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Hz egész ország felvonult
a Kossuth-szobor leleplezésére
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Apponyi Albert grűf hatalmas beszédben a nemzeti 
akarás szobrának neuezte a Kossuth-emlékmiioet 

Százezrek vettek részt az ünnepségen, amely 
mindvégig impozáns keretek között zajlott io

Á nemzet leborult Kossuth nagysága 
lelőtt A históriai kijelentés visszájára for
dult. Aki egykoron vérzivataros idők 
napjaiban kicsinyek és nagyok minden 
példát felülmúló áldozatkészségének lát
tára leborult a nemzet nagysága előtt, 
jna az osztatlan nemzet hódolatteljes 
lebomlásának tárgya volt. Aki egykor ol
tárt emelt a nemzeti áldozatkészségnek, 
ma e nemzet oltárává magasztosult.

A népszabadság és nemzeti független
bég apostolának szobra előtt vasárnap 
'délelőtt százezrekre menő hódoló tömeg 
áldozott Kossuth Lajos, a legnagyobb 
magyar emlékezetének. De szivük mélyén 
yninden fentartás nélkül hódoltak azok is, 
akik akár akadályoztatva, akár szándé
kosan nem voltak jelen a magyar törté 
nelem legmagasztosabb emlékünnepén. 
Mert ebben az országban nincs szív, 
amely ne dobogott volna együtt azoké- 
val, akik érzésben és gondolatban áttör- 
lietetlen egységgé fonódtak össze Kossuth 
'Lajos szobra előtt, amelyben az egész 
magyarság öltött testet.

Azalatt a harminchárom év alatt, ami 
Kossuth Lajos halála óta eltelt, szerteszét 
az országban mindenfelé szobrot emel
tek a legnagyobb magyarnak. Csak az 
ország szive, Budapest székesfőváros, ké
sett leróni kötelességét az iránt, aki innen 
az ország szivéből lobbantotta lángra az 
egész magyar hazát. Csak Budapest szé
kesfőváros késett emlékművet állítani 
Kossuth Lajos halhatatlanságának, annak 
a halhatatlanságnak, mely e nemzet örök 
életét jelenti. Kezdetben a dinasztia iránti 
túlzott lojalitás akadályozta a budapesti 
Kossuth-szobor tervének megvalósítását. 
Később a világháború nyomasztó gondjai 
késleltették az időközben megindított 
akció lebonyolítását. Ma végre a főváros
ban is testet öltött Kossuth Lajos szel
leme. A magyar parlament monumentális 
palotája előtt a késő őszi nap fénylő su
garai közt kibontakozott a lehulló leplek
ből Kossuth Lajos szobra, — a „nemzeti 
akarás szobra” — hogy örök időkre hir
desse : ez a nép élni akar.

Vasárnap kora reggel ünnepi díszbe öltö
zött Budapest városa. Mindenfelé nemzeti- 
Szinü lobogók lengenek a köz- és magán
épületekről. Az utcákon zárt sorokban höm
pölyög a tömeg az Országház-tér felé. A 
szomszédos tereken küldöttségek gyülekez
nek. Az Országház-térre torkoló utcák már 
kilenc órakor ontják az embersokaságot. Az 
utcák országháziért torkolatánál rendőrkor
don húzódik végig, hatalmas területben a 
rudolfrakparti Dunaparttól, föl a Murgit- 
hidig. A távolabb cső utcator kólátoknál min
den öt lépésre áll egy rendőr, az Országház
ién már csak lépésnyire varnak egymás

tól a rendőrök. A tér közepén, az ünnepség 
színhelyén valóságos élő rendőrvonalak 
osztják részekre a leleplezési ünnepség szín
helyét. A Báthory-utcából a szoborhoz utcát 
formáló kettős rendörsor vezet. A fehér 
rendőrsisakok vakítóan csillognak, bár a 
nap közben a felhők mögé bújik. Mindeni- 
ken az ország és a főváros címere, — a nem- 
zetiszinü és a fővárosi piros-sárga-kék 
zászló.

Még kilenc óra sincs, de a rendezőség 
már várja az érkezőket. Egyelőre néma vá
rakozás minden oldalon. Kilenc órakor ér
kezik Marinovich Jenő főkapitány, Szeszlér 
Hugó és Heténgi Imre fökapitányhelyette- 
sek kíséretében. A rendezőség munkáját 
maga Liber Endre tanácsnok és Halász Jó
zsef főigazgató irányítja. A várakozás 
csendjébe egyszerre

közeledő zenekar hangjai hoznak élénk
séget.

Valamelyik küldöttség érkezik. S amig a 
szobor előtti üres térségen a rendezőség és 
a rendőrség vezetői ügyelnek a gyülekezés 
zavartalanságának biztosítására, egyre erős- 
bödö indulók zugnak végig a térségen. Gyö
nyörű látvány.

Negyed tízkor érkezik" a szobor alkotója, 
Horvay János. Percenként néz föl a 
felhőkbe borult égre és felsóhajt:

1400 rendül* - százezrekre menü tömeg
A tömeg közben lassan gyülekszik. Liber 

tanácsnok, a főváros szociálpolitikai és mű
vészeti ügyosztályának vezetője, aki kezdet
től fogva a rendezés munkáját irányította, 
elmondja Marinovich Jenő főkapitánynak, 
hogy

tegnap estig 50.000 jegyet bocsátotta kL 
Tegnap este pedig az ostromlók kielégítésére 
újabb 10.000 jegyet kellett nyomni, ezeket 
az éjszaka folyamán és ma reggel osztották 
ki a jelentkezők között — az utolsó darabig.

A rendőrkordonon belül tehát GO.OOO 
ember szorong.

A rendőrkordonon tul ember-ember hátán 
próbálkozik közelebb jutni az ünnepséghez. 
Ilelényi Imre jelenti a főkapitánynak, hogy 
1400 rendőr vonult ki az ünnepség rendjé
nek biztosítására.

Negyed tizenegykor érkezik az első hon
véd gyalogezred diszszázada, élén a katonai 
zenekarral, amelyet Fricsay Richárd katonai 
zenefőigazgató dirigál. Féltizenegykor kisüt 
a nap. A Szalay-utca felöl most érkezik a 
székesfőváros képviselete: a törvényhatósági 
bizottság, amelynek óriási babérkoszorúját 
két városi csatlós hozza.

A törvényhatósági bizottság élén Rlpka 
Ferenc főpolgármester, Sipőcz Jenő 
polgármester és Buzáth János alpolgár

mester diszmagyarban.
A bizottsági tagok legnagyobb része disz- 
magyarban jelent meg, a többiek fekete ru
hában.

Féltizenegy óra után a parlament felöl tö
mött sorokban, legnagyobbrészt diszmagyar

— Bár csak kisütne már a nap!
A háttérben a MÁK épülő palotája áll. 

Az égbenyuló falakat
fehér vászonnal vonták be, 

amelyeken piros-fehér-zöld drapériák dísze
legnek. A szobortól jobbra díszsátor várja a 
kormányzót, a királyi hercegeket, a kor
mány tagjait és a magasabb egyházi méltó
ságokat.

A díszsátorban elsőnek egy fehérszakállas 
öreg ember foglalt helyet az utolsó sorban. 
Gleichweith Vince ez az öreg ember, aki 
karácsony estéjén lesz száz éves, öreg, botra 
támaszkodik, amelyről kiderül, hogy

Bem apó ajándéka.
Gleichweith Vince honvédörmester volt a 
szabadságharcban és a kápolnai csatában 
meg is sebesült. Ez a Gleichweith Vince 
egyébként Petőfi Sándor unokaöccse. Édes
anyja Hruz Teréz volt, Petőfi Sándor édes
anyjának, Hruz Máriának testvére. A száz
éves honvéd most az Ehmann-telepen lakik 
és a legnagyobb nélkülözések között él. 
Csakhamar gyűjtést rendeznek számára és 
Liber Endre tanácsnok kijelenti, hogy 
azonnal gondoskodni fog az öreg honvéd to
vábbi sorsáról.

ban jönnek a törvényhozás két házának tag
jai. Előttük hat palotaör hozza a képviselő
ház és a felsőház koszorúit. Az élen Puky 
Endre és Wlassics Gyula báró házelnökök. 
A második sorban Karaffiáth Jenő, a képvi
selőház háznagya és Apponyi Albert gróf, 
mögöttük a képviselők és a felsőházi tagok. 
Az egységes párt tagjai kevés kivétellel mind 
diszmagyarban vannak, a polgári ellenzék 
tagjai: Rassay Károly, Hegymegi Kiss Pál, 
Bródy Ernő és Baracs Marcell polgári feke
tében. Amint a tömeg Apponyi Albert grófot 
megpillantja,

percekig tartó éljenzésben és tapsban 
tör ki.

Majd Barabás Béla nevét kiáltják, aki szin
tén a törvényhozás tagjai között vonul föl 
az ünnepség színhelyére. Háromnegyed ti
zenegy órakor

érkezik a kormány Bethlen István gróf 
miniszterelnök vezetésével.

.1 kormány valamennyi tagja jelen van, mind
nyájan diszmagyarban, Vass József és Mayer 
János kivételével, az utóbbi fekete ünnepi 
öltözetben. Közvetlenül utánuk érkezik

József főherceg, Albrecht és József fő
hercegek kíséretében.

Érkezésükkor a katonai zenekar a Himnuszt 
játss a. Pontban tizenegy órakor kürtszó 
hallatszik, a zenekar ujra rázendít a Him
nuszra:

Horthy Miklós kormányzó érkezik.
A diszszázad parancsnoka jelentést tesz, 
mire a kormányzó

elvonul a dlszszázad előtt,

majd a szobor előtti térségen eléje sietnek 
fíipka Ferenc főpolgármester, Sipőcz Jenő 
polgármester és Buzáth János alpolgár
mester, akik az államfőt ünnepélyesen fo
gadják.

Díszsátor
A kormányzó a fogadtatás után a diszs 

sátorban foglal helyet. Balján Bethlen Ist
ván gróf miniszterelnök ül, akitől balra az 
első sorban még a következők foglalnak he
lyet: Wlassics Gyula báró, Puky Endre, 
Apponyi Albert gróf. A kormányzótól jobbra 
Auguszta és Anna főhercegnők, József fő
herceg, Albrecht és József Ferenc királyi 
hercegek ülnek. A második sort a minist** 
terek és az államtitkárok foglalják el, mö
göttük az egyházak képviselői láthatók. Itt 
van Ravasz László református püspök és 
Raffay Sándor evangélikus püspök is, a ka
tolikus egyház részéről egyedül Mészáros 
János érseki helynök van jelen. A klérus 
tagjai közül senki sem látható. Kossuth La
jos szobrának leleplezési ünnepségén

egyetlenegy katolikus püspök sem volt 
jelen.

A díszsátortól jobbra emelkedik a diplo
maták tribünje, ahol helyet foglal Orsenigö 
Cczare pápai nuncius is.

