit 
a hétfői előadásról, mert többek között a 
következő enyhe célzást teszi.

— Majd elintézzük ezt a kérdést! Hétfőn 
már Rákoekcrcszliirról szemlélheti tetté* 

nek következményeit!
A sok goromba levél között azonban akadt 

egy vidám is, amelyet Szomorynak címeztek 
és amelyben a Városi Színháznak „Mesék 
az írógépről" operettjének egyik slágere 
áll lekottázva.

„Várlak hétkor a Nemzetinél, ott, ahol a 
hatot megáll"

A Nemzeti Színháznál természetesen le
mosolyogják úgy a fenyegető, mint a vicce
lődő levelek tömegét.

Szomorú, Havasi ny/iatkoznaK
Hevesi Sándor igazgató vasárnap délelőtt 

szokása szerint nem jelent meg a Nemzeti 
Szinhózbnn s igy lakásán kerestük föl, 
hogy megkérdezzük véleményét és konze
kvenciáit a tegnapi és tegnapelőtt! tünteté
sekre vonatkozóan.

— Nincs semmi mondanivalóm — jelen
tette ki Hevesi igazgató. Véleményem szerint 
a lapok az események jelentőségét túlozzák. 
Én nem nyilatkozhatott) többet ebben az 
ügyben, csak közlöm, hogy a Nemzeti Szín
ház már régebben kiadta müsortervezelét, 
amelyben a jövő héten háromszor szerepel 
a „Nagyasszony".

immár a rendőrség és a politika mezejére Is ki
terjedt ügyével.

— Nem nyilatkozom az ügyben — mon
dotta Szomory — nem foglalok henne sem
milyen tekintetben sem állást. Annál ke
vésbé, mert a darab fölött a Nemzeti Szín

ház rendelkezik.

ilyen fájdalmat soha nem erez
tem - mondja merhus Emma
Mit szól mindezekhez a .Nagyasszony" nagy

asszonya, Márkus Emília. A szombatos! i elő
adási a könnyeivel küzdve játszotta végig és a 
szünetben bizalmasainak a következőket mon
dotta:

— Ilyen borzasztó fájdalmat talán sohasem 
éreztem, mint ma. Hát velem is megtörténhe
tik ez itt Budapesten, Magyarországon? Velem, 
aki minden lélekzetemmel, egész életemmel a 
színpad katonája vagyok.

Ma délelőtt felkerestük hldegkuli-uti villá
jában Márkus Emíliát, akit az elterjedt hírek 
szerint annyira megviselt a tegnapi tüntetés, 
hogy ideglázban fekszik és emiatt a hétfői elő
adást kénytelen lemondani.

A lémhirek azonban nem bizonyultak való
nak, mert Márkus Emília, ha nőm is a legjob
ban érzi magát, hosszú délelőtti sétát tett a 
hűvösvölgyi erdőben. Távollétében férjével, 
Párdány Oszkár miniszteri tanácsossal beszél- 
gettünk, aki elmondotta a kiváló művésznő vé
leményéi ebben ar ominózus ügyben.

— Állást nem foglalhat a feleségem, hiszen 
ő nem más, mint a színpad egyik katonája, aki
nek kötelessége helyt állani és dolgozni. Ter
mészetesen nagyon fáj feleségemnek, hogy sok 
hétnek idegfeszifő munkája igy forog kockán 
és az a nagy színészi siker, amit aratott, a bot
rány zajában vész el.

Szó sincs arról, hogy feleségem lemondaná 
az előadást .Neki kötelessége játszani a 

ezért játszani is fog.

A népszínházt bizottmány nem akarja meghosszabbítani 
a nemzeti szerződését

A szombatesti Nagyasszony harmadik felvo
násának szünetében, mikor a nézőtéren n leg- 
vehemensebb büzbombazápor hullott, Dinich 
Vidor, a fővárosi népszínházi bizottmány tagja, 
magából kikelve kiáltotta az újságírók felé:

— Hétfőre összehívjuk a népszínházi bizott
mányt és majd rendet teremtünk a Nemzeti 
Szinházbanl Mégis csak lehetetlen, hogy ez 
megtörténhetik, hogy ezt ki lehel provokálni. 
A Nemzeti Színháznak a szerződése nincs még

aláírva a bérletre vonatkozóan a fővárosnál és 
igy addig nem is Írjuk alá a bérleti szerződést, 

amig egy pontot utólag a szerződésbe bele nem 
veszünk

Hogy mi ez a pont, arról Dinich Vidor nem 
óhajtott nyilatkozni, de válaszaiból kitűnt, hogy 
azt fogja javasolni a hétfői ülésen, hogy a nép
színházi bizottmánynak a nemzetiszinházl re
pertoárba beleszólási joga lehessen.

A rendőrség hétfőn este újra kivonul 
a Nemzeti Színház elé

A Hétfői Napló munkatársa kérdési inté
zett Marinovich Jenő dr. főkapitányhoz, a 
Nemzeti Színház előndásásábói kifolyólag 
történt utcai botrányokkal kapcsolatban. A 
főkapitány az elmúlt napok eseményeivel és 
a hétfőn este állítólag ismételten bekövetke
zendő utcai rendbontásokról a következőket 
mondotta:

— A pénteki és szombati napon a kerületi 
kapitányságra előállított összesen 72 egyént 
a rendőrségen kihallgatták és természetesen 
nyomban el is bocsátották őket. Valamennyit 
nyilvános helyen elkövetett közbotrány oko
zás ős kihágás címén vonják felelősségre. A 
magam részéről egyébként ncui tartom jeliül- 
tőfnek az egyetemi ifjak utcai .megmozdulá
sát, mert hisz kétségtelen, a fiatalság távol-

ról sem akart komolyabb rendzavarást elkö
vetni, csupán nemtetszésének adott ily- 
módon kifejezést.

— Hogy hasonló jelenetek meg ne ismét
lődhessenek és elejét vegyük mindennemű 
utcai botránynak és hogy a járókelők közle
kedési lehetőségét teljes mértékben biztosít
suk, természetesen

megtettem a szükséges lépéseket arra 
vonatkozólag, hogy hétfőn este, ha ha
sonló megmozdulás történne, a rendőr
ség a legerélyesebb kézzel, de ugyan
akkor a legtapintatosabban vessen vé
get a fiatalság ilyfajta nemtetszés-nyilvá

nításának
és biztosítsa az utca teljes rendjét és nyugal
mai.

A miniszterelnök megszakította 
kétnapos vadászatát és szombaton 

este visszajött Budapestre
Semmi okot sem látok arra vonatko
zóan, hogy a darabot levegyem a mű
sorról. A Nagyasszony eredeti tervek 
szerint hétfőn, csütörtökön és szomba
ton kerül színre. Az én kötelességem, 
hogy a sslnrckerüléfl megtörténjen, a 
remi fentartása pedig, sajnos, most a 

rendőrségre hárul.
A rendőrség azonban, amint látjuk, nagy

szerűen teljesíti a kötelességét.
Mit szól méltóságod a népszínházi 

bízol tinóny rendkívüli összcüléséhcz ?
— Ehhez nincsen semmi szavam, hiszen 

azt sem tudom, hogy miért ül össze a bi
zottmány és miféle ingerenciája lehet ennek 
a Nemzeti Színházzal szemben.

NaPtó munkatársa a szigeti nagy
szállóban lévő lakásán fölkereste

Szomory Dezsőt,

A Nemzeti Színház körül keletkezett bo
nyodalmak átcsaptak a politika területére is.

Bethlen István gróf miniszterelnök, aki 
szombaton reggel Örkénybe utazott fal
ka vadászatra, n két napra tervezett vadá
szatot már szombaton este megszakí
totta és slelve visszatért n fővárosba.

A miniszterelnök vasárnap délelőtt már ko
rán megjelent a hivatalában. ahol előbb 
Scitovszky Béla belügyminiszter referátu
mát hallgatta meg, majd titkára l'oglcr Béla 
utján telefonon magához kérette Klebelsberg 
Kunó gróf kultuszminisztert. A kultuszmi
niszter azonban nem tartózkodóit hidegkúti 
villájában, mert korán délelőtt Budakeszire 
hajtatott, ahol az uj római katolikus elemi 
iskola felavatási ünnepségén vett részt, igy 
a kora délutáni órákban lépett érintkezésbe

a miniszterelnökkel.
A tanácskozás után

a kormányhoz közelálló helyen

a következőket mondották a Hétfői Napló 
munkatársának:

— A kormány a Nemzeti Színház el
leni tüntetésnek nem tulajdonit semmi
féle jelentőséget.

A rendőrség megakadályoz minden 
rendzavarást

és ha szükségessé válnék, még erélye
sebb eszközöket is igénybevesz. A kul
tuszminiszter nem lát okot beavatko
zásra, azok a hirek tehát, mint hogyha 
a darabnak a műsorról való levételét 
határozta volna el, — teljesen alapta
lanok.

" Nagyasszony illusztris íróját, akit drámája 
körüli tüntetések láthatóan lesújtottak. Szomorv 
Dezsőnek annál is inkább fájnak n tüntetések, 
mert azokban jórészt diákok, az egyetemi ifjú
ság vett részt és amint ezt Szomorv Dezső mon
dotta, neki soha semmiféle konfliktusa a diák
sággal nem volt, sőt annakidején r Nagyas
szony bemutatóján éppen nz egyetemi ifjúság 
rendezett mellette egy olyan nagyszabású tün
tetést, hogy akkor amidőn n bemutató után a 
Nemzeti Színház szinészbejáróján kilépett, az 
ifjúság vezérel fölkapták és éljenezve kisérték 
1 „ • ’ ahn| " Nagyasszony bankettje volt.
A Hétfői Napló munkatársa kérdést intézett 
Szomoty Dezsőhöz, mii szói a tüntetésekhez s 
milyen álláspontot foglal cl ő a Nagyasszony
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Az Ifjúsági Nagybízottság 
vasárnapi ülésén bojkott alá helyezték 

a Nemzeti Színházat
Hétfőn két tüntető-gyülés lesz a numerus clausus mellett

A tudományegyetemen vasárnap dél
előtt ülést tartott az Ifjúsági Nagybizott
ság. Az ülésen résztvett a hét ifjúsági 
szervezel: a Hungária Technikusok Szö
vetsége, a Turul Szövetség, a MEFHOSz, 
a Katholikus és Protestáns Diákok Szövet
sége, a Főiskolai Sportszövetség és a Me
nekült Diákok Szövetségének küldöttei,

az ifjúsági vezetők és egyetemi taná
rok.

Az ülés első tárgya a Nemzeti Színház 
körül történt esemény volt. Az ülés során 
megállapították, hogy az ifjúsági szerve
zetek nem vettek részt a tüntetésben, sőt, 
megtiltották tagjainak is a tüntetést. A 
Nagyasszony szinrehozalalát azonban el
ítélték és éppen ezért a következő hatá
rozati javaslatot terjesztették elő:

— A keresztény magyar Ifjúság 
egészét képviselő Ifjúsági Nagybi
zottság a mai napon tartott ülésén 
egyhangúan kimondotta a Nemzeti 
Színház bojkottját, mig a jelenlegi

irányzat tart. Felkéri a magyar tár
sadalmat, hogy az előadásokat ne lá
togatták és a bérleteket mondják fel. 
A határozati javaslatot elfogadták és 

a szövegét táviratban megküldötték 
a Nemzeti Kaszinónak és az Országos 

Kaszinónak,
valamint több jobboldali társadalmi egye
sülésnek.

Utána a numerus clausus kérdésével 
foglalkoztak. A tárgyalás során nagyon 
erős hangulatban alakult ki az a véle
mény, hogy az ifjúság egy betűt sem en
ged az eredeti törvényből.

Mint pontosan értesülünk,
hétfőn délelőtt a műegyetemen nagy 
tüntető gyűlés lesz a numerus clau

sus mellett.
Itt főként a mérnököket érintő szem

pontból tárgyalják az ügyet. Biztos tu
domásunk szerint határozati javaslatot 
terjesztenek elő. Egyikben nemcsak a nu
merus clausus fentartását, hanem a dip
lomák nosztrifikálásának megszigorítá
sát is követelik. Egy régebbi miniszteri 
rendeletre hivatkozva követelik az ipari 
üzemekben dolgozó műszaki alkalmazot
tak felülvizsgálását, mert a rendelet sze
rint csak abban az esetben szabad kül
földi mérnököt alkalmazni, ha az állás 
magyarral nem tölthető be. Ugyancsak

hétfőn délután nagyszabású gyűlést 
tart az ifjúság a tudományegye

temen.
Ezen a gyűlésen határozati javaslat for
májában kijelentik, hogy az ifjúság nem
csak a numerus clausus fentartását, ha
nem további kiterjesztését kívánja. A 
numerus clausus-törvény ugyanis nem 
vonatkozik a bányászati főiskolára, a 
gazdasági akadémiára, az állatorvosi, va
lamint a képzőművészeti főiskolára. A 
diákság szerint a képzőművészeti főiskola 
hallgatóinak 37 százaléka zsidóvallásu.

Az Ifjúsági Nagybízottság mai üléséről 
kiszivárgott megbízható hirek szerint az 
ifjúsági egyesületek óva intik a diáksá
got a numerus clausus ügyével kapcso
latban bármiféle meg nem engedett de
monstrációtól. A diákság vezetői azonban 
úgy látják, hogy az ifjúság hangulata 
annyira a tervezett törvénymódosítás el
len fordul, hogy úttól lehet tartani, hogy

az izzó szenvedély az egyetem épü
letén belül és az uccán is viharos 
demonstrációban fog kirobbanni, 
mert az Ifjúság minden eszközzel 
tiltakozni akar a törvény módosítása 

ellen.
Az ifjúsági szervezetek vezetői mint 

mondják, minden lehetőt elkövetnek, 
hogy megakadályozzák a szenvedélyek 
elfajulását.

Scitovszky belügyminiszter: 
A rendőrség teljesíti 

kötelességét
A Hétfői Napló munkatársa a tüntetések 

ügyéből beszélt
SCITOVSZKY BÉLA belügyminiszterrel

is, aki a következőket jelentette ki:
— Engem a Nemzeti Színház ügye csak a 

rendfentartós szempontjából érdekel. Nem 
mondhatok tehát egyebet, mint azt, hogy

a rendőrség teljesítette kötelességét és 
ezután Is teljesíteni fogja.

Megkérdeztük

KLEBELSBERG KUNÓ GRÓF 

kultuszminisztert is, aki a következők ki
jelentésére szorítkozott:

— Állásponton nem változott. A Nem
zeti Színház műsorának megállapítása az 
igazgató joga és kötelessége. Én nem javas
lom a darabok előadását, de nem is tiltom' 
meg egy darabnak sem a szinrehozatalát. 
Természetesen fentartom magamnak az igaz
gatóval szemben a felelősségrevonás jogát, 
ha ennek szükségét látom.

S'°”‘csS 1 elenAns AUTÓ ORVEZETff ISKOLA van (hUlg.vek éa amatőrök róaaére) ahol oklevelet gépészmérnökök 
oktatnak külön termekben, mindenkit egyénileg, klvánségn azertntl Időben, lég- 
modernebb autókon. Legrégibb legmegbízhatóbb löt vényaséklleg bejegyzett cég, 
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Negyven vizsgalati foglyot 
szabadítottak ki a Küzvetitű Bank 

hamis Betéti könyveivel
iparosok, kereskedők es vdiiaikozök is felhasználtak az értéktelen 
takarékkönyveket bánatpénzként - Egy Klraiy-utcai bank állítólag 
ugyaniig üzelmeket folytat - A rendőrség erélyes intézkedéseket 

foganatosított vasárnap
Vasárnap délelőtt a főkapitányság intellek

tuális osztályán tovább folytatták a nyomo
zást a néhány nappal ezelőtt kipattant nagy
arányú csalási ügyben, a melyet értéktelen 
takarékkönyvekkel követték el. Mint isme
retes, Kell Jakab, az Általános Közvetítő 
Bank igazgatója letartóztatása előtt rend
kívül fontos vallomást telt a rendőrségen. 
Ennek alapján Georgevics Béla dr. rendőr
fogalmazó már a tegnapi nap folyamán 
újabb intézkedéseket is foganatosított, amely
nek során a bank volt cégvezetője és dr. 
Márk Sándor ügyvéd is rendőrkézre került.

Az újabb nyomozás során a főkapitány
ságon megállapították, hogy

a bank értéktelen betétkönyveivel körül
belül negyven vizsgálati fogoly került 

szabadlábra,
akik között szerepel az elmúlt esztendő leg
nagyobb hamisbukási bűnügyének három 
szereplője is, akiket egy ismert fővárosi ügy
véd juttatott szabadlábra hasonló érték
telen bankbetéti könyvekkel. Most természe
ten a főkapitányságon

felelősségre vonják ezt az ügyvédet is, 
akinek minden körülmények között tudnia 
kellett, hogy a néhányszáz pengő lefizetése 
ellenében többezer pengőre kiállított taka
rékkönyv abszolút értéktelen, és bűnös ma
nipulációból származik. A védőügyvéd a 
szóbanforgó három takarékkönyvet letétbe 
helyezte a törvényszék pénztáránál, ahol a 
társaság egyik tagja

rendkívül fondorlatos módon 

keresztülvitte, hogy a szokásos ellenőrzést 
mellőzzék, amivel sikerült elérni, hogy az 
értéktelen takarékkönyvek elhelyezése után 
a budapesti és a pestvidéki törvényszék fog
házából körülbelül negyvenen szabadultak 
ki. ‘ ____ ....

A nyomozás során egyébként azt a szen
zációs megállapítást tette a rendőrség, hogy 
ezekkel az értéktelen betétkönyvekkel nem 
csupán a törvényszéken manipuláltak, ha
nem a bank felhajtói és ügynökei révén

egész sereg Iparost, kereskedőt és vál
lalkozót kerített a hálójába,

akik hallgatva a rábeszélő szóra, néhány 
száz pengőért nagy összegre kiállított és 
munkavállalásukhoz, valamint pályázataik
hoz feltétlenül szükséges takarékkönyveket 
vásároltak össze. Ilyen módon

Igen nagyszámú hamis, értéktelen taka
rékkönyv került forgalomba a városi 

építkezésekkel kapcsolatban Is,

inért több vállalkozó és iparos, akik köz
munkáért folyamodtak,

bánatpénzként ezeket a könyveket he
lyezték letétbe.

'Az egyik iparos például a rendőrujonc-iskola 
száliitásánál helyezett letétbe ilyen takarék
könyvet. Rendkívül nagy számban forog 
ezenkívül is magánosok kezében ilyen érték
telen takarékkönyv.

A rendőrség már vasárnap délelőtt kihall
gatta azokat az iparosokat és nagyvállal
kozókat, akik egyes közszállitásokra pályáz
tak és az Általános Közvetítő Bank belét- 
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könyvét helyezték letétbe. Valamennyien 
azzal védekeztek, hogy a betétkönyvnek 
kellő fedezete van, mert annak idején Kell 
Jakab igazgatóval

váltótizletet bonyolítottak le,
illetve a takarékkönyv összegét kölcsönként 
vették fel és ezen összeg után természetesen 
megfelelő kamatot is fizettek.

Engedi Róbert dr. vizsgálóbíró intézkedé
sére a csalási ügyben dolgozó detektívek 
újabb előállításokat eszközöltek, melyeknek 
során

a rendőrségre került a letartóztatott

A kisiparosság impozáns 
nagygyűlésén országos szerv 

felállítását követelték
Hadik János gróf tüntető éljenzés közben tárta fel a kézmü- 
iparosság bajait — Vargha Imre államtitkár a nagygyűlésen 

kijelentette, hogy a kormány nem törli el a forgalmiadót
Közel kétezren veitek részt a régi képviselő

házban vasárnap délelőtt megtartóit impozáns 
nagygyűlésen, amelyen világnézleti és politi
kai különbség nélkül jelentek meg a főváros 
és a vidék kézműves iparostársadalmának kép
viselői. A nagygyűlés célja volt, hogy lépése
ket tegyen olyan átfogó, hatalmas iparosszer
vezet létesítésére, amilyennel eddig a kézmii- 
iparosság nem rendelkezik s ami oka annak, 
hogy a kézművesiparosság a gazdasági és tár
sadalmi életben nem foglalhatta el azt a helyet, 
amely őt jelentőségénél és számarányánál fogva 
megilleti.
., A nagygyűlésen képviseltette magát a fővá
ros és a vidék legtöbb iparosszervezete, A pénz

igazgató három ügynöke,
akiket kihallgatásuk után azonnal elbocsá
tottak, a rendőrség azonban tovább folytatja 
ellenük az eljárást.

A délutáni órákban ismét újabb érdekes 
fordulat állott be, amennyiben bizalmas 
utón a rendőrség tudomására jutott az a 
körülmény, hogy

az egyik Király-utcai bank hasonló iizel- 
inekkel foglalkozik és kiterjesztett ügy
nökhálózattal olcsó pénzért nagy össze
gekre kiállított takarékkönyveket hoz 

forgalomba.
Természetesen a főkapitányságon erélyes 
nyomozást indítottak, mert kétségtelen, hogy 
bizonyos összefüggés található a Rákóczi- 
uton levő Általános Közvetítő Bank és a 
Király-utcai zugbank közöli.

Az Általános közvetítő Bank betéti könyvei
vel értesülésünk szerint a vidéken is „dol
goztak". Debrecenből jelentik, hogy a debre
ceni központi egyetem épületeinek munká
latba adásakor is az Általános közvetítő Bank 
takarékbetétkönyvét nyújtották át biztosíték
képpen a vállalkozók. Debrecen város ta
nácsa most megvizsgáltatja az 100.000 pengő 
biztosítéki díjról kiállított takarékbetét
könyvet, hogy megállapítsa, nem tartozik-e 
az is a bank igazgatójának hamisitványáai 
közé.

ügyminisztériumot Vargha Imre államtitkár, a 
kereskedelmi minisztériumot dr. Fodor Jenő h. 
államtitkár, a népjóléti minisztériumot dr. Len
gyel Zsolt h. államtitkár, a fővárosi dr. Lob- 
mayer Jenő tanácsnok, az Iparkamarát Bittner 
János alelnök képviselte. A nagygyűlésen 
megjelent több országgyűlési képviselő, vala
mint

Hadik János gróf az löksz elnöke, akit a 
nagyterembelépésekor a gyűlés tagjai he

lyeikről felállva, percekig éljeneztek.

Ez az éljenzés tulajdonképpen tüntető elégté
teladás volt Hadik gróf számára, akit az elmúlt 
belekben méltatlan támadás ért Székesfehér
várott.

A nagygyűlést
Bccscy Antal

elnök nyitotta meg, amely ulu
Hadik János gróf

lépett a szónoki emelvényre, aki csak percek 
múltún kezdhette meg beszédét, amidőn elné
mult az öl ünneplő lelkes éljenzés és taps.

— Nagy örömmel tölt cl engemet — kezdte 
beszédét gróf Hadik, — hogy az iparosság nem 
elcsépelt frázisok puffogtatására, hanem céltu
datos komoly munka kezdeményezésére gyűlt 
egybe. A kézinűvcs-iparostársadalomnak s^k 
súlyos baja van. Itt van mindjárt

a hitelkérdés.

—- Az ölvenmilliárdos hitelkeret oly csekély 
volt, hogy több keserűséget idézett elő, mint 
eredményt. Azok az állítások, hogy az löksz 
72 milliárdot kapott hitelcélokra az államtól —- 
tendenciózusok. Ez a 72 milliárd az az összeg, 
amely az löksz kötelékébe tartozó összes intéz
mények anyaeilátására szolgál.

Ml semmiféle protekciót nem engedünk ér
vényesülni, akár felülről ,akár alulról 

jön az.

— Az iparosságunk elsősorban is követelnie 
kell a kisipari hitelkeret tetemes felemelését, 
a magún- és közmunkaalkalmaknak fokozását 
s azt, hogy a mai nehéz helyzetben intézke
désekkel védjék meg a kisiparosokat. Végre is

nem lehet munkaalkalmaknál folytonosan 
egyes nagy szállítókat favorizálni.

Követeljük, hogy ezentúl a közszállitásoknál 
kellő figyelemben részesüljön a kisiparosság.

— Tiltakozunk az ellen, hogy egyes vál
lalatok monopóliumot élvezzenek.

Követeljük, hogy a hadsereg s a levente-egye
sületek ruházati szállításainál a magyar kézmii- 
iparosság igényeit kiclégitsék.

— Gondoskodni kell arról is, hogy minél 
több alkalom nyíljék az export-lehetőségekre.

Hadik János gróf nagy tapssal fogadott bcs 
szédc után

Latinák Jenő, 
a Kék’osz elnöke mondott beszédet.

A következő szónok
Vargha Imre

pénzügyi államtitkár volt.
— A magam részéről kijelenthetem, — kezdte 

beszédét, — hogy teljes mértékben átérzem cs 
tudom, hogy az iparosság rendkívül nagy részt 
vállalt a közterhekből.

— A terheket, — mondja tovább az állam
titkár — könnyíteni kell. Itt van a forgalmi és 
a fényüzési adó. Kénytelen vagyok leszögezni, 
hogy

ezt a két adónemet egyelőre eltörölni még 
nem lehet.

— Ma a helyzet az, — mondja tovább az 
államtitkár, — hogy győztes állarii sem tudna 
meglenni forgalmi adó nélkül. Az államkincs
tárnak feleslege nincsen.

Felkiáltások: S a KOGSzt
— Ami a Köztisiztviselők Fogyasztási Szövet

kezetével Összefüggő törvényjavaslatot illeti, 
nézetem szerint az talán inkább a kereskedelem
nek árt, mint az iparosságnak. (Zaj.)

Vargha államtitkár végül kijelentette, hogy 
a forgalmi adó rendezésénél az adókulcsot 
nem érintheti, ellenben mindennemű keze

lési könnyítést fog engedélyezni

s az átalányozási rendszert az egész vonalon 
kiépítteti, de úgy, hogy az adóösszeg ne emel
tessék. K fényüzési adó terén viszont, még nem 
tudja mi lesz, s ennek főoka az, hogy nincs a 
kisiparosságnak egységes szervezete, amely öt q 
kívánságokról tájékoztatná.

Vágó Jenő, Müller Antal, dr. Náday Pál be
szédei után a nagygyűlés egyhanr""........
gadla a

határozati javaslatot

hogy
a negyedmillió magyar kisiparos érdekel
nek megvédésére átfogó, központi szerv lé

tesítésére van szükség,

s ezért a nagygyűlés a végrehajlóbizoltságot fel
hatalmazza, hogy az Iokszszal együttesen a kor
mánynál tegyen lépéseket az országos ipari 
szervezet megteremtésére s ebből a célból or
szágos iparos-nagygyűlést hívjon egybe.

Fenyves-gallér
szimpla............................. 75 fillér
dupla................................ 65 fillér
szimpla............................. 75 fillér
dupla................................ es fillér

Fenyves-ing
fehér rayé mellel................... 5.50 P
csikós zeflrből, 2 gallérral .... 6.90 P
angol puplinbúl ................... 9.90 P

Fenyves caiuimerz
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A KANSz nem akar 
„állam lenni az államban" 

A KANSz vándorgyűlése Miskolcon
Miskolc, október 23.