Negyed tizenkettőkor ezerkétszáz torokból 
rendülnek föl a Himnusz fenséges hangjai. A 
dalárdák énekét hatalmas hangszórók továb
bítják. A Himnusz után a Szózat következik, 
majd megkezdődik a leleplezési ünnepség. A 
szobor előtti térség jobboldalán, közvetlenül a 
díszsátorral szemben szónoki emelvény áll. A 
szobor talapzatának jobb sarkában a Kossuth 
Lajos Szobor Bizottság tagjai állanak, közöt
tük Horvay János, a szobor alkotója. A szó
noki emelvényre elsőnek

BUZÁTH JÁNOS alpolgármester
lép, aki jelentést tesz a Kossuth szoborépitési 
bizottság nevében. Jelenti, hogy a bizottság 
megfelel megbízatásának: Kossuth Lajosnak 
közadakozásból épült budapesti szobra elké
szült és leleplezésre vár. 1894 március 20-án 
szűnt meg hazájáért dobogni Kossuth Lajos 
szive. A gyászh ir megérkezésének napján 
azonnal megmozdult az ország és Darányi Ig
nác indítványára

száztagú bizottság alakult,

mely a szobor és a mauzóleum költségeinek 
előteremtésére országos gyűjtést határozott el. 
A székesfőváros c gyűjtés eredményeként 
1897-ben 351.039 forintot vett ál, mint a ma
gyar nép fillérenként összehordott adományát. 
A közgyűlés úgy hntározott, hogy elsősorban a 
Kerepesi temetőben díszes mauzóleum építtes
sék, ami meg is történt. Gcrstcr Kálmán és 
Stróbl Alajos kiváló alkotását 1909 november 
25-én avatták föl. Csak 1902-ben nyílt mód 
arra, hogy a közgyűlés újra tárgynlás alá ve
gye a szobor felállításának előkészítését. A 
székesfőváros tanácsa 1903-ban hirdette ki a 
pályázatot Kossuth Lajos szobrára. Az első 
pályázat eredménytelen maradt.

■ második pályázaton az rlső dijat Hor- 
v«y János szoborművé nyerte.
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Slpftcz polgármester a főváros nevében 
átveszi a szobrot

Buzáth János alpolgármester beszéde végén 
fölkérte Sipőcz Jenőt, a főváros polgármeste
rét, hogy a leleplezés után a székesfőváros 
közönségének örök Időkön át ‘baló hűséges és 

.. emlék-

és 
és

mi- 
ka-

szertetteljes gondozásába vegye át az 
müvet.

SIPŐCZ JENŐ polK4rmr.tr.

lépett ezután a szónoki emelvényre 
után a kormányzótól engedélyt kért 
pótl n szobor leleplezésére,

lehullott a lepel.
A nap mintha csak ezt a pillanatot várta 
volna, egyszerre kibújt a felhők közül és a 

fehér márványalakok fényes napsugarak 
világításában tündököltek a százezrekre 
menő tömeg előtt.

Sipőcz Jenő beszédében a többi közölt 
ezeket mondotta:

— Íme előttünk áll nagy nemzeti ideálunk
nak márvdnyalakla I Ha szétnéz ezen a nagy 
térségen, amely immár nz ő halhatatlan nevét 
viseli, itt együtt látja az ö nemzetét, az állam 
fejétől le egészen a legkisebb polgárig, legszegé
nyebb munkásig, földművesig. Együtt van a

A Kossirth-szobor a nemzeti akarás 
szobra - mondja Apponyl gráf

A polgármester tapssal fogadott beszéde 
után Apponyi Albert gróf megindult a dísz
sátorból az emelvény felé. Amíg a szónoki 
emelvényre fölérkezett, szünotlenül hangzott 
a taps és az éljenzés. Általános figyelem köz

ben
APl’ONYI ALBERT GRÓF

ezeket mondotta:
— Minden szobor, mely egyént örökít meg, 

azt jelképezi, ami abban az egyénben igazán 
örökkévaló; nzl,ami túl éli a múló élet múló 
vitáit és ellentételt; azt ami el nem enyésző 
erő, érték, dicsőség; értéke, ereje, dicsősége 
nem csupán annak az egyénnek, hanem az 
egész kőzületnek, amelyhez tartozott, amelyet 
szolgált; nagy arányokban: nemzetének, sőt az 
emberiségnek.

— Midőn ma történelmünk * egy óriásának, 
Kossuth Lajosnak, szobrát leplezzük le, nem 
kell sokat kulid mink, hogy mik az ő élete 
munkájának vitán felülálló, soha el nem múló 
értékei a magyar nemzet számára. Két nagy 
eszme és egy nagy energia forrt össze a köz
tudatban uz ő nevével. A két eszme, a két elv 
az, hogy

n nemzeti lét csak akkor nyugszik biztos 
alapokon, ha jog gyakorlásának körében 
és annak jó tétcményelben bcnnfoglalja az 
egész népet én hogy csak akkor boldogul
hat Igazán, ha önállóan intézi saját sorsát, 
Idegen hatalomtól függetlenül, a maga lét
érdekeinek, nem pedig idegen céloknak 

utmututása szerint.

Röviden kifejezve ez a két gondolni: a magyar 
népszabadság és a magyar nemzeti független
ség iker-testvér gondolata.

— Széchényi István társadalmi roformtevé- 
kenysége Kossuth Lajost föllelkesítette; hiszen 
ő koszoruzta meg Széchényit „a legnagyobb 
magyar" nevével: de nem hitt tisztán társa
dalmi reformok sikerében, ha nincs egyúttal 
biztosítva a nemzeti függetlenség, ha nincs ki
zárólag saját kezünkben az irányítás, vagy ha 
kétely marad fenn aziránt, hogy a megnöve
kedett nemzeti erő mindenkor a nemzeti ön- 
eéluságot fogja szolgálni.

Ma minden érzelmi ineghasonlás nélkül 
zarándokolhatunk Széchényi szobrától ide 

és innen oda vissza.

Miben áll Kossuth nagysága ?
— Miben áll tehát Kossuth Lajosnak külön

leges nagysága?
— - Előszűr abbnn, hogy a milliók öntudatát az 

a két eszme érinti legközvetlenebbül, amelyet
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nemzet egységesen.
— Nemcsak egyetlen nemzeti gondolatnak 

— bár a legszentebbnek is — volt a kifejezője, 
hanem egyetemesen a nemzet legtitkosabb vá
gyainak, reményeinek, álmainak volt a meg 
testesilője. Az álmokból, vágyakból és remé
nyekből az ő héroszt erejével sok .valóra vált, 
más csak álom maradt. Valóra vált,h hogy a 
nemzet minden fiát közős éseg ycnlo jog alap
ián tagjává tette a nemzet testének és hogy 
ezzel a modern értelemben vett szabad magyar 
államot megteremtette, ujjáalakitotta.

A nemzeti függetlenségnek azt a teljességét 
azonban, amelyről ő álmodott, amelyben 
reménykedett, amelyért küzdött és szenve

dett, ő maga nem érhette meg.

És az ö életének mély tragikuma éppen abban 

rejlik, hogv ő
a nemzettel szentben is megmaradt a vág- 
gyak és álmok tánlorltbatatlun hirdetőjének.
— Átveszem ezt a szép müvet megőrzés vé

gett abban a tudatban, hogy nagy kincset ve
szek át és éppen ezért ünnepélyesen fogadom 
a magam és utódaim nevében, hogy ezt a kin
cset nemcsak a főváros, hanem az egész ország 
számira híven fogjuk megőrizni.

kiválóan ő képviselt: a nép felszabadításának 
és a nemzet függetlenségének eszméje. Azután 
abban, hogy

e nagy gondolatok terjesztésében övé volt 
a lángelmének legmerészebb szárnyalása.

Válságos percekben pedig a „Talpra magyar"-t,
Igen la az akarás. Ha ennek a szobornak jelentőségét egyszóval kellene megjelölni, 

úgy azt a nemzeti akarás szobrának nevezném.

Siabadaigunk éa Hlggellenaégilnk ma írni, 
ellcntáUásokkal, más akadályokkal küzd, 

mint Kossuth Lajos idejében, de a küzdelem 
semmivel sem könnyebb. Ma minden tényező, 
mely a mngyar belső közéletben érvényesül, 
vagy érvényesülhet, magáénak vallja, a magyar 
öncéluságnak, a teljes magyar függetlenségnek 
gondolatát. De akadhat-e, aki függetlenségnek 
cáfolja azt az állapotot, amidőn nap-nap után 
érezzük az idegen beavatkozásoktól való le
alázó függését, vagy népszabadságnak azt a 
helyzetei, amelyben akaratunk ellenére tőlünk 
elsz.akitott véreink idegen uralom alatt élnek? 
Vájjon élet-e ez? Mi pedig

élni akarunk és ezt jelenti ez a szobor itt az 
ország szivében.

— És a szabadságszerető népek ébredező lelki
ismeretéhez fellebbezzük Igazságlalün sorsunkat 
és ezt jelenti amaz Wmást* szobor a világ leg
hatalmasabb nemzete központjában. Vájjon 
melyik élőnek szava harsogna úgy végig a 
világon, mint ennek a halottnak ércbe öntött 
némasága? ,

— Magyaroki Megrendülve állunk Hazank ama 
szülöttjének szobra előtt, akinek nagysága 
merész Ívben áthidal és összeköt világrészeket 
és korszakokat, eszmeáramlatokat és érzelmi 
hullámzásokat, vitákat és ellentéteket, felfordu
lásokat és uj alakulásokat egy gondolatnak: a 
magyar szabadság, a magyar függetlenség 
benne megtestesült gondolatának kipusztitha- 
latlan erejével. Ehhez a halotthoz nem is szólok 
igy, hogy „Legyen áldott emléke", hanem úgy, 
hogy: „Éljen ez az emlék mindenkorra, mint a 
magyar nemzeti energia jelképe és a magyar 
feltámadás záloga".

Szűnni nem akaró taps és éljenzés .fo
gadta Apponyl Albert gróf beszédét, amely 
a jelenlévőkre mély hatást gyakorolt.

A koszorúk oinoivezftse
Ezzel megkezdődött a szobor megkoszo

rúzása. Az első koszorút Horthy Miklós 
kormányzó helyezte el, majd József főher
ceg koszorúin következett. A főherceg e cég koszorúja következett. A főherceg 
szavak kíséretében adta át a koszorút:

— Kossuth Lajosnak, a nagy és füg
getlen Magyarország előharcosának 
azzal a kívánsággal, hogy megvalósul

jon mindaz, amiért ö harcolt.

Ezután Albrecht és József Ferenc főherce
gek koszorúi jöttek sorra, majd

Bethlen István gróf miniszterelnök 

lelkes óváció közben lépett a szobor talap
zatára. Rethlen István gróf miniszterelnök 
emelt hangon ezzel a mondattal helyezte el 
a koszorút:

— E koszorút a magyar királyi kormány 
szenteli Kossuth Lajos halhatatlan em
lékének. Az ő meg nem alkuvó hazaR- 
sága lobogjon u nemzet vezérelnek és 
minden fiának lelkében, amikor üt a 

magyar feltámadás órája.
Puky Endre a képviselőház nevében ki

sebb beszéd kíséretében koszoruzta meg a 
szobrot. Wlassics Gyula báró a Felsőház ne
vében helyezte el „a soha el nem múló ke
gyelet" koszorúját.

A legnagyobb hatást az Északamerikai 
Egyesült Államok követének. Buttler 
Wright-nak szavai váltották ki. Az ameri- 
kai követ ugyanis egy papírlapról magyar
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amelyet a legbékésebb szándékú nemzetnek ü 
tartalékban kell tartania, Petőfi Sándor éne
kelte meg örökéletü versekben, de megcsele- 
kedte Kossuth Lajos.