CA Hétfői NaplA tudósítójától.) Vasárnap dél
előli tartotta a miskolci vármegyeháza nagy
termében a KANSZ országos vándorgyűlését, 
amelyre többezer köztisztviselő érkezett az or
szág minden részéből. Séchy Antal elnöki meg
nyitó beszéde után Batázsy Antal pénzügymi
niszteri államtitkár kijelentette, hogy

a pénzügyminiszter foglalkozik az ország 
ömzca köztisztviselői Qzetésrendezésénck 

ügyével
•■s már a közeljövőben tedjesiteni fogja a köz
tisztviselők ozirányu kérését. Blaha Sándor bel
ügyi állami Ük ár tolmácsolta a belügyminiszter 
üdvözletét, mujd Javornlczky Jenő dr., a KANSZ 
vezértitkára mondott beszédei, melybon kije
lentette, hogy

a KANSZ nem akar állam lenni nz áilambnn 
akkor, amikor a magyar köztisztviselők ügyét 
képviseli. A KANSZ mindig méltó fegyverekkel 
küzdött — mondotta — s tekintettel van az or
szág pénzügyi helyzetére és az adófizetők tel
jesítő képességére.

Több felszólalás után a KANSZ vándorgyű
lése határozati javaslatot fogadott cl, amely 
szerint a gyűlés számit arra, hogy a kormány 
késedelem nélkül megteszi az ország összes köz
szolgálat! alkalmazottat általános helyzetének a 
javítását célzó intézkedéseit s a köztisztviselői 
fizetés létminimumát olyképpen állapítja meg, 
hogy az módot nyújthasson családalapításra, 
végrehajtja a családi pótlék revízióját, uj osz
tályba sorozza n Inkbérösszcgeket s a köztiszt
viselői fegyelmi eljárás lefolytatását a független 
bíróság hatáskörébe utalja.

A határozati javaslatot vasárnap este kül
döttség juttatta el a kormányhoz.

Az öceánrepülések sorozatában olyan szen
záció készül, amely elsősorban a magyar kö
zönséget érinti. Tudvalévő .hogy, bár többen 
megkísérelték Európából Amerikába átrepülni 
az Óceánt, valamennyi kísérlet kudarcot vallott. 
Éppen ezért nz avialikusok körében néhány 
nap óta izgalommal tárgyalják azt a hirt, hogy 
Prodam Guido, a világhírű, magyar származású 
félkarú pilóta, aki több, mint egy évtizeddel 
ezelőtt bravúros repüléseivel nagy feltűnést 
keltett,

az óceán átrcplilésére készülődik.

Az érdekes esetről a Hétfői Napló munkatársa 
a következőket tudta meg:

Prodam Guido, aki a háború elején az Adriái 
•■gy olyan repülőgéppel repülte át, amelyikbe 
más pilóta a gép gyenge szerkezete miatt nem 
is mert beleülni, aki számtalanszor bizonyságot 
tett vakmerőséggel határos bátorsága mellett, 
Colli és Nungesser szerencsétlen kísérlete után 
elhatározta, hogy meg fogja próbálni

az öeeánt Európából Amerikába átrepülni.

Prodam Guido, aki néhány év óta Budafokon 
lakik egy Biencnstock nevű kitűnő mechanikus
sal elkészítette annak a repülőgépnek a terveit, 
amellyel ezt a hatalmas utat meg akarja tenni.

CORVIN ÁRUHÁZ

Hétfőtől, oki. 24-től 
naponta, pontosan 4 
órakor, 29-ig bezáró
lag áruházunk II. eme
letén, büfténkben

divai- 
revüí

fariunk

E divatreviiben ezúttal nemcsak 
Bemard, Molineux, Lelong, 
Paíou, Beer, Mariial.& Ar- 
mand (cégek) eredeti modelljeit, 
fantasztikus kreációit óhajtjuk be-- 
mutatni, miután ezek beszerzése 
hölgyeinknek csak egy kis része 
számára lehetséges. Legnagyobb 
súlyt helyeztünk rá, hogy Sajót 
műhelyeink olyan divatujdon- 
ságokat is produkáljanak és 
mutassanak be, melyek megvé* 
tele, dacára alacsony áraiknak, 
hölgyeinknek igaz örömet okoz. 
Be akarjuk bizonyítani, hogy 
lehel kevés pénzből is elegán
san, ízlésesen és a legújabb 

divat szerint öltözködni.

A főkapitányság sérülési osztályán Papp Re
zső rendőrlanácsos nem mindennapi ügyben 
folytat vizsgálatot. Dr. báró Diószegi Dezső 
ügyvéd irodájának vezetője, Szekulesz Béla su
lyos testisértés miatt panaszt emelt egy fővá
rosi gyógyszerész ellen. A panasz szerint Sze- 
kulesz hizókurát akart folytatni. Bement egy 
gyógyszertárba, ahol a tulajdonos saját készit- 
ményü szerét, az Optiferrumot ajánlotta. Vásá
rolt egy üveggel a szerből, amelyből az üvegre 
irt használati utasítás szerint naponta 3 evőka
nállal^ vett be. Nemsokára különös hatása* nap 
tátkÓzofl a hizókurának. “ ’ ”*

Szekulesz súlyosan megbetegedett

arca megdagadt, testét kiütések lepték el, erős 
lázat, fejfájást kapott, látása meggyengült. El
hivatta magúhoz Perlusz Jenő dr. orvosi, aki 
megvizsgálta és megállapította, hogy a kiütések 
és a kísérő tünetek legnagyobb valószínűség 
szerint a gyógyszertől erednek. Szekulesz ekkor 
még 2 üveggel vásárolt az Optiferrumból és

elvitte az állami Vegykisérleti Állomásra 

vizsgálat céljából.

Megindult a járásbíróságon 
tisztviselők

A tárgyalás, melyet szombaton tartottak’ meg 
a budapesti központi járásbíróságon, az 1920-as 
idők szomorú emlékét idézi fel. A pör, amelyet 
Neumann Imre, az Elektromos Müvek volt he
lyettes osztály vezetője indított felmondási időre 
járó fizetése, végkielégítése és egyéb járandó
ságaiért, próbapernek számit, mert ennek sike
rétől vagy elutasításától függ, hogy a kommu
nistádig vádjával illetett és Neumannal együtt 
elbocsájtolt

többi tisztviselők Is fellépnek-c a közüzem
mel szemben.

Neumann hét évig szolgált az Elektromos 
Müveknél s 1919 novembrében tanácsi határo
zattal értesítették, hogy az ellene folytatott fe
gyelmi eljárás eredményeként azonnali hatály- 
lyal eibocsájtollák. A tisztviselő most az előbb

Belépés :P 1.50, ebben teljes 
uzsonna is foglaltatik (kávé, 
tea, vagy csokoládé, süfe» 
ménnyel vagy szendviccsel).

•Jegyek elővételben a Corvin Áru. 
ház összes pénztárainál kaphatók.

Minden divatbemutatóhoz 
csak 300 jegyei adunk kL

Prodam Guido félkarú aviatikus november A cseh-szlovák rendőrség
közepén a mátyásföldi repülőtérről startol 

az Óceán átrepülésére
A vakmerő pilóta maga konstruálta gépét, amely 

most készül Németországban .
A tervek egy hónappal ezelőtt készültek el és 
azokat Prodam Guido eljuttatta egy németor
szági nagy repülőgépgyárhoz, ahol a tervek 
alapján nyomban hozzákezdtek a repülőgép 
felépítéséhez.

A Hétfői Napló munkatársa megtudta, hogy 
Prodam Guido néhány nappal ezelőtt szemé
lyesen is kiutazott Németországba, hogy a gép 
felépítését ellenőrizze és az utolsó munkálatok
nál jelen legyen. Beszéltünk Prodam Guido leg
bizalmasabb barátjával, majd ügyvédjével is, 
aki elmondotta, hogy Prodam Guido levélben 
jelezte rövid időn belüli hazaérkezését. Podram 
Guido magával hozza a repülőgépet is.

Az eddigi tervek szerint, amennyiben az idő
járási viszonyok kedvezően alakulnak, a hires 
magyar félkarú repülő

november közepén startol

érdekességét magyar 
fokozza az, hogy Pro-

óceáni útjára. A start 
szempontból kétségkívül 
dam Guido

a mátyásföldi

szándékozik indulni és 
akar állni. ~ 
Guido még egy pilótát visz magával.

repülőtérről

New Yorkig meg sem 
Tekintettel félkarjára, Prodam

Egy veszedelmes hizókura története 
a Vegykisérleti Állomáson keresztül 
a főkapitányság bűnügyi osztályáig

Négy hét múlva kapta meg a Vegykisérleti Ál
lomás jelentését, amely szerint a gyógyszer 
0.231% arzéntrioxydot tartalmaz. Ez pedig 

a szükséges arzénmennyiség tízszerese.

Szekulesz Béla időközben ügyvédje utján tár
gyalásokat kezdett a gyógyszerésszel, akitől or
vosi költsége megtérítését és kártalanítását 
kérte, mert nem tudott dolgozni. A tárgyalások 
alatt Szekuleszt kihívták a Vegykisérleti Állo
másra, ahol közölték vele, hogy a vizsgálatnál 
valószínűleg

tévedtek egy nullával. ,*•„

•Az Qptifcrrum nem 0.231% arzéntrioxydot tar
talmaz, hanem 0.0231-et, tehát csak tizedrészét 
a tévesen közölt mennyiségnek. Ezzel egyidő- 
ben megszakadt a tárgyalás a gyógyszerész és 
a páciens között. Szekulesz Béla most már a 
rendőrséghez fordult, sulyos testisértés miatt 
panaszt tett és kérte az esetleg raktáron levő 
Optiferrum elkobzását és annak megállapítását, 
hogy miként történhetett a tévedés a Vegykisér
leti Állomáson. A főkapitányságon a Révész- 
csoport detektivjei folytatják a vizsgálatot a 
rosszul végződött hizókura ügyében.

Okolicsányi László halálos fenyegetése miatt évekig 
nem merték érvényesíteni igényeiket az Elektromos 

Művek kommun után elcsapott tisztviselői

a kommunístasággal vádolt 
próba pőre
említett címeken 6333 pengőt követel. Kerese
tének különösen az ad* érdekes alapot, hogy 8 
év utáni késedelmes perindítást azzal indo
kolja, hogy

Okolicsányi legyilkolással fenyegette meg 
ha megkísérli igényeit érvényesibni és ettől való 
félelmében nem sietett érvényt szerezni jogai
nak.

A tárgyaláson számos tanul hallgattak ki, 
akik részben Neumann mellett, részben ellene 
vallottak.

A bíróság ezenkívül elrendelte mindazok ki
hallgatását, akik 1919-ben Neumann ellen val
lottak, úgyszintén azoknak a tisztviselőknek a 
kihallgatását is akiket Neumannal egyidöben 
bocsájtottak el.

PARÁDIVÍZ
Gyomorbetegeknek és vérszegényeknek

gyógyital *

Budapesten keres 
egy eltűnt iestőművésznőt

Vasárnap délelőtt a budapesti főkapitányság 
terjedelmes átiratot kapott a csehszlovák] 
rendőhatóságoktól, amelyben kérik, hogy « 
Hralusicébcn eltűnt Hanke Luna 23 éves festő- 
inűvésznőt — aki minden valószínűség szerint 
Budapesten tartózkodik, vagy a magyar fővá- 
roson keresztül utazott a Balkán felé, — fels 
találása esetén szállítsák Csehszlovákiába.

Az átirat szerint a fiatal festőművésznő kö
rülbelül hét héttel ezelőtt tűnt el szüleinek la
kásáról és minden jel arra vall , hogy a rend
kívül szép, csinos festőművésznőt egy állító
lagos román földbirtokos szöktette meg. A$ 
ottani nyomozás már azt is megállapította* 
hogy

a szöktető az európai rendőrhatóságok előtt 
jól ismert szélhámos volt

és igy nincs kizárva az a körülmény, hogy bal
káni leánykereskedők kezére játszotta a leányt, 
akit rendkívül jó megjelenésével lebilincselő 
modorával és gavalléros költekezésével hódított 
meg.

Risztics Lázár dr. rendőrtanácsos megtette a 
szükséges intézkedést az eltűnés bejelentései 
után és most a detektivek végig kutatják a fő
város összes szállodáit abban a reményben, 
hogy sikerül feltalálni a rendőrség előtt bűn
cselekményeiről ismert szélhámost és a fiatal 
festőművésznőt.

Törvényszéki orvosszak
értők felülvizsgálják Vass 
József miniszter támadó

jának elmeállapotát
Az angyalföldi állami elmegyógyintézetben 

van ápolás alatt három hónap óta Szegedi Ernő 
dr. nyugalmazott jegyző, Vass József népjóléti 
miniszter merénylője.

Mint emlékezetes, julius 20-án este Vass Jó
zsefet, aki autón érkezett a Szent Imre kollé
giumban levő lakásához, bottal a kezében meg
támadta Szegedi. A miniszter kísérői lefogták és 
rendőrnek adták át, aki a főkapitányságra kí
sérte. Kihallgatása során gyanúsan viselkedett. 
Azt hangoztatta, hogy kevés nyugdija miatt cl 
van keseredve

tulajdonképpen gróf Bethlen István minisz
terelnököt akarta megtámadni,

aki ózonban nem volt Budapesten és ezért hc- 
lyeltese ellen követte el a merényletet.

A rendörorvoa megállapította hogy Szegedi ön 
és közveszélyes elmebeteg és ezért az angyal
földi elmegyógyintézetbe szállították. Ezzel 
azonban nem fejeződött be az ügy. A hatósá
gok most

elrendelték Szegedi Ernő elmeállapotának 
felülvizsgálását.

Minich Károly dr. és Németh Ödön dr. törvény
széki orvosszakértők már meg is kezdték a vízsm 
gálatot. A törvényszéki orvosszakértök véle
ményétől függ hogy a

bíróság elé állitják-e Vass József merény
lőjét

vagy pedig továbbra a tébolydában marad.

Vámháboru Budapest 
és Újpest között

Az újpesti kereskedőknek és iparosoknak 

régi panaszuk, hogy a fővárosba hozott áruik 
után igen magas kövezet és behozatali vámot 
kell flzetniök, mig a Budapestről jövő kocsik 
és áruk után Újpest városa nem szed vámot- 
Az újpestiek már többizben kérték, hogy a fős 
város törölje el ezt a sulyos adót, mert ez min
den reális kalkulációt lehetetlenné tesz, kérel
mük azonban mindeddig visszautasításra ta
lált. Az újpestiek most azután harcias lépésre 
szánták cl magukat. Ha a főváros részéről rö
videsen gyors intézkedést nem foganatosítanak, 
megtörténik a hihetetlennek hangzó csoda, 
amin az egész országban, de még külföldön is 
nevetni fognak;

kitör a vámháboru Budapest és Újpest 
között.