— Hogy ez súlyos kockázattal járt, ki tagadná? 
A kockázat azonban egy hőskölteményen ke
resztül, tragédiába fulladt: Kossuth Lajos éle
tének és a magyar nemzetnek tragédiájába, ö, 
mint hontalan bolyongó, az ország pedig a tör
vénytelen elnyomást sínylette évekig.

— Közben újból derengett a nap; felébredt a 
nemzet szunnyadó ereje és ismét vezéreket la 
Iáit itthon. Helyreállott az alkotmány, uj elis
merést nyert a magyar szabadság és állami ön- 
áljóság eszméje, nem oly módon, nem oly tel
jésen, amint azt. Kossuth Lajos megkívánta, de 
megnyitván mégis a nemzeti életrevalóság zsi
lipjeit és a törvényszerűség minden kellékével 
ellátva. Ettől a pillanattól kezdve ő

letette a külső Izgatás fegyveréi

és bár helytelenítette az uj törvényes rendet és 
ellentétes gondolkodásának nyílt kifejezést is 
adott, a nemzet kifejezett akaratával szemben, 
egy szóval sem izgatott ellene.

— Kétségtelen, hogy ebben az időben a gya
korlati politika terén szakadék állott be a nem
zet többsége és Kossuth Lajos között. De váj
jon ki tudná mérlegelni, hogy abban, amit a 
nemzet akkor elért, mennyi része volt a Kos
suth által képviselt energia-tartaléknak? Ezek
ről, valamint minden ellentétről, mely nagy- 
jalnkat elválasztotta, csak a történelem van hi
vatva Ítélni Kossuth Lajos alakja keresztül 
ment és keresztül megy ezen a tüzpróbán. És 
mi az eredmény? Az, hogy

e szobor előtt az ellentétek és a kontro- 
verziák elnémulnak: Ki gondol ma ezekre?

— És hogy marad csupán az, ami ellentétben 
és kontroverzión felül áll: maga a gondolat, a 
népszabadság és a nemzett függetlenség kettős 
gondolata és az az elszánt akarás, amelynek 
szimbóluma a magyar nép milliót előtt ma is 
Kossuth Lajos. 

1

nyelven idegen akcentussal a következő 
mondatot olvasta föl.

„Hódolok a magyar haza és a szabad
ság halhatatlan harcosának, Kossuth 

Lajosnak".

Az ováció perceken át tartott, majd újra 
kitört, amikor Turin város koszorúját he
lyezték el. Türr Stefánia koszorúja követ
kezett, majd az olasz delegátusok koszo- 
ruzták meg a szobrot. Az olasz delegátuso
kat a kormánypárti képviselők fascista üd
vözléssel köszöntötték. Lelkesen ünnepel
ték a lengyel kormány képviselőjét is. A 
magyar királyi honvédség koszorújának el
helyezése után

Raffay Sándor, evangélikus’püspök
helyezett koszorút a szoborra a következő 
szavakkal:

— Az evangélikus egyház legnagyobb fiá
nak, Kossuth Lajosnak emlékszobrára 
helyezzük e koszorút, amelyben az 
édesanya büszke hódolata jelenik meg, 
az a hódolat, amelynek eredő forrása 
az isten iránt érzett hála és köszönet. 
Hála és köszönet azért, hogy ilyen 
nagyságokkal szolgálhatjuk ezt a szent 

hazát.

Ravasz László a magyar református egy
ház, Kozma Jepő pedig az unitárius egy
ház koszorúját adta át. Hevesi Simon fő
rabbi az izraelita hitfelekezet mélységes 
hódolatát tolmácsolta Kossuth Lajos, a jog
egyenlőség apostolának szobra előtt az 
ótestamentumi próféta igéjének hangozta
tásával: „Ámen, ámen, úgy legyen". A ka
tholikus egyház részéről nem helyeztek el 
koszorút.

A zempléniek következtek ezután. Mo
nok község, Kossuth Lajos szülőfalujának 
küldöttsége Kossuth Lajos szülőházának 
kertjében termett virágokkal koszoruzta 
meg legnagyobb fiának emlékművét.. A hi 
vatalos koszoruzók sorát Ripka Ferenc fő
polgármester zárta be. aki Budapest kö
zönségének koszorúját hódolattal tette le a 
magyar lelkesedés lángszavu hősének szob
rára.

Repülőgépek virágosom
A Kossuth-ünnepség lefolyása alatt gyors 

egymásutánban négy repülőgép keringett az 
Országház-tér fölött. A repülőgépek virágokat 
szórtak le a közönségre. Az egyik gép koszorút 
is dobott le, ez azonban az ünnepségtől megle
hetősen távol, az egyik háztetőre, esett.

sajnálatos incidens a parla
menti pártok koszorú-elhe

lyezése körül
Ezzel az ünnepség hivatalos része befejező

dött. Miután Horthy Miklós kormányzó az ün
nepségről eltávozott, — a parlamentben szom
baton létrejött pártközi megállapodás értelmé
ben —

a parlamenti pártok koszorúinak elhelye
zése következett volna, — a parlamenti 

pártok számarányának sorrendjében.

Az egységes párt koszorúját Platthy György he
lyezte el ezzel a felkiáltással: Kossűth Lajos, 
jöjjön el a te országodl Majd a kormányt tá
mogató keresztény gazdasági párt koszorúin kö-

vetkezett, minthogy1 azonban közben az ének
kar újra dalba fogott, Schuller főjegyző, áld 
Buzáth alpolgármester és Liber tanácsnoki 
instrukciói alapján a küldöttségeket hangot 
szóval megjelenésre szólitotta föl, kétszer' lt 
megismételni volt kénytelen, hogy a keresz
tény gazdasági párt szónoka következik. Göm
bös Gyula, a parlamenti fajvédő párt vezére, 
aki a képviselők első sorában várta, hogy, sorra 
kerüljön, látható idegességgel fogadta a beje
lentést, hogy a keresztény gazdasági párt szó
noka, beszélni fog, mert hiszen a pártok úgy 
állapodtak meg, hogy beszéd nem hangzik el. 
A keresztény gazdasági párt szónoka nem is 
beszélt többet két-három mondatnál, amikor 

általános meglepetésre Schuller főjegyző 
Liber tanácsnok bemondása alapján bem 
a soron következő független nemzeti de
mokrata pártot szólította föl, amelynek 
képviseletében Rassay Károly akart koszo
rút elhelyezni, — hanem a székesfővárosi 

közmunkák tanácsát.

.4 meglepetés csak fokozódott, amikor a parla
ment'három ellenzéki pártja: a független nem
zeti demokrata párt, a fojvédö párt és a ma
gyar demokrata párt szónokait ezután sem 
szólitották föl. hanem Schuller főjegyző az 
emelvényről ezt kiáltotta szél:

— A vidéki törvényhatóságok koszorúi.
Erre természetesen egyszerre tíznél is több 

törvényhatóság nyomult előre, hogy a koszo
rúkat a szobor talapzatára helyezze. Kétségte
lenül

az volt a látszat, hogy Rassay Károlyt Göm
bös Gyulát és Gál Jenőt, a parlament há
rom ellenzéki pártjának szónokait szándé
kosan mellőzik, vagy legalább is annyira 
háttérbe szorítják, hogy ez az eljárás mél
tán váltotta ki az érdekeltekből a legna- 

gyobbfoku felháborodást.

Gömbös Gyula nem várta be még ezt az idő
pontot sem, hanem mindjárt kezdetben, hívás 
nélkül fölment a talapzatra és sző nélkül el
helyezte kis fekete koszorúját. Rassay Károly 
még várakozott, de hiába. Amikor látta, hogy 
itt rajta és pártján — Bethlen István gróf mi
niszterelnökkel létesített pártközi megegyezés 
ellenére — súlyos sérelem esik, Liber Endre 
tanácsnokhoz fordult és a következőket mon
dotta:

— A miniszterelnökkel kötött megállapodá
sunk az volt, hogy a parlamenti pártok egy
másután következnek számarányuk szerint. 
Pártomat súlyos sérelem érte. Ez az eljárás 
illojális velünk szemben és alkalmas arra, hogy 
a szociáldemokraták állásfoglalását igazolja. 
Ezt az ügyet holnap a parlamentben fogom el
intézni.

Rassay Károlynak ezeket a megjegyzéseit kfts 
rülötte sokan meghallották. Egyszerre körül
vette öt több kormánypárti képviselő is, akik' 
kivétel nélkül jogosnak ismerték el felháboro
dását. Maga Nagy Emil is nyíltan kifejezést 
adott idevonatkozó véleményének. Rassay Ká
roly végül a független nemzeti demokrata párt 
koszorúját Baracs Marcel és Bródg. Ernő, társa
ságában a szobornak a Dtmapart felőli oldalán 
helyezte el — minden megjegyzés nélkül- 

Ugyanezt tette Gál Jenő is.
A törvényhatóságok koszorúi után különböző 

társadalmi egyesületek következtek. Pékár. 
Gyula a Petőfi Társaság koszorúján kívül a se« 
gcsvári temetőből érkezett miriuscsokrot is eí« 
helyezte a szobor talapzatára. Pajzs Ödön, a
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Budapest, 1927 november 7. HÉTFŐI NAPLÖ
clevelandi Szabadság koszorúját adta át.

Délután három óra volt, mire az utolsó ktd- 
döttség Is letette koszorúját a szobor talap- 

, zatára,
amelyet ekkor már a virágok annyira elborí
tottak, hogy a szoboralapok nem voltak látha
tók. A koszorúzás befejeztével megkezdődött a: 
elvonulás, amely fél négyre ért véget. A térén 
ekkor még az érdeklődők nagy tömege maradt 
vissza, és a rendőrség még ezután is kordont

Az ulságlrök Kossuth-Unnepe
Az ujságirólntézmények Kossuth emlékének 

díszközgyűlés keretében hódoltak, amelyet az 
Otthon írók és Hírlapírók Körében tartottak 
nieg. A Magyarországi Újságírók Egyesülete, az 
Otthon írók és Hírlapírók Kőre, az Újságírók 
Kórház és Írók és Hírlapírók Kőre, az Újságírók 
Kórház és Szanatórium Egyesülete s az Újság
írók Nyugdijintézetézete közösen tartotta meg 
közgyűlését, amelyen résztvett Barabás Béla is 
s amelyen megjelent a”, egész budapesti újság
írói kar.

'A gyűlést Márkus Miksa, a Magyarországi 
Újságírók Egyesületének elnöke nyitotta meg. 
aki Kossuthban elsősorban a vérbeli újságírót 
méltatta.

Hoitsy Pál felsőházi tag, az Otthon-kör el
nöke ünnepi beszédében megállapította, hogy 
Kossuth Lajossal az összehasonlítást a világ
történetnek kevés jelese állja ki és a világon 
ckak 'kevés olyan nagyság van, aki mögött el
marad.

—- Kossuth elsősorban újságíró volt — mon
dotta Hoitsy. — De azonkívül: bölcs törvény
hozó. a nemzet vezére, kiváló erejű szónok. 
Nemzetét tollának hatalmával győzte meg. Mü
vei örökkévalók. Reformmunkájának hatását 
még mindig érezzük. Ö teremtette meg nálunk 
a sajtószabadságot, amely, fájdalom, ma nem 
él olyan eleven erővel, mint az előbbi korok
ban. Kell jönnie olyan korszaknak, amelyben 
a szabad sajtó teljes ragyogásában élhet.

A nagy tapssal fogadott beszéd után Salu- 
sinszky Imre, az Újságírók Kórház- és Szana
tórium Egyesületének elnöke mondott rövid 
beszédet, melyben a mai nap jelentőségét mél
tatta.