Újpest város legutóbbi törvényhatósági ülése 
elhatározta, hogy még egy kísérletet tesznek. 
Ha ez sem sikerül, Újpest város vezetősége a 
fővárossal szemben retorzióval fog élni és a 
fővárosból jövő kocsik és áruk után

vámot fog szedni;

aminek súlyos következményeit természetesen 
a fővárosi kereskedők és iparosok fogják meg- 
sinylenl.

A helyzet tehát az lesz, hogy Újpest és Bu
dapest határában felállítják a sorompót ésdapeat határában felállítják a 
ezentúl

két ellenséges vámőrség fog 
szemben állani:

A vámháboruskodás ügyében 
Újpest város tanácsánál, ahol a 
mondották:
Többizben eredménytelenül kértük a vámok 
eltörlését. Most mégegyszer megpróbálkozunk. 
Semsey Aladár polgármester vezetésével kül
döttség megy hétfőn Hermann Miksa kereske
delmi miniszterhez és uz újpesti kereskedők és 
iparosok nevében kérni fogja, hasson oda4 
hogy a főváros a magas kövczetvámlételekct 
szállítsa le, illetve szüntesse be a behozatali 
vámmal együtt. A továbbiakról a küldöttség
járás eredménye szerint fogunk dönteni,

egymással

érdeklődtünk 
következőket
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Kettészakad a kereszténypárt a 
numerus clausus módosítása miatt
A kormányttámogató Keresztény Gazdasági Párt 
egy része ellenzékbe vonul, ha a kormány megvál
toztatja a numerus clausust — Vass József híveivel 

belép az egységespártba

A Tarnay-ügy miatt 
nagy változások várhatók 

Borsod vármegye vezetésében

'A politikai élet, bár a képviselőház érdem
leges működése csak kedden kezdődik, máris 
megélénkült. Különösen a kereszténypártiak 
frontján észlelhető nagyobb élénkség — egy
részt a numerus clausus hivatalosan bejelen
tett módosítása, másrészt a Nemzeti Szihház 
körül keletkezett bonyodalmak miatt.

Amikor a kormánynak a numerus clausus 
módosítását célzó terve nyilvánosságra jutott, a 
kormányttámogató kcrcszténypárti képviselők 
pillanatnyilag maguk sem tudták megítélni az 
uj helyzet alakulását. Ma reggel azután egyszer
re felvonultak a kereszténypárt vezérei. Wolff 
Károly, Petrouácz Gyula és Kossalka János or
szággyűlési képviselők éles nyilatkozatban fe
jezik ki megváltozhatatlan álláspontjukat a 
numerus clausus ügyében

Szokatlanul erélyes hangon szállnak 
szembe az általuk eddig hathatósan támo
gatott kormánnyal és a numerus clausus 

változatlan fentartását követelik.

'A keresztény párti vezérek felháborodása ez

Dréhr Imre államtitkár 
a hadikölcsönjavaslatról

összegszerű döntés még nincsen — Mini
málisan ötmillió, maximálisan tízmillió pengő 

lesz a karitatív segélyek összege
Bethlen István gróf miniszterelnök parla

menti beszédében a képviselőház munkarend
jére kerülő törvényjavaslatok között megemlí
tette a hadikölcsönkérdés karitatív utón való 
rendezéséről szóló javaslatot is. Ezzel a beje
lentéssel eldőlt az a kérdés, hogy a népjóléti 
minisztérium rendeleti utón vagy törvényhozá- 
silag fog-e intézkedni a hadikölcsönkárosultak 
„kártalanításáról". Beavatott kormánypárti 
körökben már konkrét formában beszélnek, 
arról az összegről is, amelyet a népjóléti mi- 
ríisztérium a hadikölcsöntulajdonosok segélye
zése céljából fog költségvetésileg igénybevenni. 
E hírek szerint egyelőre az 1928—29.' költség

vetési évben öt millió pengőről van sző, a kor
mánypárti liberálisok szerint azonban nem le
hetetlen, hogy ezt az összeget a tárgyalások 
során kétszeresére emelik föl. Ebben a tekin
tetben hivatkoznak arra az állítólagos ígéretre, 
amelyet Bethlen István gróf miniszterelnök telt 
Kállay Tibornak, aki a hadikölcsönkárosultak 
akcióját irányítja.

A Hétfői Napló munkatársa ebben az ügyben 
beszélt

DRÉHR IMRE népjóléti államtitkárral,

aki a következőket jelentette ki:
— Egyelőre csak az a kérdés dőlt el, — 

amint Bethlen István gróf miniszterelnök ezt a 
parlament keddi ülésén kijelentette, — hogy 
a hadikölcsönkárosultak segélyezéséről tör
vényhozási utón történik intézkedés, összeg
szerű döntés még nem történt Ez a kérdés 
akkor oldódik meg véglegesen, ha Búd János 
pénzügyminiszter és Vass József népjóléti mi
niszter között a népjóléti tárca jövöévt költség
vetése ügyében befejeződnek a tárgyalások.

- Kormánypárti körökben egyébként úgy tud
ják, hogy Búd János pénzügyminiszter csak 
ötmillió pengőt hajlandó engedélyezni a hadi-

Ezúton van szerenosénk
a vasárló úri közönség
szives tudómésárahozni,
hogy V., Dorottya-utoa

szám alatti Salamon2.

ben szezónarusitásunhat
mélyen

Ezúton van szerenosénk 
a vásárló úri közönség 
szives tudomásárahozni, 
hogy V., Dorottya-utoa 
2. szám alatti Salamon 
Frigyes cég helyiségé
ben szezónárusltásunhat 
mélyen leszállított 
árakmellett megkezdtük

Frigyes cég helyiségé

leszállított
árakmellett megkezdtük
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úttal annyira erősnek látszik, hogy 
még kormánypárti körökben Is számolnak 
a kormányttámogató kereszténypárt ellen

zékbe vonulásával.

Olyan helyen, ahol a Wolff-párt tagjainak 
felfogását ismerik, a következőket mondották n 
Hétfőt Napló munkatársának:

— A kereszténypárt tekintélyes többsége a 
legélesebb harcra készül a kormánynak a nu
merus clausus módosítására irányuló terve el
len. Abban az esetben, ha a kormány ehhez a 
tervhez ragaszkodva a numerus clausus törvé
nyén rést fog ütni,

a párt többsége ellenzékbe vonul.

Valószínű, hogy a kormányttámogató keresz
ténypárt kettészakad: Vass József és hivei, 
köztük Huszár Károly is, — belépnek az egy
ségespártba, a párt zöme pedig megalakítja a 
Keresztény Ellenzék pártját A parlamenti 
helyzet tisztázására a kereszténypárt kettésza
kadása csak kedvező hatást gyakorolhat, a 
kormánypárt többsége igy is fölényes marad.

kölcsön-segélyezés céljaira. Annyi tehát máris 
bizonyos, hogy a karitatív segély összege m/- 
nimálisan ötmillió, maximálisan tízmillió 
pengő lesz.

INGYEN!

Dickens Művet
A bel- ée külföldi remekírók magyar kiadásai sorozatának második műveként rövidesen megjelenik 

Charles Dickens műveinek nagy kiadása, teljes fordításban*
Elhatároztuk, hogy ezeknek a szép és világhírű regényeknek nagyrészét

INGYEN
adjuk, így tehát e lapnak azon olvasói akik az alant található szelvényt 10 napon belül a lent feltüntetett címünkre küldik, 
ingyen kapják a kiadásunkban megjelenő

Dickens művelnek
egy 24 kötetes, körülbelül 4000-5000 oldalra terjedő kiadósát

Könyvkiadóvállalatunk szerkesztő-, bíráló- és fordító-bizottságának névsora a következő: Bánóczi László dr., Endrődi 
Béla dr., Forró Pál dr., Fülőp Zsigmond dr.. Havas András Károly, Karinthy Frigyes, Lándor Tivadar, Német Andor, Porzsolt Kálmán, 
Pünkősti Andor, Schőpfltn Aladár, Sebestyén Károly dr., Somlyó Zoltán, Sziklai János dr.. Színi Gyula, Sztrokai Kálmán, Vécsei Leó, 

Charles Dickens, aki nemcsak Nagybritann iának, hanem a világ összes országainak és népeinek szívben és. 
kedélyben a leggazdagabb költője, műveivel első helyet foglal el az egyetemes Irodalomban. A lelkes olvasók számos légiók, 
akiket ezek az utólérhetetlen írások drámai feszültségükkel, nemes érzelmi tartalmukkal és kiapadhatatlan humorukkal, 
lebilincseltek és igaz derültségre hangoltak. Dickens regényei és elbeszélései, kiadásunk második fényes sorozata, szép nyo
másban, kitűnő fordításban jelenik meg és csak a hirdetés ós csomagolás költségeiért kórunk kötetenként 30 fillérnyi meg
térítést A szétküldés abban a sorrendben történik, amelyben a megrendelések beérkeznek. — Kiadásunk, a következő 
műveket foglalja magában:

A Plckwlokerek, Kis Dorrit, Copperfleld Dávid. Nfckleby Miklós. Két város története, 
Nehéz idők, Twist Ollwer, A Syl vesterl harangok, Kísérteties történet, Az élet küzdelmei stb. stb.

Jelen ajánlatunk csak azokra a 
szelvényekre vonatkozik, amelyek 
in napon belül beküldetnek:

Chrlstensen éa Tárta
GUTENBERG 
kUn;vkladdv*llala« 
Budapest, IV., 

Váci ncca 17. félemelet.

Miskolc, október 23.

(A Hétfői Napló tudósítójától.) A mis
kolci ügyészség és rendőrség vasárnap is 
folytatta a vizsgálatot a sikkasztással vá
dolt Tarnay Miklós miskolci tiszteletbeli fő
szolgabíró ügyében. Bizottság szállt ki a 
Magyar Általános Hitelbank miskolci fiók
jába, ahol a miskolci főszolgabiróság pénzét 
kezelték és megállapítást nyert, hogy a fő
szolgabíró még elutazása előtt is egy-két 
nappal nagyobb összeget vett fel saját cél
jaira. A rendőrség tehát megállapította, hogy 
a fegyelmi bíróságnak a vádja, amely sze
rint Tarnay /őszolgabiró hivatali sikkasztást 
és hűtlen kezelést követett el, a valóságnak 
megfelel. A miskolci ügyészség indítvány! 
terjesztett a vizsgálóbíró elé, hogy Tarnay 
ellen, aki külföldön tartózkodik, bocsássanak

Kraison asszony második startja 
sem sikerült

Olt-Orchad, október 23.
(A Het/oi Napló tudósítójától.) Kraison 

asszony ma ismét startolt, hogy Kopcnhá- 
gába repüljön, a start után néhány órával

A kommunisták elraboltak
20 gazdag kinait

Sanghai, október 24.

(A Hétfői Napló tudósitójától.) A nemzetközi 
egyezményes területen élő kínaiak között nagy 
a riadalom, mert

huss gazdag kínait ismeretlen emberek el-

Mindennemű pénzküldemény egyelőre mellőzendő.

SZELVÉNY
Alulírott Dlokmu n»ze> maveit legyen kiviéin. 
Átvételi ellsmeréat ée sztUlttáel értealtéet kérünk.

Név:

Lékbe)? (uéca).....  

ki nyomozóleuelet. Erről hétfőn döntenek.
Miskolcon sokat beszélnek arról, hogy 

Tarnay főszolgabíró ügyének folyománya
ként, a megye vezetésében változás fog be« 
következni. így

biztosra veszik Zaóry György alispán le
mondását,

aki különben már régóta foglalkozott a 
nyugalombavonulás gondolatával, valamint 

Zsoldos Béla főispán lemondása is 
biztosra vehető. Az elterjedt hírek szerint 
Széli József abauji főispánt Borsodmegye 
kormánybiztosává nevezik ki, akinek misz- 
sziója befejezése után Görgey László fő
jegyzőt kandidálják a főispáni székbe. Be
szélnek még Melczer Béla és Lukács Béla 
borsodmegyei tekintélyes földbirtokosok fő- 
ispánjelöllségéről is.

Halifaxból szikratávirat érkezett, hogy 
Kraison asszony repülőgépével bajba jutott 
és le kellett szállnia.

raboltak.

A rablók fejenként 250.000 dollárig terjedő vált- 
ságdijat követelnek, amit állítólag a kommu
nista pártnak fizetnének be. Hir szerint több 
gazdag kinai kivándorolt.

Poata
O,
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Alexander Bernit dr 

meghalt ..
Váratlan csapás érte n magyar tudományos 

xiiágot. Vasárnap meghalt dr. Alexander Bernát, 
ny. egyet tanár, nz curópaszcrtc ismert filozó
fus és észtéiikai iró.

Alexander Bernét szombat este még jókedv
ben, derűs hangulatban együtt vacsorázott egy 
belvárosi étteremben Kóbor Tamás íróval. Vn- 
csgna után az élei szépségeiről beszélt s társal
gás közben azt a kijelentést tette, hogy nagyon 
örül ar életnek. Alexander Bernét vacsora ulán 
elvált Kóbor Tamástól s hazatért n Ferenc Jó
zsef rakpart 27. szám alatti lakására. Lefeküdt, 
elaludt. Hajnali Öl órakor a vele egylakásbnn 
lakó vejc, dr. Reményi Artúr hangos feljajdu- 
lásra lett figyelmes. A jajszavak Alexander Ber
nét hálószobájából hangzottak.

Reményi dr. berohant a hálószobába, ahol 
Alexander Bernét ágyában fekve hevei fajdal- 
makrói, sziiigőrcsökről panaszkodott. Roham- 
szerűen lepték inog a kínos fájdalmak a nagy 
tudóst s (dia tudott szólni veiéhez, csupán jaj
szavak hagyták cl ajkát.