Az újságírók ünnepélyes díszközgyűlése a 
Himnusz eléneklésével ért véget, amit Vincze 
Zsigmond karnagy kisért zongorán.

Estély
a miniszterelnökségen

Horthy Miklós kormányzó, a Kossuth 
szobor leleplezési ünnepségével kapcsolat
ban vasárnap délután teát adott, amelyre 
hivatalosak voltak az olasz delegáció tag
jai, a kormány lapjai, a felsőház elnöke és 
Puky Endre, a kip^'selőház alelnöke

Este félkilenckor a miniszterelnökségi 
palotában Bethlen István gróf és neje ebé
dét adott az itt időző külföldiek tiszteletére. 
Az ebéden a következők jelentek meg: 
Kamilo Bodrero államtitkár, Henry de San 
Martina, az olasz szenátus tagja, d'Arsago 
olasz képviselő, márki d'Sambury, Turin 
város polgármestere, Dtirini di Monza gróf 
olasz követ, Pignatelli herceg, a budapesti 
olasz fascio elnöke, Wlassics Gyula báró, 
Apponyi Albert gróf. Berzeviczy Albert, 
gróf Zichy Rafaelné, Klebelsberg Kunó 
gróf és neje, Walko Lajos és neje, Csáky 
Károly gróf, Puky Endre, a képviselőház 
alelnöke és neje. Pékár Gyula és neje, 
gróf Khuen Hédcrváry Sándor rendkívüli 
követ, özvegy báró Bornemissza Gyuláné, 
Tüpr Stefánia, gróf Mikes Éva, Sipőcz 
Jenő polgármester, Buzáth János alpolgár
mester, Horvay János, a Kossuth szobor 
alkotója.

Hétfőn este » ffossufh-ünnepség befeje
zéséül Klebelsberg Kunó gróf kultuszmi
niszter ad diner-t a Nemzeti Kaszinóban.

Kossuth emléke 
a színházakban

A színházak a vasárnap esti előadásaik' kere
tében adóztak Kossuth Lajos emlékének. A 
Nemzeti Szinház Hegedűs Lóránt Kossuth drá
májával hódolt a Kossuth-napnak; mig az 
Operaház a Bánk Bán cimü opera előtt fel
hangzó kórussal áldozott Kossuth emlékének. 
Erkelnek „Névtelen hősök" cimü operájából 
adtak elő egy részletet és ennek Takarodó kó
rusába beleszőtték a Kossuth-nőtát is. Érdekes, 
hogy mióta az Operaház a mai helyén áll,

e« volt az első eset, hogy ■ KoMuth-nóta 
melódiái felhangoztak az ország első zenei 

intézetében.

A Városi Színházban a Mesék az írógépről elő
adása előtt Kerner Jenőnek Kossuth nyitányát 
játszotta a kibővített zenekar, amelynek béri- Harmadik Csehország.

tartott. Az országos zarándcklás csak a késő 
esii órákban ért véget.

A rendőrség teljesilménye az ünnepségen 
elsőrangú volt. Kora reggeltől a késő esti órákig 
úgy a fölvonulás, mint az elvonulás rendben 
történt. A rendőrség emberei rendkívül tapin
tatosan és udvariasan álltak a közönség szolgá
latára. Az ünnepségnek ez a minden rendészeti 
zavar nélkül történt lefolyása méltó volt a leg
nagyobb magyar államférfit! emlékezetéhez.

tonszőlóját Varga Imre énekelte. A Vígszínház 
bán a Levél előadása előtt Rákosi Jenő mon
dóit magasszárnyalásu beszédet, amely meg-

Általános razzián 
háromszázból egyént 

fogott el a rendőrség
Régen körözött, örök időre kitiltott egyének 

kerültek rendőrkézre
A budapesti főkapitányság Hetényi 

Imre dr. főkapitány-helyettes vezetésével 
nagyszabású preventív intézkedéseket fo
ganatosított a vasárnap délelőtt lezajlott 
Kossuth-ünnepéllyel kapcsolatosan. Szom
batról vasárnapra virradó hajnalon a 
bűnügyi osztály detektivjei a székesfő
város területén általános razziát tartot
tak, amely főként

a nem kívánatos elemek eltávolítása 
végett történt.

Ez a razzia kellő eredménnyel is járt, 
mert a detektívek, amikor a fővaros peri
fériáit, zug kocsmáit, a kéteshirü szóra
kozóhelyeket, tömeglakásokat és gyár
negyedeket végigkutatták,

háromszázhét gyanús embert találtak, 
akiket igazoltatás végett előállítottak a fő-

A magyar válogatott birkozógárda 
megnyerte a Nemzetek nagydiját
Badó Raimund és Papp László az uj Európa-bajnokok — Kár
páti és Magyar helyezve vannak — Ferenczy és Keresztes el

vérzett a küzdelemben

Befejezték az Európai-bajnokság küzdelmeit
Négy napig tartó ádáz küzdelem után va

sárnap fejezték be az Európa birkózóbaj
nokság küzdelmeit és sikerült is este 11 
óráig a nagyszabású versenyt simán lebo
nyolítani. Az esti dönlömérkőzésen a cir
kuszt zsúfolásig megtöltötte a közönség.^ A 
mérkőzések simán folytak le, kivéve a Kár
páti—Vfili (Észtország) mérkőzést, amikor 
is parázs botrány ütött ki. A mérkőzést ve
zető biró ugyanis Valit jelentette ki győztes
nek, mire

a közönség hatalmas tüntetést rendezett 
a zsűri ellen, amely perceken keresztül 
tartott, sőt sípok Is előkerültek. A ren
dezőség Intett, hogy a zenekar játsszék, 
de a lárma tulharsogta a zenekart, mire 
aztán a rendőrség kiadta az utasítást, 
hogy a fütyülőket kobozzák el. Ez sem 
használt, sőt még jobban fokozódott a 

lárma.

A viharnak Rákosi Jenő megjelenése vetett 
véget, amikor is a közönség fölállva, tom
bolva éljenezte az újságírók nesztorát, aki 
meghatva köszönte meg a közönségnek ezt 
az impozáns tüntetését. Utána a legnagyobb 
érdeklődés Badó döntő mérkőzése iránt 
nyilvánult meg, akinek győzelme után vál
laikra vették és úgy vitték ki. Badó győzel
mével

Magyarország győzött a nemzetek nagy
dijában kilenc ponttal Észtország 9 

pontja ellen.

könnyeztette a publikumot. A Magyar Szinház 
bán a Csattan a csók előadása előtt Vágó Béla 
mondta el Ábrányi Kossuth sirja cimü versét 
amelyet a Fővárosi Opercttszinházban a „Hotel 
Napóleon*' elölt Kiss Ferenc szavalt. A Belvá 
rosi Színházban a Szombatesti hölgy előadása 
előtt Lévay József Kossuth Lajosnak cimü kői- ! 
leményét Somody Pál szavalta. A Király Szín
házban a Mersz-e Maryf előadása előtt Pártos 
Dezső mondotta el Ábrányi Kossuth-versét. Az 
Uj-Szinházban Trianon című életképet adták 
elő, de a többi kabaréban és orfeumban is 
versek elszavalásával fejezték ki a nemzeti ün
neppel való együttérzésüket.

A mozikban a rendes műsorok előtt az erre 
előre elkészített Kossuth-fUmet pergették le.

kapitányságra, illetve a kerületi kapitány
ságokra.

A háromszázhét előállított közül Í43 
személyt hatósági elbánás alá vontak. 
Ezek közül 63 férfi és 10 nőt átadlak a 
központi rendőrbirőságnak, h férfit és 1 
nőt a dunai kerületi kapitányságra, negy
ven nőt pedig az erkölcsrendészeti osz
tályra kisérlek át.

A előállítottak közül négy férfit és egy 
nőt különböző bűncselekmények miatt 
már régebben köröztek, mig három férfi 
és öt no,

örök időre ki voltak tiltvt
az ország területéről. Egy szökött katonát 
is sikerült elfogni, akit vasárnap délelőtt 
átszállítottak a margitköruti honvéd - 
ügyészségi fogházba.

A legnagyobb dicséret hangján kell meg
emlékeznünk a magyar versenyzőkről, akik 
szivvel-lélekkel dolgoztak a magyar színek 
becsületéért. A legnagyobb elismerés illeti 
versenyzőink közül Pappot és Badót, akik 
súlycsoportjukat a nagy konkurrencia elle
nére is megnyerték. Kellemes meglepetést 
keltett a fiatal Kárpáti pompás szereplése, 
de meg kell emlékeznünk Magyarról is. Saj
nos, volt egy fájdalmas esemény is, amire 
nem számítottunk: Keresztes váratlan ki
esése. Ferenczy pedig indiszponáltan állott 
a szőnyegre.

A délelőtt! eredmények.
Ekeberg (Svédország) győz Rottenfluc (Francia

ország) ellen.
Schlangcr (Ausztria) győz Ziolkovsky (Lengyel 

ország) ellen.
Fleischmann (Csehszlovákia) győz Steinig (Né

metország) ellen
Váll (Észtország) győz Hanson (Svédország) 

ellen.
Szabó (Csehszlovákia) győz Galuszka (Lengyel

ország) ellen.
Loo (Észtország) győz Sjöptcdt (Svédország 

ellen
Rieger (Németország) győz Ferenczy (Magyar
ország) ellen.
Richthof (Svédország) győz Mehmed (Török

ország) ellen.
Útban (Csehszlovákia) győz Müller (Német

országi elleti.
Pütsep (Észtország) győz Bozdech (Csehszlo

vákia) ellen.
Martinsen (Norvégia) győz Meler (Németország) 

ellen
Gossi (Olaszország) győz Magyar (Magyaror
szág) ellen.

A délutáni és esti döntő-küzdelmek.

Ilii
Miéri sietsz úgy ? 

Messze az ut ? 

PaiBma 
sárkos ha lesz 

cipőd, 
Mindenre 

jut elég időd.
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Légsulyban:

Pütsep (Észtország) győz Magyar (Magyar, 
országi ellen pontozással. Az eredményt fül
siketítő lárma kíséretében hirdették ki.

Gozzi (Olaszország) győz pontozással Martin* 
sen (Norvégia) ellen.

Európa bajnoka: Gozzi (Olaszország),
2. Pütsep (Észtország),
3. Magyar (Magyarország).

Pehelysúlyban:

Vali (Észtország) győz pontozással Kárpáti 
(Magyarország) ellen. Az eredmény kihirdetés® 
alkalmával hatalmas botrány töri ki

Kárpáti (Magyarország) győz tussal Fleisch* 
mami (Csehszlovákia) ellen.

Valii (Észtország) tussal győz Ekeberg (Nor. 
végia) ellen.

Ekeberg (Norvégia) tussal győz Fleischmann 
(Csehszlovákia) ellen.

Európa bajnoka: Vali (Észtország),
5. Kárpáti (Magyarország),
3. Ekeberg (Norvégia).

Könny üsulyban:

Sperling (Németország) csipődobással győí 
Hiipp (Észtország) ellen.

Nord (Norvégia) csipődobással győz Petter* 
són (Svédországi ellen.

Európa bajnoka: Sperling (Németország).
2. Köpp (Észtország).
3. Petterson (Svédország).

Kisközépsulyban:

Kusnefz (Észtország) hidból dobja Malossil 
(Olaszország).