Reményi dr. nyomban telefonált a család 
háziorvosáért aki pór perc múlva hiányos öl
tözékben megjelent Alexander Bernét ágyánál. 
A nagy tudós okkor már eszméletét vesztette. Az 
orvos élctcrősltő injekciót alkalmazott, bár látta, 
hogy a katasztrófa perceken belül elkerülhetet
len lesz. Alexander Béniét néhány percnyi ha
láltusa ulán, anélkül, hogy eszméletét vissza
nyerte volna, meghalt.

Alexander Bornál esztétikus és filozófiai iró 
1850 április 13-án született Budapesten. Itt vé
gezte egyetemi tanulmányait is, majd a német- 
országi egyetemeket látogatta. Visszatérve •» 
Markó utcai reáliskola tanára lett. Eközben 
süni egymásutánban jelentek meg írásai a 
Reform és Ilon cimü folyóiratokban, a Pesti 
Naplóban, valamint az Ország-Világban. A Buda
pesti Hírlapban rendszeresen színházi peda
gógiai és társadalmi értekezéseket irl. Később 
a Sziniakadémia drnmalurgiai tanára lelt, majd 
műegyetemi előadóvá nevezték ki. 1904-ben 
megkapta a Budapesti Tudományegyetem tör
ténelmi katedráját mint rendes tanár. Ebben a 
időben gyakran tartott előadásokat a Szabad 
Lyccumban és a Népegyetemen és több előkelő 
lapnak lelt szerkesztője. A Művészet című eszté
tikai értekezésével elnyerte a Kisfaludi-Társa- 
ság Somogyi-diját. Számos kimagasló filozófiai 
munkát irl is magyarra fordította Emanucl 
Kant nak, főbb müveit. A filozófia magyar tu
dományos munkásságát ő foglalta rendszerbe s 
nz ő munkássága révén kapott előkelő helyet a 
magyar filozófiai irodalom. Alexandert, aki el
nöke volt a Filozófiai Társaságnak, a Kisfalud!- 
Társaság rendes és a Magyar Tudományos Aka
démia levelező tagja volt. A viharos 1919-cs évek
ben nz Akadémia és n Kisfaludy-Társaság tö
rölte tagjai sorából, az egyelem pedig az igazoló 
eljárás lefolytatása ulán nyugállományba he
lyezte. Alexander ekkor külföldre ulnzolt, 
Zürichben, majd Bécsben élt, ahol egyetemi 
nyilvános rendes tanárrá ' választották. Midőn 
hazatért Budapestre, ill visszavonulva csnk a 
tudományos munkálkodással foglalkozott s a 
Prsler Lloydnak s az Újságnak volt állandó 
cikkírója.

Alexnnder Bernólot négy leánya s fia, 
Alexander Ferenc dr., a berlini tudományegye
tem biológiai tanára gyászolják. Leányai közül 
egyik Major Henrik festőművész felesége, a má
sik három leánya pedig Berlinben, Amsterdam
ban, illetőleg Newyorkban él.

Alexander Bernátot a pesti i’.r. hitközség sa
ját halottjának tekinti s méltó módon fogja őt 
eltemcttelni az Izr. Szentegylet által adományo
zott díszsírhelyen, a rákoskeresztúri temetőben, 
szerdán délelőtt tizenegy órakor.

— A kormányzó a hajduszobORzlól hősi 
halottak emlékoszlopának leleplezésén. Haj
dúszoboszlóról jelentik: Hajdúszoboszlón 
vasárnap díszes kegyeleti ünnepség kereté
ben leplezték le n hajtluszoboszlói származá
sú világháborúban elhunyt hősök emlékosz
lopát Az emlékoszlop 51ÖO hősi halott emlé
két örökíti meg. Az emlékoszlop leleplezésé
nél jelen volt Horthy Miklós kormányzó is, 
aki beszédében utalt arra, hogy a fíocskayak 
s a Delhiének szabad hajdúi vitézségükkel 
mindenkoron kitűntek.

— Hősi halottak cinlékszoborleleplczése 
Orosházán. Orosházáról jelentik: Vasárnap 
délelőtt 11 órakor leplezték le Oroshúzána vi
lágháborúban elesett 1106 hősi halott cm- 
lékszobrát. Az ünnepségen mcgjelen József 
királyi herceg is. Dr. Kiss László járási 
főszolgabíró beszéde után József főherceg 
azzal a fogadalommal tette le a koszorúját 
a szobor talapzatára, hogy ő is a hazáért él 
és hal, mint azok, kiknek emlékére a szob
rot emelik.

— Házasság. Vasárnap délelőtt Impozáns 
külsőségek közt tnrtottn meg esküvőjét Ledér- 
maim Pál llmmermann Ilonával. A polgári ex- 
kelést dr. Sipöcz Jenő polgármester végezte. 
A házasságkötés tanúi Dános László kormány
főtanácsos és dr. Rcich Jenő vezérigazgató vol
tak. Az egyházi cskctésl dr. Hevesi Simon fő
rabbi végezte. Az esküvői szertartáson, amelyet 
n Hungária dísztermében tartottak meg, négy- 
számú előkelő közönség vett részt. — Dauer 
Lajos, n Sas ás Bauer R.-T. igazgatója és Halász 
Ágnes házasságot kötöttek.

Éli üianícs a mwsMiM!„IDEÁL" paplan
Sáudor „IDEÁL" paplangyár, Budapest, IV., Kamermayer Károly-u. 1.

Szmrecsányi Lajos egri érsek lesz
Magyarország hercegprímása

Eger, október 23.
(A H. N. tudósitójától.) Mint tudósítónk 

teljesen beavatott forrásból értesül, a kato
likus nagygyűléssel kapcsolóiban megtör
tént a döntés a magyar hercegprímást szék 
betöltéséről. A Rómába küldött előterjesztés 
alapján ugyanis XI. Pius pápa dr. Szmre
csányi Lajos valóságos belső titkos tanácsos, 
egri érseket nevezi ki Magyarország herceg
prímásává, akinek helyére, az egri érseki 
székbe Glattfcldcr Gyula Csanádi püspök ke
rül. Egyúttal betöltik a Zadravecz tábori

Óvadékosok! Segít az Ó.B.A. O.E.
Óvadékvédő egyesületet alapított Kürti Richárd, 
akit óvadéksikkasztással gyanúsítottak és a fogház
ban határozta el, hogy megvédi az óvadékosokat

A belügyminisztérium illetékes osztályára 
most érkezett meg egy érdekes célú egyesület 
alapszabályt jóváhagyó kérvénye.

óvadékos Bérlők és Alkalmazottak Orszá
gos Egyesülete a elme.

Ar alapszabályok szerint azzal a céllal alakult, 
hogy a kétes vállalatok és a gombamódra cl
szaporodott zugügynökségek ellen megvédje az 
óvadékos alkalmazottakat. Az alakulóban levő 
egyesület a Király ucca 26. számú házban szé
kel. A mull héten tartotta meg alakuló közgyű
lését, amelyen szabályszerűen résztvett a fő
kapitányság egyik tisztviselője is. Récsey Rezső 
nyugalmazott tábornokot választották elnökké, 
aki azonban az elnökséget nem fogadta el. A 
vezetőség többi tagjai a legkülönbözőbb fog
lalkozású emberek közül kerüllek ki. Intéző
igazgató Kürti Richárd pezsgő és borügynök 
lett, aki az egész egyesületet alapította és szer
vezte. Az egyesület hivatalos helyisége is az ő 
irodájában vnn. Itt kerestük fel Kürti Richár- 
dot, akinek neve óvadéküggyel kapcsolatban 
most már másodszor szerepel a nyilvánosság 
előtt. Első bemutatkozása nem óvadékvédelem 
formájában történt. Ez év áprilisában

Kovács Győző ügynököt és Kürti Rlchárdot 
huszonhárom rendbeli óvadéksikkasztás 

miatt feljelentették.

A feljelentések alapján mindkettőjüket letar
tóztatták. Kürtit háromhónapi vizsgálati fogság 
után szabadlábra helyezte a vádtanács, Kovács

— Időjárás. A Meteorológiai Intézet 
vasárnap az időjárásról a következő 
prognózist adta ki: Egyelőre még igen 
enyhe és esőre hajló idő, később rosz- 
szabbodás várható.

— Az Ernat-Muzeum uj tárlata, öt festő és 
egy szobrász munkái kerültek az Ernst-Mu- 
zeum uj csoportkióllitására. Elsőnek Vass 
Elemérről kell megemlékezni, aki ugylátszik. 
teljesen emancipálta magát, a munkáin eddig 
—• ritkán ugyan — érzett külső hatás alól. 
Minden elnagyoltság nélküli festményei melleit 
főként finom párisi rajzai voltak a gyűjtemény 
legértékesebb darabjai. Ugyancsak párisi kép 
részletekkel brillíroz Frank Frigyes, Scheiber 
Hugó, az Invenciózus művész munkái mind 
kubistaexpresszionista alkotások. Szinfoltszerü, 
de művésziesen szellemes kaleidoszkópot va
rázsol ecsetjével. Két uj piktor is szerepel a 
tárlaton. Orsós Ferenc a debreceni egyetem 
tudós orvosprofesszora friss magvar tájképek
kel mutatkozik be. Bemutatkozása komoly te
hetségről tesz bizonyságot. Tihanyi .1. Lajos a 
másik uj kiállító. Munkáin itt-ott, érezni lehel 
az idegen hatás nehezen lcvethezlető kénysze
rét, kitűnő formakészségével azonban kiegyen
líti ezt. Esscő Erzsébet plakettjei és kis szobrai 
művészi clgondoltságukkal és plasztikai kész- 
ségukkel ragadják meg a figyelmét, (s. p.) 

Mersz-e Máry?!...
— öngyilkos Ibwtl orvos. Pécsről jelentik: 

Vasárnap reggel Pécsen, lakásában fel
akasztva holtan találták meg Baranya vár
megye tiszteletbeli tiszti orvosát, a pécsi kir. 
törvényszék orvosszakértőjét, dr. Jellasich 
Istvánt. Az 59 esztendős öreg ur az utóbbi 
esztendőkben buskomor volt, öngyilkosságát 
egyrészt felesége és leánya betegsége miatt 
való elkeseredésében, másrészt hivatali mel
lőzöttsége miatt követte el.

püspök nyugalombavonulásával megürült 
püspöki helyet is; az uj tábori püspök vitéz 
bubik Károly apát, egri érseki irodaigazgató 
lesz, akit az. egri székesfökáptalan a kineve
zést megelőzően kanonokká nevez ki, úgy 
hogy a tábori püspök ezentúl egy egri ka- 
nonoki tallum jövedelmét fogja élvezni. In
formációnk szerint a döntés befejezett tény
nek tekinthető és a kinevezések kedden 
vagy szerdán már meg is jelennek a hivata
los lapban.

pedig ma is le van tartóztatva.

Az óvadéksikkasztással vádolt Kürti óva- 
dékvédő minőségben

a következőket mondotta a Hétfői Napló mun
katársának az egyesületről és saját magáról:

— Szükséges volt az óvadékos alkalmazottak 
megvédésére. Budapesten harminchárom állás- 
közvetítő iroda működik. Nagyrésze zugügy
nöksége és ezek lelkiismeretlen módon, jutalék 
ellenében megbízhatatlan helyekre közvetítik az 
alkalmazottakat. Az egyesületnek már kétszáz
busz tagja van, de számuk szaporodni fog. Baj, 
hogy nincs pénzük. Eddig csak 43 pengő tag
díj folyt be. Az egyesület működik és máris 
több alkalmazott ügyét intéztük el kedvezően. 
Közvetítési díj nélkül megbízható helyen he
lyeztük el tagjainkat s viszontbiztosítással biz
tosítjuk óvadékukat is.

Valóban le voltam tartóztatva óvadéksik
kasztás elmén,

de visszavonták a feljelentéseket. A markőuccai 
fogházban csupa óvadéksikkasztóval voltam 
összecsukva. Itt érlelődött meg bennem az el
határozás, hogy meg kell védenem velük szem
ben az óvadékosokat.

Ezeket mondja Kürti Richárd, aki a Markó 
uccuban szánta rá magát az óvadékos alkalma
zottak védelmére és most az alapszabályok jó
váhagyását és a tagok jelentkezését várja az 
óvadékos Bérlők és Alkalmazottak Országos 
Egyesületének irodájában

— Alpár Gitta a kiváló magyar művésznő a 
berlini operaház tagja uj jelmezben fog be
mutatkozni. A berlini operaház zenekarának 
kísérete mellett operaáriákat és cigányzene 
mellett magyar dalokat énekelt lemezekre az 
újfajta villany-eljárás szerint a felvételek a 
,jfomocord,‘-lemezekrc fognak megjelenni.

— Szabó Dezső előadása Pécsett. Pécsről je
lentik: Vasárnap Pécsre érkezett Szabó Dezső 
iró, hogy Ady Endréről és önmagáról előadást 
tartson. A vasútállomáson az Erzsébet-kollé- 
gium leány-növendékei fogadták az iról, aki 
előkelő közönség előtt tartotta meg előadását 
vasárnap este a Pannónia dísztermében.

Mersz-e Máry ?!...
— A Kőbányai Kaszinó Rolhcmere-hang- 

versenye. Vasárnap délután a Társadalmi 
Egyesületek Szövetségével karöltve dísz
hangversenyt rendezett Rothermere lord tisz
teletére a Kőbányai Kaszinó. A TESz részé
ről Teleki Sándor gróf társelnök jelent meg 
több társadalmi előkelőség élén, akiket 
Halter Károly, a Kaszinó elnöke fogadott. 
Teleki gróf emlékbeszéde után díszhangver
seny következett, amelynek műsorán a Kő
bányai Kaszinó zenekara, a Máv. énekkara 
és Nedelkovits Annus optraénekesnő szere
peltek.