Papp László (Magyarország) előbb tussolja 
Bröinf (Németország). A biró azonban nem 
vette észre és igy Papp ponlirozással győzött.

Haala (Csehszlovákia) tussal győz Bráln 
(Németország) ellen.

Európa bajnoka: Papp László (Magyar* 
or*záu)

2. Kumetz (Észtország).
3. Haala (Csehszlovákia).

Nagyközépsulyban:
Szabó (Csehszlovákia) tussal győz Loo (Eszt« 

ország) ellen.
Sjöstedt (Svédország) tussal győz Rieger (NéJ 

metország) ellen.
Lov (Észtország) győz Bonassia (Olaszország) 

ellen tussal.
Rieger (Németország) győz Szabó (Csehszlo* 

vákia) ellen ponlozatlal.
Európa bajnoka: Szabó (Csehszlovákia).
2. Sjöstedt (Svédország).
3. Loó (Észtország).

Nehézsúlyban:

Badó (Magyarország) tussal győz Urban (Cseh-4 
szlovákiai ellen.

Richthof (Svédország) győz Urbán (Csehszío* 
vákia) ellen.

Európa bajnoka: Badó (Magyarország).
2. Richthof (Svédország).
3. Urban (Csehszlovákia)

Vád alá helyezték 
Manoilescut

Bukarest, november 6.
(A Hétfői Napló tudósitójától.) Carapan- 

cca királyi főbiztos tegnap átadta Popescu 
tábornoknak a Manoilescu elleni vizsgálat
ról szóló jelentést. A jelentés átvétele után 
Popescu tábornok elrendelte Manoilescu vád 
alá helyezését.

A vádirat szerint részesé a Mihály ki
rály elleni mcrénylcttervnck

és az 1927 január 4.-iki alkotmányos aktus 
megváltoztatására törekedett. A jilavai ka
tonai börtönbe zárt Manoilescuval közölték' 
a vád alá helyezést.

DASTE KIADÁS

KÖZEL 150 Kl l’nEI.LUUJ l iEL ÉS 
SZÖVEGKÖZÖTTI KÉPPEL

DANTE KIADÁS

9 HATALMAS KÖTET KÖZEL 500 HÍ'MELLÜKLETTEL
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Budapest, 1927 november 1.

Egy budapesti igazgató beperelte 
Hajós Mici amerikai magyar prima
donnát tizenhét év előtti tartozásért

Érdekes per indult meg a budapesti járás- 
z íróságon Hajót Mici, a Budapestről Ameri
kába vándorolt és ott nagy hírnevet szerzett 
primadonna ellen.

A per tárgya tizenhét évre nyúlik vissza. 
I9l0-ben, amikor Hajós Mici még csak kis 
színésznő volt, aki — mint annyi sok más 
ismeretlen pálya társnőié is küzdött az élet
ül, mialatt színes jövőről álmodozott. Az ál
mokba természetesen belekorgott az éhes 
gyomor és Hajós Midnek az álmok meg- 
valósítása helyett sürgősen a sivár jelen sú
lyos anyagi problémáit kellett megoldania. 
Volt egy jó ismerőse : Kornstein Gyula gép
gyári igazgató, aki megsajnálta a kiizködő 
kis színésznőt és

négyezer koronát bocsátott kölcsönkép- 
pen rendelkezésére.

Hajós Mici azzal biztatta az igazgatót, 
hogy rövidesen kitűnő szerződést fog kapni 
és akkor tartozását vissza fogja fizetni. A 
kilátások azonban nem váltak valóra és Ha
jós Mici

nem tudta visszafizetni a kölcsönt.
Közben fordult az idő. Hajós Mici látta, 

hogy Budapesten nem tud érvényesülni, 
gondolt egy merészet és — kivándorolt Ame
rikába. Odakint a kis magyar színésznőből 
egy-két év leforgása alatt

Kell Jakab bűntársait 
külföldön keresi a rendőrség

Szervezett társaság szállította részére
a »kundsaftokat«

A Hétfői Napló már részeletesen beszá
molt Kell Jakab, az Általános Közvetítő 
Bank csaló igazgatójának és társainak a le
tartóztatásáról, akik — mini ismeretes — 
teljesen értéktelen bank betétkönyvek el
helyezésével több vizsgálati foglyot szabadi- 
dottak ki a fogságból. A megindított nyomo
zás megállapította, hogy Kell Jakab és társai 
[elhajlók utján hozták forgalomba az érték
telen bankbetétkönyveket, amelyeknek nagy 
részét a budapesti ügyészségnél helyezték le
tétbe.

Most, hogy az ügy szereplői már a Markó- 
utcai fogházban várják méltó büntetésüket, 
a rendőrség ismét ujult erővel megindította 
a nyomozást, mert időközben kiderült az is, 
hogy

Kell Jakab egész sereg fclhajtóval dol
gozott

és ezek szállították számára az ügyfeleket,

A rendőrség utján keresi édesanyját egy 
húszéves, elhagyott urílány, aki a lelenc

házból cselédsorba került
Érdekes és nem mindennapi bejelentés 

ügyében inditott nyomozást a főkapitány- 
ság. Egy húszéves fiatal leány családi állás 
ellen elkövetett vétség miatt emelt panaszt 
és azt állítja, hogy Budapesten megtalálta 
édesanyját, aki kisgyermekkorában el
hagyta, most, mikor rátalált,

tagadja, hogy aa ő gyermeke lenne

és tudni sem akar róla.
B. Erzsébet 20 éves háztartási alkalma

zott még cgé«zen kisgyermek korában került 
a budapesti lelencházból Tápiószele köz
jégbe ellátásra egy ottani gazdálkodó fele
ségéhez. A vidéki családnál nevelkedett és 
néhány esztendővel ezelőtt Budapestre ke
rült cselednek. Itt sokan észrevették rajta, 
hogy

arcvonásai url származásra engednek 
következtetni.

Figyelmeztették is erre n fiatal leányt, akit 
ettől kezdve állandóan foglalkoztatott szár
mazásának kérdése. Apját, anyját nem is-

a legelső primadonna lett,
akiért rajong az amerikai közönség, harcol
nak a direktorok és akinek ölébe most már 
esőstül hullott a dollár. Hajós Mici me# 
csinálta a karrierjét, amit betetőzött azzal, 
hogy férjhez ment egy milliomos amerikai 
gyároshoz.

Hajós Mici karrierjének hire eljutott 
Budapestre is. így jutott eszébe Kornstein 
Gyulának, hogy a már-már elfelejtett és 
elveszettnek hitt

kölcsönösszeget visszakérje tőle.
Több levelet irt neki Amerikába, amelyre 

azonban válasz nem érkezeit. Erre Kornstein 
Gombos Aladár dr. ügyvéd utján Hajós 
Mici ellen peri inditott az egykor

kölcsön adott összeg valorizált értéke 
erejéig, 

mely a kamatos kamatokkal tizenhét év 
alatt több mint a duplájára emelkedett. Az 
ügyvéd a keresetben Hajós Mici címéül a 
Cosmopoliten Thealert jelölte meg. Az érde
kes ügyben a bíróság tárgyalást tűzött ki és 
Hajós Miéit, aki amerikai állampolgár, dip
lomáciai utón idézte maga elé. Kornstein 
Gyula keresetében bejelentette, hogy Hajós 
Micinek Budapesten a Stefánia-ut 16. szám 
alatt villája van és kérte, hogy követelését 
az ingatlanra biztosítékként kebelezzék be.

akik néhány száz pengőért többezer pengő
ről kiállított betétkönyvet vásároltak. A fel
haj tók seregében szerepelt Peri Mihály, 
Kiéin István, Singcr József jelenleg állásnél
küli magántisztviselők is, akik — mint a 
bűnügyi nyilvántartó segélyével megállapí
tották — különböző bűnügyben szerepellek 
már a rendőri és a büntető hatóságok előtt.

Az eddigi nyomozás: szerint Kiéin és társai,, 
továbbá ^ társaságnak a rendőrség elölt még 
ismeretlen tagjai az ügy kipattanásakor ha

mis útlevéllel

megszöktek Budapestről,

de a rendőrség pontos adatokkal rendelke
zik arra vonatkozólag, hogy a tettesek merre 
vették szökésüknek útját és intézkedés is 
történt, hogy a vidéki és a külföldi nyomozó
hatóságok segítségével elfogják és Buda
pestre szállítsák valamennyiüket.

merte, csak azt tudta, hogy édesanyja csa
ládi nevét viselt. Egy alkalommal találko
zott egy ápolónővel, aki a menholyről is
merte. Az ápolónő beszélgetés közben igy 
szólt hozzá:

— Ha tudnád, kinek a gyermeke vagy, 
nem szorulnál arra, hogy cselédsorban élj! 
A leány faggatni kezdte az ápolónőt, aki 
azonban

többet nem akart elárulni.

Ebből a közlésből azonban ugylátta B. Er
zsébet, hogy régi sejtelme bizonyossá vált 
és valóban nem cselédnek született. Kutatni 
kezdett, hogy feltárja származása titkát. 
Közben azonban tovább csclédeskedett. Leg
utóbb Székely Gyula ügyészségi alelnök csa
ládjánál szolgált, a József-körút 55. számú 
házban.

Regényes utón ismerősökhöz jutott, akik
től szintén azt a felviiágositást nyerte, hogy 
valóban jó családból származik. Erre el
ment a főkapitányságra és panaszában elő
adta, hogy beszerzett adatai szerint egy, an-

nakidején
a társaságokban igen jól Ismert urilánj 
tn édesanyja, aki születése után el

hagyta őt.
Állítólagos anyja azóta férjhez ment, köz
ben özvegy lett és most Budapesten él. Fel
kereste őt, az uriasszony azonban kijelent 
tette, hogy a meséből egy szó sem igaz, 

nem az ő gyermeke és kiutasította őt.
B. Erzsébet most a rendőrséghez fordult 

segítségért, hogy regényes származásának 
állítólagos titkát felderítse.

PAPAGÁJ4 Erzsébet-]körut 33

Igazgató:
Oláh Gyárfás Mihály 
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Az egyetemi hajtársak mégis 
a parlament elé vonulnak, 
hogy tüntessenek a numerus 

elausus reulzlOla ellen
A baitérsak kilrában mozgalom indult a zsidó diákokkal 
való parbaiozás ellen, de a Turul uezórsége leszerelte 

a párttag-ellenes mozgalmat
Tegnap délután Ilire kelt, hogy Glasner 

Béla cs Király István példája után több mint 
negyven zsidó egyetemi hallgató, akiket az 
elmúlt hetekben az egyetemi verekedések so
rán inzultáltak, elégtételt kértek sérelmei
kért a bajtársi szövetségektől. Ilire járt 
annak is, hogy vasárnap reggel a Hűvös
völgyben egy bajtárs és egy zsidó diák pisz
tolypárbajt fognak vívni. Ez a pisztolypár
baj vasárnap nem történt meg. De

vasárnap reggel a bajtársi szövetségek 
tagjai hosszasabban megvitatták azt a 
helyzetet, amely az elégtételkérés foly
tán beállott köztük és a zsidó vallásu 

diákok között.
Többen arra az álláspontra helyezkedtek, 
hogy a bajtársi szövetségeknek meg kell ta
gadni az elégtételadást, annyival is inkább, 
mert nekik nem az egyes zsidó vallásu hall
gatók ellen van kifogásuk, hanem az ellen, 
hogy zsidó vallásunk egyáltalán látogathas
sák az egyetemet. A Turul fővezérsége azon
ban csakhamar leszerelte ezt a mozgalmat, 
úgy, hogy

a megkezdett párbajok ezen a héten 
előreláthatólag lavinaszerűen fognak 

folytatódni.
Az egyetemi bajtársi szövetségek egyéb

ként vasárnap délelőtt gyűlést akartak tar- nagy

tani, hogy megbeszéljék további álláspont
jukat, miután Klebelsberg Kunó gróf kul
tuszminiszter pénteken kijelentette, hogy a 
numerus elausus revízióját tartalmazó ' tör
vényjavaslatot már a legközelebbi hetekben 
a Ház elé terjeszti. A Kossuth-ünnepségre 
való tekintettel azonban a diákság vasárnapi 
gyűlését

nem engedélyezték,
ezért azután elhatározták, hogy a bajtársak 
hétfőn fognak gyűlést tartani ebben az ügy
ben.