— A bádogosmunkások kollektív szerződése. 
A Bádogosok és Szerelők Ipartestülele vasárnap 
délelőtt a Vas- és Fémmunkások Thököly-uli 
székházéban gyűlést tartottak, melynek tárgya 
a munkaadókkal kötendő kollektív szerződés 
volt. A munkaadók a tavaly kötött ez év ok- 
her 31-ig érvényes szerződést a maguk jnvárn 
akarják módosítani, ez ellen a gyűlés résztvevői 
Schrciber József titkár felszólalása után egy- 
hungulag tiltakoztak és elhatározták, hogy 
ragaszkodnak az eddig érvényben levő szerző
dés feltételeihez és ezt kedden közük a munka
adókkal.

hozza míg a 
teljes boldOQSágo'

—• Bartha Miklós emlékünnep. Ünnepélyes 
keretek között impozáns ünneplő tömeg részt- 
vétele mellett folyt le vasárnap délelőtt a. 
Stefánia-uton levő szobornál Bartha Miklós 
emlékünnepe. Az ünneplők soraiban megjelent 
Földes Béla, Szterényi József báró, Bartha Al
bert, Sümegi Vilmos, Försler Aurél és társadal
munk számos előkelőségei. P. Ábrahám Dezső 
intézett a megjelentekhez lelkes üdvözlő besz- 
det, utána Kaczián Géza dr. nagyécdekességii 
cmlékbeszédet tartott Bartha Miklósról, a legna
gyobb koncepciójú magyar publicistáról, ki ra
gyogó tollával a magyar függetlenségi eszmék
nek és törekvéseknek legfanatikusabb harcosa 
volt. A beszédek után ifjú Banda Marci rázen
dített az elhunyt kedvenc nótáira, majd az 
Újságíró Egyesület, az Otthon Kör, a Magyar
ország szerkeszősége, valamint a Székely Fő
iskolai Hallgatók Egyesülete koszorút helyeztek 
el a szoborra. Ezután az ünnepély aHymnusz 
eléneklésével véget ért.

— .A Pesti Izraelita Hitközség díszköz
gyűlése. A Pesti Izraelita Hitközség kép
viselőtestülete vasárnap délelőtt diszköz- 
gyűlést tartott dr. Lederer Sándornak, a hit
község elnökének hetvenötödik születés
napja és tízévi elnöki, illetve elnökhelyettesi 
működése megünneplésére. Az ünnepi köz
gyűlés a Vigadó termeiben folyt le s azon 
nemcsak a hitközség képviselőtestületének 
tagjai, hanem a főváros zsidó társadalmának 
összes kitűnőségei és mintegy száz vidéki 
hitközség kiküldöttje jelent meg. A kormányt 
dr. Gerlóczy Károly miniszteri tanácsos, a 
kultuszminisztériumot Sárkány Alfréd mi
niszteri osztálytanácsos, Budapest Székes
fővárost pedig dr. Liber Endre tanácsnok 
képviselte. A megjelentek díszes soraiban 
ott volt dr. Désy Géza, dr. Gál Jenő és Kállay 
Tibor országgyűlési képviselők, Zöld Már
ton tábornok, Ehrlich G. Gusztáv elnök
helyettes. Dr. Gerlóczy Károly miniszteri ta
nácsos a kormány, dr. Liber Endre tanács
nok a székesfőváros nevében, majd az egyes 
zsidó intézmények szónokai üdvözöltek az 
elnököt. Az ünnepi felköszöntésekre dr. Le
derer Sándor elnök nagyhatású beszédben 
válaszolt. A díszközgyűlés folyamán leplez
ték le az ünnepelt elnökről készült portrét, 
amely Frank Frigyes festőművész mesteri 
alkotása. Az ünnepi közgyűlés, amely a 
Hiszekegy imádsággal kezdődött, a Himnusz 
hangjai mellett ért véget. Este a jubiláns 
tiszteletére a Pesti Lloyd Társaság díszter
mében 500 terítékes banketet rendeztek.

— Bélyegklállitás Debrecenben. Debrecenből 
jelentik: Debrecenben vasárnap nyilt meg a 
hélyegkiállitás. A kiállításon, amelyet számosán 
kerestek fel a vidékről s a fővárosból is, több 
milliárd értékű bélyeggyüjteményt állítottak ki.

— Megmérgeztc magát Császár Gyuláné, 
Semmclweiss-utTa" 9. szám alatti lakost a men
tők súlyos mérgezéssel a Rókus-kórházba szál
lították.

— A házfelügyelők gyűlésen tiltakoztak as 
uj lakásrendelet ellen. Vasárnap délután népes 
gyűlést tartott a Házfelügyelők Országos Szö
vetsége, melyen a megjelentek szenvedélyes 
hangon tiltakoztak a reájuk nézve sérelmes uj 
lakásrendelet ellen. Gonda Béla dr. a szövetség 
ügyésze tartotta az első beszédet s rámutatott 
arra, hogy milyen súlyos következményei 
lesznek a rendelet intézkedésének, mely szerint 
a házfelügyelőt 3 havi felmondás után ki lehet 
lakoltatni. Kábák Lajos képviselő szervezke
désre szólitotta fel a házfelügyelőket, akik vé
gül határozati javaslatot fogadtak el s annak' 
alapján beadvánnyal fordulnak a fővároshoz.

— Francia repülő lett a „Levegő királya**. A 
berlini tempelhofl repülőtéren ma nagy nemzet
közi repülőverseny volt a levegő királya címért. 
A versenyzők bravúrosnál bravúrosabb mutat
ványokkal szórakoztatták a közönséget. A győz., 
tcs Dórét nevű francia repülő lett, Friesellelj 
német repülővel szemben.

— A rendőrség erélyes nyomozást Indít 
a hamis pénz forgalombahozói ellen. Az 
utóbbi napokban feltűnő sok bejelentés ér
kezett a főkapitányságra a forgalombaho- 
zott hamis egypengősök ügyében. Éppen 
ezért a rendőrség most erélyes nyomozást 
indított a tettesek kézrekeritése végett. Va
sárnap ismét bejelentés történt, amelyek' 
közül az egyiket, Szende Gyula füszerkeres- 
kedő, a másikat a Döbrcntei-téri községi 
elárusító üzem tette. A feljelentések szerint 
mindkét helyen több prijnitiv, ólomból ké
szült egypengőst helyeztek cl ismeretlen 
tettesek.

— A Petőfi-Tár saság ülése. A Petőfl-Tórsaság 
vasárnap délelőtt tartotta meg októberi fel
olvasó ülését a Magyar Tudományos Akadé
miában. Pékár Gyula elnöki megnyitója után 
Lampérth Géza főtitkár költeményeit olvasta 
fel .majd Sétáld Emil finn követ tartotta meg 
székfoglalását. „Hamlet alakja a finn népkölté
szetben" címmel. Ezután Pékár Gyula méltatta 
Lampérth Géza tevékenységét, 30 éves tagság
jubileuma alkalmából.

— A játék közben elsült pnska megölt 
egy kisfiút. Nyíregyházáról jelentik: A vá
ros határában a földeken játszadoztak Pá- 
lóczy Gábor 15 éves és Fábián Gábor tízéves 
tanulók. Játék közben Pálóczy az erdőke
rülő házából kihozott egy puskát, amellyel 
cclbavette a közelben röpködő varjakat. A 
puska elsült és varjú helyett a kis Fábián 
Gábort találta, akinek a sörét a mellébe fú
ródott. A kisfiú nyomban meghalt.

— A Magyar Bibliofil Társaság által rende
zett előadássorozat keretében az idei első elő
adást a társaság titkára dr. Eisler Mihály, tar
totta meg vasárnap délelőtt It órakor nz Ipar
művészeti Muzeum nagytermében. „A modern 
német tipográfia és könyvművészet" elmen. Az 
érdekes és magasszinvonalu előadás, melyet a 
közönség nagy figyelemmel hallgatott végig, a 
nyomtatott betű legújabb fejlődési korszakáról 
szólt.
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SZIKRÁZ-MOZI
Farkas Imre állapotában 

javulás állott be
Tegnap súlyos vakbélgyulladással operálták. 

Komplikációk léptek fel a műtét után

Cecil B. de Miile elkészítette a világ 
legnagyobb és legszebb Jézus filmjét
A Királyok Királya — a filmek filmje

Az irói és színházi világnak szomorú szen
zációja van. Szombat este súlyos vakbélope
rációt hajtottak végre Farkas Imrén, a köz
ismert népszerű irón és színpadi szerzőn. 
Farkas Imre szombati napon a gyomra játé
kán erős görcsöket érzett, amelyek az esti 
órákban oly erőre kaptak, hogy a Gellert 
szálló háziorvosa sürgősen a Pajor szana
tóriumba szállíttatta. A Pajor szanatórium
ban megvizsgálták a halálsápadt és rettenetes 
kínok között fetrengő írót, akiről Hültl tanár 
nyomban megállapította, hogy igen súlyos 
vakbélgyulladásban szenved. Hültl az operá
ciót azonnal végre is hajtotta.

A műtét meglehetősen hosszú ideig tar
tott, mert a vakbélgyulladásban kompliká
ciók álltak be. A népszerű iró

betegségét hashórtyagyulladás súlyos
bította.

Az operáció mindezek ellenére jól sikerült 
és Farkas Imrét a szanatórium harmadik 
emeletén lévő 52-es számú szobában helyez
ték el.

Szombatról vasárnapra virradó éjjel a 
hajnali órákban már híre terjedt a minden 
társaságban közkedvelt „Mókuci“ betegsé
gének. Már a kora hajnali órákban irók, 
színészek, színésznők és színigazgatók vár-

Bánky Vilma férje, 
Rod la Roque megszöktette 

Chaplin első feleségét
Ne méltóztassék megijedni, nem történt 

semmiféle komoly bűntény, Rod la Roque még 
boldog mézcshctcit tölti Bánky Vilmával és 
családi életük tisztaságához a gyanú árnyéka 
sem fér. Rod la Roque csak egy remek film ke
retében szökteti meg partnerét

Chaplin első feleségét,

a gyönyörű szőke Mildret Harrist, akihez külö
nös módon jut hozzá. Mildret Harris ugyanis 
éppen fürdik, amikor a nyitott ablakon keresz
tül a légvonat egy papirt sodor a hátára. Meg
lepetéssel állapítja meg, hogy ez a nagybátyja 
végrendelete, amely szerint óriási örökség bir
tokába jutott. A végrendeletet azonban gonosz

TINGLI-TANGLI
a RADIUS-ban

A Radius Színház e heti műsora a legna
gyabb sikert eredményezte. A kártyás asszonyok 
című Harry Licdtke-film nagy sikerét csak 
fokozza az a pazar divat-revű, amelyet a szín
ház e filmbe beállított. A Tingll-Tangli film 
pedig kiállításban a színpadi számok csodás 
rendezésével minden eddig filmszínházban 
látott produkciót felülmúl. Flory Florcnce 
művészi név mögött egy fiatal a pesti, nagy
váradi és erdélyi társaságokban jól ismert 
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tók a Pajor-szanatórium előcsarnokában a 
betegszobából kiszivárgó híreket, amelyek 
azonban sajnos, nem voltak biztatóak.

A beteg csak ma délelőtt tért magához.
Érdeklődök százai adták le névjegyüket és 

varázsollak virágerdőt a harmadikemeleti fo
lyosóra, amelyből az iró betegszobája nyí
lik. Rácz főorvos azonban senkit sem enge
dett be a nagybeteg Íróhoz, még legközelebbi 
hozzátartozóit sem. így nővére és sógora se 
léphette át a betegszoba küszöbét.

Hültl professzor és dr. Rácz főorvos vasár
nap többizben megvizsgálták a beteget. A 
késő esti órákban történt utolsó vizsgálat 
után érdeklődésünkre Hültl professzor a 
következőket mondotta:

— Farkas Imre állapota a tegnapihoz ké
pest kielégítő. Kis optimizmussal azt lehet 
mondani, hogy

a javulás utján van,
habár a jóslatok, tekintettel arra, hogy a 
betegnél hashártyagyulladás is fellépett, 
amelynek krízise három nap, nem teljesen 
megbízhatóak. Hiszem azonban, hogy bete
günk továbbra is a javulás utján marad. A 
beteg hőmérséklete az esti órákban 38A 
fok.

mostohabátyja elsikkasztotta és most is betör 
hozzá, hogy ezt visszaszerezze. Izgalmas bonyo
dalmak után a szőke szépséget

A vörös kalóz

Rod la Roque veszi oltalmába. A remek felvé
telekkel és rendkívül finom és szellemes szü- 
zsével rendelkező filmet az Ufa és az Omnia 
mutatja be csütörtöktől kezdve.

Az UFA-ban ezenkívül

A vérpad szentje

cimü nagy attrakciót az Omniában az

Amarillis
cimü csodaszép filmet játszók.

lírihölgy, Sugár Flóri rejtőzik. Sikere oly 
nagy, hogy összes színházaink a Nemzeti ki
vételével, szerzŐdtelési ajánlatot teltek neki. 
Nem kisebb Johnny Gratlon sikere sem, aki 
eltérően az eddig látott táncosok csak techni
kai produkciójától, színészi szempontból is 
kitűnőt nyújt. Meg kell emlékeznünk még a 
kedves és szép girlekről és a fülbemászó 
muzsikáról.

Filmen és színpadon már többizben feldol
gozták Jézus történetét. Az utolsó vacsora, a 
Golgota, a kercsztrefeszités és Lázár feltámasz
tásának misztériuma, amely örök mécsesként 
ég a lelekkben, a filmen és a színpadon keresz
tül nem tudott még égő fáklyákká nőni. Az 
Ember Fiának csodálatos élete a színpadon túl- 
közel volt hozzánk, a filmen pedig a trükkökön 
keresztül valószerűtlenné vált. A technika és 
mcstérkéllség még mindig súlyos rést ejtett a 
nézők lelkének könnyed szövetén — az illú
zión,

A nagy amerikai filmrendező Cecil B. de 
Miile Amerika legnagyobb és leghíresebb művé
szeivel megkísérelte a lehetetlent.

Való életre keltette nz Ember Fiának életét

Kél éven keresztül roppant munka árán sike
rült ez és megszületett a minden idők legna
gyobb filmje a „Ring of Kinga"

„Királyok Királya"

Egy intim, házi bemutató alkalmából a Royal 
Apollóban végignézhettem a Királyok Királyát. 
Erről a remekműről, csak az áhitat, a legmé

lyebb csodálat hangján beszélhetek. Lenyűgö
zően fenséges jelenetek során Cecil B. de Miliő 
és egy sereg nagy művész (köztük a magyar 
Várkonyi Mihályi a német Schildkraut!) alkotó
ereje, minden sallangtól mentesen és vásári tri- 
vializnius nélkü', talán csak a

naturalizmus tiszta eszközeivel

elénk varázsolta a Csodát. Elhisszük es újra 
átéljük a Csodál. Ezen a filmen rejtelmes su
gárzással él eleven életet Jézus megdöbbentően 
hatalmas és fenségesen szelíd alakja. Elhisszük, 
sőt mi több átéljük a csodákat a Golgotát a 
keresztrefeszilést, Lázár feltámasztását, a bete
gek gyógyítását a feltámadás és a mcnybeinc- 
netel evangéliumi misztériumát.

A rendezés csudás mozgású tömcgjelenetröl 
is gondoskodott. A tízezernyi tömeg minden 
tagja kűlőn-kűlön színészként játszott. Cecil B. 
de Miile rendezői művészete pedig valóban cső
dét müveit Egy pillanatig sem szabadulhat a 
néző a mélységes áhitat lenyűgöző varázsa alól. 
Csak Jézust látjuk, az Ember Fiát, akit két la
tor között megfeszített a Golgotán a római 
helytartó — Pontius Pilátus.

HOTEL NAPÓLEON
premlér: pénteken

Fővárosi Operettszinház

SZÍNHÁZI napló
A Király Szinház

Mersz-e Mary?-je
rohamlépésekkel közeleg a bemutató felé. 
Piddock, az angol táncmester, már javában ad- 
jusztálja azt a harminchat magyar és tizenkét 
angol görlt, akik a„Hallo Amerikára" emlékez
tető bravúrral fognak sikraszállni a Mersz-c 
Mary? sikeréért. Mig a láncszobákban Piddock 
mester „nyúzza” reggel nyolctól este halig a gör- 
löket, a nagy színpadon már Tihanyi főrendező 
zenekari próbákat tart Péchy Erzsivel, Vaály 
Ilonával, Rátkay Mártonnal, Solti .Qyörgygyel 
és Szirmai Istvánnal. Itt -említjük meg, hogy 
Berta István karnagy a zenekart negyvenkétlagu 
zenekarrá bővítette.

A héten tűzi műsorra a Fővárosi Operettszin
ház Henncquin és Weber Hotel Napóleon cimü 
bohózatát, amelynek csak a reprize lesz ebben 
a színházban, mert ezt a minden tekintetben 
rendkívül kitűnő bohózatot évekkel ezelőtt 
Budapesten már játszották. Róbert és felesége 
férjhezadják lányukat. Az esküvő napján kisül, 
hogy az ifjú férjnek egy szeretője van s hogy a 
komplikáció teljes legyen, ez

a szerető egy férjes asszony
Róbert a nászutasok után megy feleségével. 

A nászutasok a Hotel Napóleonban szállnak 
meg, ahol a szobalányok clcserélése és Ügyet
lenkedő szobapincér jóvoltából különböző párok 
kerülnek egymás mellé. A bonyolult és komikus 
helyzetek ulán természetesen minden kitudódik 
és a szerelmesek boldogok lesznek. Kabos 
Gyula, Hegedűs Gyula, Székely Lujza, Vendrey 
Ferenc és Berczy Géza játsszák a bohózat főbb 
szerepeit. _______________

„A MOTOR*1
Rajna Alléé én Salamon Béla felléptével

a Terézköruü Színpadon
Párizsból jelentik, hogy Yvainné végre 

megtalálta a férjét. Mégpedig olt, ahol leg
kevésbé szerelte volna látni; a bírósági szo
bában, a válóperes biró asztala elölt. A ze
neszerző bejelentette ezen az első békéltető 
tórgyaláson, hogy semmi esetre sem óhajt bé- 
küíni. mire felesége

revolverrel fenyegette meg a zeneszerzőt 
A biró, miután látta, hogy a helyzet ko
molyra fordul, a tárgyalást hirtelen befe
jezte és a családi dráma megakadályozása 
szempontjából a válást janaslóan terjesztette 
a felső bíróságok elé. Yvain tehát nem 
hiába szökött.

„OkUrsiltés iiTattersallban**
Heroin) JM0, BodA Ica és Komlót Vilma felléptével

a Tnrdzköruti színpadon
A Budapesti Színészek Szövetsége az idén Is 

folytatja bemutató előadásainak sorozatát. Az 
első bemutatásra kerülő darab Varsa Imre

Báró bér
cimü négyíelvonásos színmüve lesz, melynek 
próbái a napokban már megkezdődnek. A főbb 
szerepeket Gyöngyösi Erzsi, Babocsai Erzsi, 
Gárdos Ilona, Toronyi Imre, Matány Antal, 

Várnai Jenő, Peti Sándor és Palásthy Géza játsz- 
szák. Az előadást Szőke Kálmán rendezi. íi. 4

Daróczy alezredes, a Palace mozgó igaz
gatója pompás újítással lepte meg a Palace 
közönségét. Az előcsarnok egy részét ké
nyelmes olvasóteremmé alakította át, amely
ben az öszes napilapok és hetilapok már 
pénzlárnyitástól kezdve a közönség rendel
kezésére állanak. Gyakran előfordul, hogy] 
sokan még a reggeli órákban is eljönnek jer 
gyet váltani és az újságokat forgatva, meg
feledkeznek időről és éhségről:

ott várják meg a délutáni előadást
Az olvasóterem ötlete pompás, csak az á 
baj, hogy gyakran nz előadásra várók az 
olvasás miatt az előadást is lekésik.

A Csattan a csók 12 attrakciója 
a Magyar Színházban

1. Yvain zenéje a legjobb operett-muzsika.
2. Minden száma sláger.
3. Billcr Irén éneko és tánca
4. Csortos Gyula párizsi pincére.
ö. Fejes Teri.
6. Billcr—Csortos charlestonja.
7. Sarkadi Aladár, Kertész Dezső
8. Gombaszögi Ella, Dénes György, Z. Mol

nár.
9. A második felvonás fináléját négyszer

ismétlik meg.
10. Cirkusz-kvintett, férfl-sextelt.
ti. A néger Harry Flcming és Erica Dancer 

a párizsi Mistinguett revű művészei 
láncolnak. (Táncpalota.)

12. Néger jazz-band (Witters Stomp—Párizsi 
Kalitka) kíséri Biller, Fejes, Csortos, 
Sarkadi, Kertész táncait.

„Az fértélmes tántz^
Fóloiiy Klórt, Sórrnsy MlMiy és Berkv József felléptével

a TarázkOruti színpadon

Tudnivalók az Új Színházról
Hol van az ÜJ Szinház?

Révay ucca 18. sz alatt, az Opera szomszéd
ságában.

Mikor nyílik meg az Üj Színház?
öt nap múlva, október 27-én, csütörtökön 

este fél 9 órakor.

Kik lépnek fel az Üj Színházban?

Péchy Erzsi, mint vendég és az állandó, 
együttes művészgárdája: Árpád Margit, Dajbu- 
kát Ilona, Esztcrházy Ilona, Gerő Erzsébet, 
Harth Ila, Karátson Piri, Kálnay Ilona, Kö
kény Ilona, Orsolya Erzsi. Tóth Magda, Bálint 
György, Bársony István. Baross Géza, Déry 
Hugó, Gonda József, Márk Gyula, Szeghö 
Endre, Szenes Ernő, Toronyi L. Imre, Toronyi 
Gyula.

Mit ad az Uj Színház?
Egy este keretében ad b 

operettet, parasztkomédiát, 
operaparódiát.

Kik íriák az Üj Színház első műsorát?

Bálint Lajos, Bálint Imre, Biró Lajos, Ernőd 
Tamás, Harmath Imre, Karinthy Frigyes, Ná
dor Mihály, Somlyó Zoltán, Szép Ernő, Tőrök 
Rezső, Vádnál László. Az ünnepi megnyitót, az 
Üj Színház művészgárdájának felkérésére, Szép 
Ernő tartja.

Mik az ÜJ Színház belyáral?
Legdrágább jegy ö pengő, legolcsóbb jegy 80 

fillér. Jegyek már válthatók az Üj Színház 
pénztáránál d. e. 10 órától kezdve, valamint az 
összes jegyirodákban.

Az Uj Színház pénztárának' telefónja: X, 
21<—

huzatot, vígjátékul, 
aktuális tréfát és
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SPORT
A Hungária a Nemzetitől is kikapott

A Ferencváros továbbra is veretlen — Könnyen győzött az Újpest 
Miskolcon — A Sabaria nyerte a vidéki derbyt

Azokat .akik a múltbeli Hungária—Ferenc
város mérkőzés után a Hungária reneszánszá
ról álmodoztak, fájdalmas osalódáa érte. Az 
egykor még rettegett kék-fehér együttes n Nem
zetiekkel szemben sem tudott boldogulni. A 
Nemzeti már nz első félidőben ura volt a játék
nak és végeredményben 3:2-rc győzte le a Hun
gáriát, amely változatlanul utolsóelőtti helyet 
foglalja <1 a bajnoki tabellán .A Hungária csa
patának reorganizációja nz elmúlt vasárnap 
szomorú tapasztalatai után elkerülhetetlenné 
vált, ha csuk újabb kellemetlen meglepetésekre 
nem akar ébredni a Hungária.

A vidéki derby Szombathelyen rekordközön
ség jdcnlétébcn folyt le. A fontos, presztízs
kérdést jelentő mérkőzés győztese a Sabaria ; 
lett.

A miskolciak vérmes reményei nem váltak 
valóra. Újpest 3:0-ra verte az Attilát és a nagy j 
számban lerándult újpesti drukkerek megkfxny- 
nyebülten lélekzetlek fel.

Kispest és Buda harcából az otthon játszó ‘ 
kispesti csapni került ki győztesen.

A vasárnapi eredményekről az alábbiakban . 
számolunk be:

Nemzeti- Hungária 3:2 (2:1)
Ismét olyan szenzációval szolgált a két fél 

mérkőzése, amire senkisem számított: a mull 
héten gyatrán játszó Nemzeti nagyvonalú já- 
tékknl legyőzte a kék-fehércket, akik ezzel a ku
darccal az utolsóelőtti helyre szorultak. A 
játék különben élénken dokumentálta azt a 
régi, de sajnos, el nem ismert igazságot, hogy 
„nevekkel” futballozni nem lehet, oda elsősor
ban a tudáson kívül fiatalos szív és izzó lelke
sedés kell! A fekete-fehérek fiatal játékosaiban 
mindezek a kellékek megvoltak, s rászolgáltak 
az imponáló sikerre, bár kétségtelen, hogy a II. 
félidőben sérült Orth nélkül kiálló Hungária 
középcsatárának n hiányát megérezte. A győz
tes csapat szebbnél-szebb góljait Czétényi (2) 
és Kautzky rúgta, a vesztes csapat pedig Orth 
és Skvarek révén jutott két góljához.

Ferencváros—Vasas 2:1 (0:0).
A bajnokcsapat gyenge játék után, de meg

érdemelten győzte Le a veszélyes Vasasok együt
tesét. A zöld-fehérek nehezen szerezték incg a 
két pontot, aminek oka elsősorban abban rejlik, 
hogy Bukovi az első félidőben agyrázkódást 
szenvedett s igy természetszerűleg nélkülözni 
voltak kénytelenek n jeles centerhalfot a meccs 
további folyamán. Helyére Túráit vonta hátra 
a Ferencváros, aki szerepkörét elsőrangúan látta 
el. A győztes csapat mindkét gólját Kohut sze
rezte meg, inig a piros-kékek Blau ll. pompás 
korneréböl, amelyet Amsei a hálóba ejtett, ju
tottak eredményhez.

Újpest—Attila 3:0 («í0)

Miskolc, október 23.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelentésc.) 
Újpest megérdemelten győzte le az Attilát. Az 
első goiig a jeles vidéki csapat még tartotta 
magát, de azután összeroppant. A győztes csa
patban a védelem legjobbja Stcrnberg voU, a 
halfsorban Borsányi, mig a csatársorban Ströck 
vált ki. Az Attila legjobb embere Maszlonka 
volt. Változntos játék folyik eleinte, de mind
jobban kidomborodik a pesti csapat tudása. 
Szagcr lövi az első goit. Utána Attila erősen 
bclefekszik, de lámndásait nem kiséri szeren
cse. Azután Újpest fclnyomul és Spitz beállítja 
a félidő eredményét. A második félidőben Új
pest fölénybe kerül, de csak Spitz ér cl goit.

Sabárla—Bástya 2:1 (2:1)

Szombathely, oki. 23.
(.4 Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen

tésc.) Nagyszámú közönség előtt zajlott le a vi
déki derbymérktaéa. A legnagyobb dicséret 
hungjún kell megemlékeznünk a szombathelyi 
közönségről, amely példás és sportszerű viselke
désével példát statuált a többi vidéki városok
nak.

Ami a sportrésxt illeti, gyenge nivóju volt a 
mindkét csapat tartalékkal állott fel. A győztes 
mérkőzés, ami arra vezethető visszn, hogy 
csapatban u védelem megfelelt, a halfsor jő 
volt, mig a csatársor nagyon érezte Holczbauer 
hiáaiyál. A Bástyánál n védelem szintén meg
felelt, a halfsor mór gyöngébb volt, mig a csa
társorban csak a kél szélső elégített ki. Vál
tozntos játék után a 11. percben Tárnok kor- 
ncrét Mészáros Lefejeli (1:0). A 25. percben 
Buresch ll-esből lő golt (2:0). A 30. percben 
Wéber lövése Sághy fejéről a hálóba jut (2:1).