A Hétfői Napló munkatársának értesülése 
szerint két indítványt fognak tárgyalni a 
hétfői gyűlésen. Az egyik arról szól, hogy a 
diákok deputációban keressék fel a kultusz
minisztert és ismételten felkérik, hogy álljon 
el a numerus clausus-törvény revízió jótól, a 
másik indítvány pedig, — amelynek legtöbb 
a liive — azt foglalja magában, hogy

a diákság, — jóllehet egyszer már meg
tagadták erre az engedélyt — vonuljon 
fel zárt sorokban a parlament elé és ott 

tüntessen a numerus elausus mellett.
Amennyiben elfogadják ezt az indítványt, 
úgy a diákok már a legközelebbi napokban 
a parlament elé fognak vonulni. Értesülé
sünk szerint ezt az indítványt a bajtársak 

többsége támogatja. 

Az első ilyen szerv, amely élt az uj lakás
rendeletben biztosított jogával, a Jézus 
Szent Szive Belsőjózsefvárosi Egyházközség 
volt, amely

a tegnapi napon felmondó levelet kül
dött az ezévi május hó elseje óta tulaj
donát képező Reviczky-utca 9-es számú 

bérház valamennyi lakójának,

amelyben a lakások bérletét minden további 
kötelezettség nélkül jövő évi május hó else
jére felmondotta.

A Jézus Szent Szive Belső józsefvárosi 
Egyházközség felmondott a háziban lévő üz
lettulajdonosoknak is. A felmondásnak az 
indokolása, hogy a házban kápolna épül s a 
helyiségekre hivatalos célból van szüksége.

A Jézus Szent szive Belsőjózsefvárosi 
Egyházközség a ház egyik lakójának, da- 
basi Halász Móric országgyűlési képviselő
nek már régebben felmondott s a képviselő 
már el is költözött a Reviczky-utcai bérház
ból, amelynek egy másik lakását ugyancsak 
előbb mondta fel az egyházközség. A ház
nak ettől a lakójálól a házgondnok a no
vember havi házbért már el sem fogadta s 
a kétségbeesett családfőnek, aki köztisztvi
selő s nyolctagú családjával évek óta lakik 
a Reviczky-utcai bérházban, számolnia kell 
azzal, hogy

bármely napon kilakoltathatják őt az 
utcára.

A Reviczky-utca kilences számú bérház 
lakói most küldöttségileg keresték fel az 
egyházközség világi vezetőjét, dr. Darányi 
Ferencet s megkérték őt, hogy interveniál
jon érdekükben az egyháztanácsnál. Ugyan
csak eljártak dr. Bródy Ernő országgyűlési 
képviselőnél, aki

a parlament egyik legközelebbi ülésén 
interpellálás formájában szóvá fogja 
tenni az uj lakásrendelet veszélyes 
paragrafusait a a Reviczky-utcai lakás

felmondás esetét

s olyan intézkedést fog kérni, hogy a jövő
ben családokat ne lehessen egyszerűen az 
utcára lakoltalni, azokból a lakásokból, ahol 
már évek, sőt évtizedek óta laknak.

Elutazott lord Rolhermereliez a 
Revíziós Liga küldöttsége

A Magyar Revíziós Liga tíztagú küldött
sége vasárnap éjjel egyncgyedtizenketlőkor. 
utazott cl Budapestről Londonba, hogy egy
millió háromszázezer magyar aláírásával el
látott hálairatot adjon át lord Rothermere- 
nek. A küldöttség tagjai: Antal Géza, Balog 
Elemér, gróf Erdödy Rudolf, Fellner Hen
rik, Horváth Nándor, Kirchknopf Ernő, Nagy 
Emil, Vermes Béla és Visnya Ernő voltak; 
Fenyő Miksa, aki szintén részt vesz a kül
döttségben, szombaton este utazott el Lón-, 
donba, ahol a Savoy-szálló dísztermében 
csütörtökön délben adják át ünnepélyes ke
retek közt a magyar nép köszönöiratát.

A Szittya tábor tagjai 
fokosokká! vertek széjjel egy 

munkásgy illést
' Vasárnap délután hangos botránynak és ve

rekedésnek volt színhelye a Váci-ut 51. szám 
alatt lévő csendes kültelki kis kávéház, ahol a 
feketeinges Szittya tábor néhány tagja

fokosokkal formális közelharcot vívott az 
ott nagygyűlésüket tartó szállítmányozási 

munkásokkal.
Néhány nappal ezelőtt ugyanis Dohány Fe

renc, a Vdpi-frakció egyik tagja, plakátokat 
ragaszlatott ki a Váci-uton, amelyben vasárnap 
délután 3 órára a Váci-ut 51. szám alatti Pálma 
kávéházba nagygyűlésre hívta össze a Magyar 
Szállítmányozási, Dokkmunkások és Rokon
szakmák Szakcsoportját. A jelzett időben kö
rülbelül 50—60 főnyi szállító munkás sereglett 
össze a Pálma kávéházban. Egymás közölt poli
tizálva beszélgettek, de a gyűlést még nem 
kezdhették meg, mert a főkapitányságról az 
ügyeletes rendörtisztviselö nem érkezett meg. A 
munkások között helyet foglalt néhány rendőr 
is, amikor kinyílt az ajtó és

tiz—tizenöt fekctelnges, fokossal fölfegyver
kezett, darutollas fiatalember vonult be liba

sorban a kávéházba
és valamennyien kényelmesen elhelyezkedve 
hangosan politizálni kezdtek. Majd csakhamar 
belekötöttek a gyűlésre összesereglet munká

sokba. . ,
_  j_c a nemzetközi kommunistákkal es szo- 

ciálistákkal!
— Ki kell verni őket!
— Ezt mégse lehet megengedni — kiabáltuk 

mind hangosabban, — hogy Kossuth ünnepén a 
Vági-párt egyik vezetőjének vezetésével gyűlést 
tartsanak a kommunisták.

Az izgalom tetőfokára hágott s minden perc
ben a visszafojtott indulatok kirobbanásától 
kellelt tartani, amely nemsokára tényleg be is 
következeit, és körülbelül fél négy óra tájban, 
amikor n munkások asztala közül többen át
szóllak a feketeinges fiatalemberek fölé, hogy 
no zavarják őket, mert ők politikamentes, békés 
és kizárólag anyagi érdekek megbeszélésére 
szolgáló gyűlést akarnak tartani. A békéltető 
közbeszólás azonban nem hütötte le a daru
tollas és fokosukat veszedelmesen

Szittya tábor tagjait és az egyik fiatalember hir
telen felpattant az asztaltól éj elkiáltotta ma
gát:

— Fokosra fiuk! Verjük ki a kommunistá
kat!

A következő pillanatban

egymásra rohanó, gomolygó embertömeg 
borította cl a kávéház szűk helyiségét.

Asztalok és székek feldőltek, poharak repül
tek a levegőben és teljes erővel kitört a dula
kodás. Mialatt a megtámadott munkások in
kább védekező álláspontra igyekeztek helyez
kedni, feketeinges társaság teljes erővel a 
munkásokra vetette magát és néhány perc
nyi küzdelem után a kávéház ablakainak han
gos csörömpölése hirdette, hogy komoly mé
reteket öltött a verekedés. A verekedés zajára 
percek alatt többszáz főnyi tömeg verődött 
össze a csendes Váci-uton, úgyhogy

a koesl és a villamosközlekedés is fenn
akadt.

Ezalatt odabent a szolgálattételre kirendelt 
rendörörszemek igyekeztek a küzdő feleket 
szétválasztani és igy sikerült lassanként a tö
meget az utcára szorítani, ahol azonban a du
lakodást tovább folytatták.

— Elő a revolvert, fiuk — süvített egy éles 
hang és a nyugalmukban megzavart munkások 
kezében is itt-ott megcsillant a kés. A rend
őrök minden erejüket megfeszitve, azon fára
doztak, hogy a különös utcai harcnak véget 
vessenek. Időközben elősiettek a környék ösz- 
szes rendőrőrszemei és az arra haladó kerék
páros rendőrosztag is beleavatkozott az utcai 
harcba. így azután hosszas küzdelem után si
került lefegyverezni a feketeinges fiatalembe
reket, akik egy éles füttyre — ugylátszik 
előre megbeszélt terv szerint — mielőtt a 
rendőrök valamelyiket is igazolhatták volna, 
cpy arra haladó villamosra ugráltak fel.

A Szittyákat Kiss István vezet le és közöttük 
voltak Rákóczi Béla, Lenkcy Lehel, Schrcycr 
János és még mások.

A rendőröknek mégis sikerült néhány vere
kedő fiatalembert a helyszínen igazoltatni, 
akiket azután a VI. kerületi “kapitányságra ál

KASSÁK
1.AJ OS

DANTEKIADAS
forgató litottak elő.

A Reviczky-utca 9 számú 
bérház valamennyi lakó

jának felmondottak
Egyre jobban nö azoknak a kétségbeesett 

budapesti lakóknak a száma, akiknek laká
sai az uj lakásrendelet intézkedései követ
keztében felmondottak. Most, — mint ér
tesülünk — egy Reviczky-utcai ház

valamennyi lakójának mondott fel a 
háztulajdonos és tette ezt anélkül, hogy 
a felmondott lakók számára más la

kásról tudott volna gondoskodni.
Az uj lakásrendelet egyik szakasza értelmé
ben ugyanis ez állam, a főváros, a törvény
hatóságok s az egyházak, ha tulajdonukat 
képező házukat saját céljaikra kívánják fel
használni, a lakóknak felmondhatnak, anél
kül, hegy kötelesek lennének lakóiknak 
más lakást szerezni.

A SZERZŐ MEGRÁZÓ ŐSZINTE
SÉGGEL LENYŰGÖZŐ ERŐ

VEL MEGÍRT REGÉNYES 
ÉLETRAJZA

*

A HÁROM KÖTET ÁRA:
FŰZVE..................................................... P 13.50
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Hamis betétkönyvvel szélhámos 
kodott két álgabonakereskedő

Az egyiket letartóztatták, a másikat körözi a rendőrség
betétkönyvet kiállító budapesti banknak, 
mire legnagyobb megdöbbenésükre azt 
választ kapták, hogy

a betétkönyv nem tizenötezer, hanem 
csak ötezer pengőről szól.