Kispest—Budai „33" 2:0 (1:0).

A Kispest otthonában lejátszott mérkőzésnek 
rwak az első félideje volt élvezhető. A budai 
ősapát egységesebbnek mutatkozott, viszont 
Kispest csapata természetesen otthonosabbnak 
mutatkozott a pályán. A vezető-gólt Gulyás 
siarczle meg éles, sarkon lövéssel. A második 
félidőben a játék céltalan csapkodássá fajult. 
A végső győzelmet Fürstncr szerezte meg véd- 
hetctlen fejessel, Senkey II. korneréböl. Az 
utolsó negyedóra a Hanninchármásóké, 
adódott kitűnő gólhelyzeteket azonban a budai 
csapat képtelen volt kiaknázni.

ÜLLÖI-ÚT
VAsarnap délutón *4.1 órakor

Ferencváros-Sabaria
előtte órakor

III. bér. F. c.-Hungária
I. Hgnbell bajnoki mérkös.'sok.

KiOMATOTT A GLÓBUS NYOMDAI M01NTEZEI B. T. KOKFOBGOGtrElN, BUDAPEST, VL, ABADI UCCA 8.

TOVÁBBRA IS UTOLSÓELŐTTI A
1. Ferencváros 14 pont (21—5).
2. Sabaria 11 pont (18-8),
3. Újpest 6 pont 11—5).
I. Nemzeti 6 pont (10—10).

■ III. kér. FC. 5 pont 10:9). 
Kispest 5 pont (14 — 16).

7. Bástya 5 pont (9—13).
Attila 4 pont (10-15).

'■ Budai „33" 4 pont (3-9).
>0. Vasas 3 pont (13-20).
11. Hungária 3 pont (9—14).
12. Bocskay 3 pont (6-12).

Wlnternllz tanár nem találja komolynak Bakovi 
sérülését

A Ferencváros—Vasas-mérkőzésen sajnálatos 
bakiét érte válogatott csapatunk középfedeze
téi, Bukovi Mártont. Az I. félidő 7. percében 
Horváth és Turay összefutottak. Ebben a pil
lanatban ért oda Bukovi, akire Turay ráesett. 
Bukovi még a saját lábán lámolygott ki a já- 
jéktérről, a sporttelepről azonban már a men
tők szállították el a Grünwald-szanatóriumba.

Vasárnap este felhívtuk a szanatóriumot, 
ahonnan azt n választ kaptuk, hogy

a vasárnap este tartott konzílium eredmé
nyeként Wlnternllz tanár megállapította, 
hogy Bukovi könnyebbfajta agyrázkódást 
szenvedett, állapota azonban nem tekint

hető komolynak.

Bukovi Márton remélhetően 1—2 napon be
lül elhagyhatja a szanatóriumot.

ÓRIÁSI NIKÉK 
az AMIRÁNNY I TI NZIXHÁZBAX

A német professzionalista ökölvivósport kiváló
ságai mérkőznek szerdán este az Iparcsarnokban

A magyar ökölvivósport újonnan létesített, 
kényelmes otthonában, a városligeti Iparcsar
nokban a boxolószezón leghatalmasabb ese
ménye fog lezajlani október 26-án. A magyar 
sport közönség felfokozott érdeklődése előzi 
meg Brettenstráter honfitársainak, a német 
professzionalista ökölvivósport internacionális 
kiválóságának szerdai látogatását. Ismét ott lát
juk majd

Korty Knlgbl-et, a legendás hlril amerikai 
néger boxolócsodát, Dempsey *—

partnerét.

A magyar publikum csodálatát 
keltő néger boxoló ezúttal

Egon Stlff, bajor nehézsúlyú 
xolóval fog szembenállani.

A nagyszabású nemzetközi mccting másik 
nagy eseménye ugyancsak pompás csemegének 
ígérkezik.

Ham Seliuhmacher, a nagyszert! német 
könnyűsúlyú versenyzőnek, Ilernwallei' 
magyar pehelysúlyú bajnokkal vívandó 

küzdelme

valóban érdekfeszitö programmszáma az Ipar
csarnokban létesített aréna szerda esti nemzet
közi eseményének.

Ernst Grimm, a német birodalmi bajnok

sparrlng-

méltóan fel-

bajnokbo-

Legapróbb emberek legnagyobb reuuje
50 bűbájos törpe,
20 törpe „Tiller girl“, 

törpe Dolly sísters, 
törpe gladiátorok á la 

„Ben Hur“,
25 ponny,
3 fehér törpe elefánt,

november

ROVAL ORFEUMBAN
Jegyek 1—0 pengőig az első 10 előadásra a ROYAL ORFEUM jegypénztáránál 
és az összes jegyirodákban minden elővételi dij nélkül már válthatókI

■ovamDer 1-toi minden szomnaion UMutan tói a Óra
kor -OgarmekelOadOa- tallesan tenor műsorralI

Vasár- és ünnepnap délutáni előadás a teljes esti műsor, mérsékelt helyárakkal I
az

A favoritok byóstek a második profiligában.
Az eredmények a kővetkezők: Rákospalota—Somogy 

1:1 Turul-Városi 4:1. Bak FC-Sornksóri 2:1. Kossuth- 
P.kszerésx 6:0. Husos-Erzsébetváros 2.1. Pesterzsébet- 
Tetézváros 6:2.

A bajnokság vasárnap este igy áll: I. Rákospalota 11. 
II. Pesterzsébet 10. 111. Turul 9. IV Somogy 9 V.
Kossuth 8. VI. Sóieksár 8. VII. Húsos 8. VIII. Erzsébet
város 5. IX. Bak FC 4. X. Terézváros 2. XI. Városi AC 
—. XII. Ékszerész —

A II. B. iÍjában
az alábbi eredményeket hozták a vasárnapi mérkőzések: 
Lipótváros—Józsefváros 3:1. Csaba—U. Törekvés 4:1.
II. kér. FC—Fővárosi 3:1. Kanizsa-Wckcrle 3:2. Sze
mere—Salgó 4:0.

Vasárnapi sporthírek
y Nagy József. Ariéi Vilmos. Papp GyOrgy és Gyurkó 

László az FTC klubbajnokal. A többiek nem tudtak el
érni a megállapított standardot. Eredmények: 100 méter 
Bajnok: Nagy József 11.2 mp. 3000 méter gyaloglás: 1. 
Hóra Ferenc 14:55 mp. 800 méter. Bajnok: Aczél Vilmos 
2 p. 00 mp. 5000 méter. Bajnok: Papp György 16 p. 09 
mp. 400 méter. Bajnok: Nagy József 51 mp. 1500 méter.Ix'l". ÍVJ nmn. — ......
1. Kertész Sándor 4 p. 19.8 mp. Magasugrás. 1. Wennin- 
ger Károly 185 cm. Távolugrás. 1. Farkas dr. 315 cm. 
Sulydobás 1. Ki>n«t István 939 cm. Díszkoszvetés. 1. An- 
tos István 2890 cm. Gerelyvetés. Bajnok: Gyurkó László 
5435 cm.

Olaszország szenzációs döntetlenje Cseh
szlovákiával szemben. (A Hétfői Napló prágai 
tudósítójának távirata.) Olaszország válogatott 
csapata vasárnap Prágában 2:2 arányú döntet
lent harcolt ki Csehszlovákia válogatott csapa
tától.

X A favoritok nehéz napja az amatőrbajnok- 
sógban. A MAC. csapata 2:2 arányú döntetlent 
csikart ki a listavezető Testvériségtől. A BTC 

l:0-ra győzte le a Ferencvárosi Vasutasokat. A 
BSE 1:0-ra győzött a MAFC, a Törekvés 2:0-ra 

az UTSE ellen.

találkozik a ringben Horváth Józseffel, a 
kiváló magyar bajnokkal, az MTK ököl

vívóinak trénerével.

A programmon szerepel még a legtechniká
sabb magyar boxoló, Bcrde Jenő is, akinek el
lenfeléről azonban még nem történt végleges 
döntés.

A szerdai nemzetközi boxolómiting az Ipar
csarnokból erre a célra átalakitott téli sporlpa- 
lotában portosa n este 8 órakor kezdődik. A kö
zönséget kényelmes karosszékek várják és a 
kényelmes helyekről a miting valamennyi fá
zisát át léhet tekinteni. Jegyek minden sportüz
letben és nagyobb doliánytőzsdikben kaphatók.

Az MTK vezet a MAFC vándor
díjas pontversenyében

Vasárnap délelőtt rendezte meg a MUSz a 
hátralévő vándordijas versenyek egy részéi. 
A részletes eredmény a következő: 50 méteres 
gyorsuszás Sausen-dij: 1. Gáborffy (BESzKRT) 
28.6 mp. 80 méteres úszás József főherceg dija; 
1. Páhok (MTK) 12p 04 mp. 100 méteres hát
uszás Roesemann és Kühnemann-dij: 1. Avar 
(MAC) 1 p ,30.4 mp. 100 méteres mellúszás 
Goldmann-dij: 1 Jung (NSC) 1 p 3.3 mp. 4X.5O 
méteres vegyesstafeta Germánia-dij: 1. MTK, 
(Bory, Homonnay II., Schlenker, Jung).

10
20

tagú törpe jazz-band, 
fényesnél fényesebb saját 

díszlet külön vonattal, 
saját „Lincoln*1 autókkal, 
saját ponny fogatokkal és 
néger személyzettel érkez

nek Budapestre

i-an ■

„FOGYTAM??!"
Hasa Olly és SArossy Andor felléptével

a Terézköruti Színpadon

LOSPORT
Bécsi lóversenyek
Link nyerte az Ausztrla-dija.

Vasárnap délután óriási érdeklődés mellett 
futották a Freudenauban az Ausztria-dijat, 
melynek 10 évi szünet után újra volt német 
résztvevője, az altefeldei föménes Aditja nevű 
lova. Az 1,300 méteres verseny a magyar te
nyésztés győzelmével végződött: Link, Festetich 
György gróf pompás kétévese könnyen bánt el 
a nemzetközi társasággal. A második helyet 
nagy meglepetésre az osztrák Trüumer foglalta 
cl, Schönbrunn, a tavalyi nyerő harmadik lett. 
Aditja és az osztrákok reménysége, Eisberg 
helyezetlenül végezlek. A Freudenauban régen 
nem látott népes magyar csoport zajos éljen
zéssel üdvözölte a hazai színek győzelmét. Lin
ken kívül az alagi lovak közül még Passerau 
és Heimlich győztek a délután folyamán. Rész
letes eredmény a következő:

I. 1. Feenkönlgin (2%) Janek, 2. l ázadó (pari) Szabó, 
3. Bcdlcy (256) Esch. f. m. Palóc, Simplicissimus, For- 
tis, Horthy, Tábor, Sirius.

II. 1 Passercau (5) Esch, 2. Bánat (4) Schejbál, 3. 
Sakkmester (1%) Gulyás, f m. Nézz rám, Lilah S., Nim
ród, Mimóza, Primator, Kinoprinz, öreg sigtiora, Tuss, 
Amaranlhe.

III. 1. Peladan (5) Tuss, 2. Milona (2l*i) Wcckermann, 
3. Zauserl (1) Szabó. f. m. Csavargó II., Boxerl, Pora- 
mard, Bütykös, Lobau.

IV. 1. Link (2’6) Esch, 2. Traumer (12) Szilágyi, 3. 
Schönbrunn (4) Sshcjbal. f. m. Aditja, Bandi II.. Biza
lom, Pergola, Old fellow, Eisberg.

V. 1. Saint Vlatre (3/10) Eperjesy, 2. Bim Bim (5) 
Weisz, 3. Brutus II., (5). Patzák. f. m. I'rania, Pinguin.

VI. 1. Heimlich (8) Kovács, 2. Hamar (4) Esch Gy.. 3. 
Nobleman (3) Csuta. f. m. Anno santo, Pollit, Luclvik, 
Vineta, Jolly Joker, l’urly, Damalis, Galamb.

VII. 1. Mariengold (2’Á) Gröbl. 2. Garcinia (12) Szento 
3. Arbogast (2.6) Kovács, f. m. Kariin, Prctty Girl, Disca 
viverc, Dagobcrt.

NAGY ENDRE
szenzációs konterenszai

a TePózkOruti Színpadon
Káposztásmegyeri versenyek

Az Urlovas Szövetkezet második őszi napjának rész
letes eredménye a következő:

I. 1. Cornelle (2) Cscrnovits, 2. Profi (3) Endrődy, 3. 
Zsoldos (lVú) Selmeczy, f. m. MacDonald, Sóvárgó. Ma- 
rodcur, Citera, % h. 4 h. 10:36, 11, 12. 11.

II. 1. Labda (114) Selmeczy, 2. Omianda (116 reá) 
Csató. f m. Varázs (elb.) Forgószél (elb.) 10 h. 10:22.

III. 1. Midas (2 reál Pap, 2. Bolygó (5) Karaszek, 3. 
Észrevétlen (2) Selmeczy. f. m. Bora, Nyh. 8 h. 10:18.

IV. 1. Lelenc (4) Sti.cula J., 2. Boriska (3) Szilcs, 8. 
Lídia (12) Péter, f. ni Alperes, Pelcas Emeletes tót, Sá- 
rinéni, Apor. Fejh. 3Í6 h. 10:82, 21, 23, 25.

V. 1. Scppl (5) Blaskovics, 2. Aranybogár (2) Ka
szián, 3. Salvia (5) Szűcs, f. m. Fenkölt, Avar, Jó
madár. Hurry-hope. h. % h. 10:58, 19, 18. 18.

VI. 1. Sauviguon (8) Slanek, 2. Anikó (2) Balog. 3, 
Maladroit (12) Péter, f. m. Tatrang, Campidoglio, Kér
dőjel, Rugós, Echo, Csiribum, Suti, Sára U. Yz h. 
•% h. 10:164, 32, 16, 26.

„Commedla Dél Arte“
Lengyel Qlzl, Rsctier oszMr és Fenyő Árpid felléptével

a TerAzkSratl Színpadon
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