A B-listás tanerők megfelebbezík 
a tanügyi választást

Szabó Imre dr. tiszti főügyész szerint a panasznak nincs törvényes alapja

Nagystílű betétkönyvhumisitási ügyben 
indított vasárnap nyomozást a főkapitány
ság. A mull héten, a Bácsbokodi Hitelszövet
kezethez beállított egy elegáns, jóntegjelc- 
nésü i.r, aki Illek József budapesti gabona
kereskedőnek mutatkozott be. Illek elmon
dotta, hogy

kél vagon búzát szeretne eladni,

igen kedvező áron, mert sürgős szüksége 
van a pénzre. A Hitelszövetkezetben öröm
mel fogadták a gabonakereskedő ajánlatát 
és meg is állapodtuk a búza vételárában. 
Már ki is akarták fizetni az összeget, mikor 
Illek szabadkozva kijelentette, 
nála az eladott búzáról szóló 
jegy, ellenben

biztosítékul felajánlotta egy
nagybank

terézvárosi pókja által kiállított tizenötezer 
pengőről szóló •

betétkönyvét.

A Hitelszövetkezet igazgatója gyanúsnak 
találta a dolgot és arra hivatkozva, hogy a 
pénztáriján nincs elég készpénz, kérte a 
kereskedőt, jöjjön vi • •• -• 
búza órát kifizeti. Eközben telefonáltak

hogy nincs 
közraktári

budapesti

. . ■ -------- — ......... *v'>a|>n<iuysueuii
issza délután, amikor a i Schwartz kézrekeritésére vasárnap megin- 
F.közhen telefonáltak a | dúlt a nyomozás.

A rendőrség nyomozást Indított a szénpiacon 
jelentkező árdrágítást tünetek ügyében

A szénkartell november 15-én fel akarja emelni az árakat
A főkapitányság intellektuális osztályún 

Bartha Gyula dr. tanácsos tegnap az ügyészség 
utasítására olyan ügyben indított nyomozást, 
amely nemcsak a közönség körében fog fel
tűnést kelteni, hanem élénken foglalkoztatja 
majd a közgazdasági világot is. A szén-árak
kal kapcsolatban vizsgálatról van szó, ami, — 
különösen most, a téli szezon kezdetén min
den háztartásnak fontos problémája.

Az ügy megismerése céljából a Németország
ban nemrégiben lezajlott bányászsztrájkig kell 
visszamenni. Ismeretes, hogy október 19-én 
sztrájkba léptek a középnémetországi barna
szén-bányavidék munkásai. Attól lőhetett tar
tani. hogy a sztrájk következtében beállt ter
melési hiány nihil emelkedés következik be 
több államban, amelyeknek szénpiaca a német 
hányák temelésének felvételére van berendezve.

így drágulástól tartottak Magyarorszá
gon Is,

holott nálunk a barnaszenet csak ipari célokra 
használják, a háztartások tömege azonban 
darabos magyar szenei, vagy porosz szenet fo
gyaszt. A németországi sztrájk azonban

nem volt kihatással a szén világpiaci árára, 
mert a szlrájkmozgalmakat rövidesen béreme
léssel leszerelték, nzonkiviil a lengyel és cseh 
bányák is előtérbe léptek, hogy a piacra dob
ják termelésüket. Közben a porosz szénbányá
kat több észak és középeurópai állam nagy
szabású rendelésekkel árasztotta el, úgy, hogy 
termelésük nagyrészc le vnn kötve . A válla
latok kalkulációját azonban erősen érintette a 
bérjüwilás és azt a különbözeiét áremelés for
májában akarják áthárítani közvetett utón a

NEMZETKÖZI ORFEUM

TABARIN
Esténként 10 órai kezdettel az uj
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■
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néger excentrikus táncosok

rövid vendégfellépte

A szövetkezet erre nyomban értesítette a 
csendőrséget, mely azonnal előállította 
és kihallgatta lilékét. így aztán kiderült, 
hogy Illek nem is gabonakereskedő, búzája 
egyáltalán nincsen és a betétkönyvet tényleg 
ötezer pengőről tizenötezerre hamisította. 
Bevallotta azt is, hogy van egy Schwartz 
Sándor nevű társa, akivel együtt akarták 
elkövetni a szélhámosságot és szintén a köz
ségben tartózkodik. A beismerő vallomás 
után liléket a csendőrség

letartóztatta,

társát azonban nem tudta elfogni, mert ugy- 
látszik, közben megneszelte a dolgot és

eltűnt.

A bácsbokodi csendőrség megkeresést in
tézett a főkapitánysághoz és kérte Schwartz 
Sándor letartóztatását. A fő’capitányságon

fogyasztókra. A német szénbányák áremelést 
akarnak végrehajtani. A bánya-konvenció már 
foglalkozik is ezzel a kérdéssel és a legköze
lebbi napokban szabja meg az uj árakat. A 
probléma természetesen élénken foglalkoztatja 
a magyar szénbányákat és a szénkereskedel- 
mct.

Budapesten a szénárakat egy igen erős 
nagykereskedelmi kartel diktálja, amely
nek kevés kivétellel tagja csaknem minden 

nagykereskedő.
A kartell árszabályozása azonban főként csak
u külföldi, porosz szénre vonatkozik, mert a 
magyar bányaválllatok semmiféle pressziót sem 
gyakorolnak ilyen irányban az árak alakulá
sára. A németországi hírekkel kapcsolatban

a nagykereskedelmi kartell is elhatározta, 
hogy november 15-én felemeli a porosz

szén árát.

Ez nz cUvaitározás nagy feltűnést keltett a köz
gazdasági világban. Nem tudták magyarázatát 
adni annak, hogy miért von szükség az ár
emelés előzetes elhatározására .akkor, mikor a 
német konvenció még nem publikálta az eme
lést, és különben is számítani lehet a lengyel 
és cseh bányákra, amelyek nem foglalkoznak a 
drágítás kérdésével. A kartell elhatározásáról 
kiszivárgott hírek miatt a közép- és kiskereske
delem egyrészénél

azonnal drágítást tendencia mutatkozott,

és ennek természetesen elsősorban a fogyasz
tók érezték volna meg a hatását. Ez pedig in
dokolatlan lett volna, mert eddig még az a drá
gulás sem mutatkozott amely a téli szén-szezón 
idején mindig jelentkezni szokott.

Erre a különös helyzetre magánúton felhív
ták a budapesti királyi ügyészség figyelmét, 
amely azonnal megtette a szükségesnek mutat
kozó intézkedéseket.

Tegnap átiratban utasította a rendőrséget 
a szénpiacon mutatkozó tünetek tárgyában 

a vizsgálat megindítására.

Bartha Gyula dr. tanácsos, az intellektuális 
osztály vezetőjének intézkedésére az árdrági- 
tási ügyekkel foglalkozó d etek ti ve söpört

megkezdte a nyomozást.

Ennek során megállapítják azt is, hogy a szén
kartell tervbevett döntése kihatással van-e az 
áralakulásra és a fogyasztókkal szemben mu
tatkozik-e indoklatlan drágítást tendencia egyes 
cégeknél. A detektívek megfigyelik a szénpia
cot, árjegyzékek és kalkulációk alapján ada
tokat gyűjtenek az árak alakulásáról és azok 
beérkezése után dönt majd a rendőrség az 
esetleges további intézkedésekről.

Sági Pál.

Éllel 2 arakor már itüitua a
Hungária gőzfürdő»

A türelmetlenül várt tanügyi választások vé
gelértek s az eddigi lázas izgatottságot nagu 
elkeseredés váltotta fel. Az elégedetlenségre az 
adott okot, hogy a választás során

a B-listásokat
2—3 kivételes esettől eltekintve 

mellőzték,

noha az elbocsátott tanerők nagy számban kér
ték visszavételüket. Az 1923. évi XXXV. t.-c., 
mely a létszámcsökkentésről szól, kifejezetten 
előírja, hogy a leépített köztisztviselői állások, 
vagy újra szervezett állások betöltésénél más 
pályázókkal szemben a B-listásokat kell figye
lembe venni, amennyiben az illetők a szüksé
ges előképzettséggel rendelkeznek s egyébként 
is érdemesek és alkalmasak az állások betölté- , 
sére. E törvényszakasz alapján tehát elsősor
ban B-listásokat kellett volna megválasztani, 
de ez csak részben történt meg.

A mellőzött B-listások nem hagyják annyi
ban a dolgot. Értesülésünk szerint a választást

megfellebbezik a közigazgatási bírósághoz 

s ott kérnek orvoslást a rajtuk esett sérelmen. 
Hivatkoznak természetesen a létszámcsökken
tési törvény 0. szakaszára, mely a fentebb is
mertetett rendelkezéseket tartalmazza. Azt a 
körülményt, hogy az állások újbóli betöltésére 
érdemesek és alkalmasok, azzal igazolják a 
tanerők, hogy a tanács, ha nem is első, de

második és harmadik helyen jelölte őket. 
Amennyiben érdemtelenek vagy alkalmatlanok 
volnának, úgy a tanács bizonyára még a je
lölést sem alkalmazta volna velük szemben.

A B-listás tanerők elhatározó lépése, amellyel 
mellőzésük miatt a közigazgatási bírósághoz 
fordulnak panasszal, élénk vitákra ad alkalmat, 
különösen jogászi világban. A Hétfői Napló 
munkatársa ép ezért felkereste

Szabó Imre dr.

tiszti főügyészt, aki az érdekes jogi cselben a 
következő véleményét nyilvánította:

— A B-listás tisztviselők mozgalma — néze
tem szerint —

nem fog eredménnyel járni, 
mert panaszuknak nincs törvényes alapja s ha 
hivatkoznak is a törvény szakaszaira, ezt 
a rendelkezést öntudatlanul, vagy tudatosan 
félremagyarázzák.

— Az 1923. évi XXXV. te. 6. g-a tényleg ki
mondja, hogy a létszámcsökkentés során meg
ürült állások újbóli betöltésénél más pályázó
val szemben a B-listások igényét kell figye
lembe venni, amennyiben a pozíció betöltésére 
az illető érdemes és alkalmas. Eddig a pontig 
egyezik a B-listások álláspontja a tanács ál
láspontjával, mert mindkét részről elismerik, 
hogy a közhatóság az alkalmas és érdemes 
tisztviselőket a törvény szerint újból köteles 
alkalmazni. A félreértés olt kezdődik, hogy 
kr tekinthető érdemesnek és alkalmasnak a 
szolgálatba való visszavételre. A B-listások 
szerint a jelölőbizottság, illetve a tanács ezt a 
kelléküket elismerte már azzal a ténykedéssel, 
hogy közülök többet a második vagy harma
dik helyen jelölt. Én ezzel az állásponttal nem 
értek egyet, mert szerintem a tanács csak 
azoknak az érdemességét ismerte el,

akiket első helyen jelölt
s épp ezzel a megkülönböztetéssel akarta ki
emelni az érdemes tisztviselőket a többi pá
lyázókkal szemben.

De eltekintve ettőü a megdönthetetlen tény
től, nem lehet elvitatni azt, hogy nemcsak a 
közhatóságoknak, hanem bárkinek

diszkrécionálls joga,

hogy kit alkalmaz, kit talál az alkalmaztatásra 
érdemesnek. Hiszen al étszámcsökkentés ide
jén legfőképen, sőt majdnem kizárólag azokat 
a tisztviselőket építették le, akik ellen valami
lyen kifogás volt, és nem feleltek meg teljes 
mértékben a szolgálatban. Nyilvánvaló, hogy 
ezek most sem rendelkezhetnek nagyobb érde

mekkel, mint B-listára kerülésük alkalmával. 
Különben is, az ilyen természetű perekben a 
bíróság már több precedenst teremtett. Éppen 
a Földes Imre—Bcszkárt-pcrben, melyben én 
képviseltem a vállalatot, mondotta ki a Kúria, 
hogy a megszüntetett állás ismételt betöltésé
nél

nem lehet kizárólagos joga a B-llstds tiszt
viselőnek.

Ezután, még számos ilyen természetű, közható
ság elleni perben folytatta a Kúria ezt a gya
korlatot. Ezek után egészen bizonyosnak lát
szik, hogy a panaszos tanerők fellebbezése sem 
fog célhoz vezetni, mert a törvénynek nem az 
volt az intenciója, hogy belátható időkre el
zárja mások elől az előbbrejutást és az érvé
nyesülést, hanem csak méltányos esetek fen- 
forgásánál igyekezett alkalmat nyújtani a kár 
pótlására.

,C 5 Á
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gyógyító hatású ) 
Nsg*göKus lábé üRgg^Z 

és üj lába lesz.
Jó meleg lábltlrdöt: 

ha tnogerOltetSSek és strapák folytán a 
lábak fáradtak; iih a iyukszemok OS 00- 
ganatok kegyetlenül kínoznak; ha a ClpO 
szorításai es temorzsoiesoi égnék; na 
fagyosok hBuetkeztehen tnrnetotlenoi msz- 
keir.cn es nyilainak; ha a honán a laras 
következtében megduzzeanak; ha rugal
mas es nnnnyo tarost akarunk es álta

lános kellemes kozerzest kivonunk.
A SZEhT RÓKUS LABSO minden gyógy

szertárban kapható.
Egy nagy csomag ára 1 pengő 28 fillér.

Főraktár: szent Rókus gyógyszertár,
Budapest, VII., Rákóczi at 70.

ADMIRAL
A házi jazz-band mellett 

Bécs kedvelt zongorahumoristája

Magyar-utca 5. Telefon: J. 454—49.

Dr.KaiOaCSV...>.„„.
rendel 10-4 éa 7

IIM JÓMef-kMrut 2. sz. térti- és női betegek-n

keir.cn
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nyolc A: 
Pólya W 
melyek ®

roniján 
ma»Játhfl

atában
IbeMs Jenő és 
fcervei után - 
p&ének hódol- 
Soanoni jelvénynak. ÁruházWW

díszíti, mely este - mintegy intő jelként - 
messzi sugarakban világit. E hét egész tar* 
tamára az áruház mindama vevőinek, akik 
10 P. értéken telül vásárolnak, a trianoni 
Jelvényt, azonfelül Lord Rothermere arcké
péi díjtalanul nyújtjuk át. Épületünk belsejé
nek dekorációi Kossuth emlékéhez méltó

díszben pompáznak.

Ezennel meghívjuk Önt Ünnepi díszt 
öltött Áruházunk megtekintésére.
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II IBIK
A három nappal ezelőtt 
eltűnt Jellínek Kálmán 
műépítész vasárnap a 
Dunába ugrott, de ki

mentették
A főkapitányság központi ügyeletén három 

nappal ezelőtt bejelentette egy kétségljecsett 
asszony, hogy férje, Jetiinek Kálmán mű
építész nz Alsórákost rét 2004 cs számú laká
sáról

eltUnt. Vasárnapi látogatás a Rókus-kór 
házban két öngyilkos ágyánál

Guth Soma még mindig nem tudja, hogy meghalt öngyilkos cégtársa : 
Vass Béta, akit vasárnap délben temettek el — „Ha egészséges leszek, 

elmondok mindent" — mondja Lichtenstein Sándor

Jellinckné közölte a főkapitányságon, hogy 
férjén, aki az utóbbi időben meglehetősen 
szűkös anyagi körülmények között élt, a bús
komorság jelel voltak tapasztalhatók. Az asz- 
szony annak a gyanújának adott kifejezést, 
hogy férje, aki hat gyermek atyja,

öngylIkoMógot fog elkövetni.

Az eltűnt műépítész ulán nyomban nyomozni 
kezdett a főkapitányság, azonban eredményte
lenül. A rsnládtngok hároin napon keresztül 
állandóan érdeklődtek a főkapitányságon az 
eltűnt családfő iránt, akinek azonban mind
máig nem sikerült nyomára akadni.

Vasárnap a reggeli órákban végül is megol
dódott Jellínek Kálmán műépítész eltűnésének 
rejtélye. A Duna budai pariján, a PáltTy-téren 
ugyanis egy izgatottan viselkedő férfit látlak a 
járókelők, aki

a Dunába vetette magát,

még mielőtt tettében sikerült volna őt meg
akadályozni A Margil-hid inellett állomásozó 
motoros rendőrőrszem nyomban az öngyilkos 
kimentésére sietett, ami sikerült is. A men
tők a szerencsétlen embert a Rókus-kórházba 
száílilotlák. Olt megállapították, hogy az il
lető azonos Jellínek Kálmán műépítésszel.

— Továbbra is enyhe idő várható. Vasár
nap a Meteorológiai Intézet az időjárásról a 
következő prognózist adta ki: Enyhe cs 
jobbára borult idő várható, helyenkinl ke
vés esővel.

— Árvíz fenyegeti New-Yorkol. Párzisból 
Jelentik: New-Yorkból érkező hirek szerint 
a Hudson-folyő kiáradt és New-Yorkot ár
vízzel fenyegeti. Kanadából is áradást je
lentenek.

— Meghalt Szilágyi Hugó. Dr. Szilágyi 
Hugó lapszerkesztő ma hajnalban hosszú 
szenvedés ulán elhunyt. Az elhunyt lapszer
kesztő kitűnő újságíró volt, aki pályája kez
detétől mindvégig önzetlen harcosa volt a 
demokratikus eszméknek. Hírlapiról pályá
ját a Polgárnál kezdte, majd a Fővárosi Hír
lap segédszerkesztője volt, később pedig a 
Pesti Napló politikai rovatában dolgozott. 
Kedden délután temetik. Temetéséről az uj- 
ságirótestülelek gondoskodnak. Halálát két 
kiskorú fia gyászolja.

— Karinthy Frigyes összegyűjtött munkál. 
Ahány olvasó, annyi képe él Karinthynak a 
köztudntlmn: van, aki legrejtettebb lelki fél- 
szegségcinkct rajtakapó humoreszkjeit, van, 
aki szimbólikussá növő erejű novelláit, van, aki 
boszorkányos komikumu jeleneteit, van aki 
Swifl-hcz méltó szatirikus regényeit szereti 
legjobban.. Most, hogy az Athenaeum megin
dítja Karinthy Frigyes összegyűjtött munkáit, 
és nz első sorozatban 10 leghíresebb művét 
bocsátja művészi köntösben a közönség elé, 
alkalom nyílik, hogy e színfoltokat egyetlen 
vnrázsos kaleidoszkópba gyűjtsük össze, s végre 
meglássuk Karinthy Frigyes igazi arcát. Ez 
az arc pedig minden színében és formájában 
az emberé, aki a közös sors és közös pillanat 
minden nagy problémáján együtt vivődik em
bertársaival Az első 10 kötet, amely az iró leg
népszerűbb munkáját tartalmazza, ezért nem 
csak irodalom, hanem több annál: jó barát 
minden gondunkban s minden örömünkben

— Boris király Szófiába érkezett. Szófiá
ból jelentik, hogy Iioris bolgár király, aki 
tudvalévőén nftsiilési szándékból már hetek 
óta európai túrán volt, külföldi útjáról teg
nap visszaérkezett Szófiába.

— Repülőgép kényszer leszállása a Vérme
zőn. A Magyar Légi Forgalmi Rt. 1LM. A. B.T. 
jelzésű repülőgépe — amelyet Kirják István 
pilóta vezetett — motorhiba miatt kénytelen 
volt a Vérmezőn leszállani. Sérülés nem történt.

— Súlyos motorkcrckpárszerencsétlenség 

Szombathelyen. Szombathelyről jelentik: 
Súlyos motorkcrékpárszerencsétlenség tör
tént vasárnap délután a város határában. 
Potlárd József sodor egy barátjával motor
kerékpárkirándulásra ment. Pothárd ve
zette a gépet, barátja pedig mögötte ült. A 
város halárában a hátsó kerék deffektet 
kapott, úgy, hogy a gép felborult, utasai 
pedig az országul mellcli árokba zuhantak. 
Polhnrd oly súlyosan sérült meg, hogy 
életveszélyes állapotban szállították kór
házba, mig társa csak kisebb zuzódúsoknt 
szenvedett.

VI, Révay-utca 18
 Telefoni ti <31.
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Autótól megbokrosodott lovak árokba 
rántottak egy téglás szekeret

Hárman életveszélyesen megsebesültek
Pécs, november 6.

(A Hétfőt Naptó munkatársától.) Súlyos sze
rencsétlenség történt vasárnap délután Baranya- 
Szentlőrlnc határában. Az országúton egy tég
lával megrakott szekér haladt amelyen Lehr 
Jakab, Jemovits János és Gáspár József nap
számosok foglaltak helyet. A szekérrel szem
ben egy sebesen haladó autó közeledett. A lo
vak az autótól megbokrosodtak, magukkal rán
tották a kocsit, amely az országút melletti 
árokba fordult.

A felborult kocsiról lehullott téglák magok 
alá temették a benne illő három munkást.

Az autó utasai, amelynek budapesti jelzése 
volt, nem vették észre a balesetet és az autó 
megállás nélkül tovább robogott. Az országul 
járókelői akadtak rá a három szerencsétlenül 
járt munkásra, akiket

életveszélyesen súlyos állapotban a közkór
házba szállítottak.

A Rókus-kórházban két egymás melletti kór
teremben fekszik Guth Soma tőzsdebizományos 
és Lichtenstein Sándor fakcrcskedő, akiknek 
a napokban történt öngyilkossága nagymérték
ben felkeltette a közfigyelmet.

A félemeleti 15-ös számú kórterem — vasár
nap délután lévén — lelve látogatókkal. Az 
egyik ágy, a tizennégycs számú üres. Az ágy 
előtt fejét pániéi a hajtva karosszékben ül egy 
hatalmas termetű férfi. Álla, feje vastag muí- 
pólyába bugyolálva. Guth Soma az öngyilkos 
tőzsdés. Feketeruhás nő ül mellette, kérdéseket 
intéz hozzá, a nagybeteg nem felel n kérdé
sekre, mert nem tud beszélni, jegyzőtömb van 
a kezében, ceruzával jegyzi a feleleteket a hozzá
intézett kérdésekre.

Az asszony, Guth Soma buga örömhírt közöl 
az öngyilkos bankárral. Elmondja, hogy a tra
gédia után a komitensek egész tömege fejezte 
ki részvétét s közülük számosán, — akikkel 
szemben a Vas és Guth tőzsdebizományos cég 
obligóban van —

kijelentették, hogy feloldják a céget köte
lezettségének teljesítése alól.

A cég ezen kötelezettségeinek teljesítése jó
részt e héten vált volna esedékessé, de most 
csaknem minden felelősség alól mentesül a két 
öngyilkos tőzsdebizományos cége.

Guth Somának felragyog a szeme, amidőn 
hallja ezeket a híreket. Nem válaszol, könnyes 
szemekkel veszi elő a jegyzőnoteszt, cikornyiis 
nagy belükkel feljegyez néhány szót:

— Köszönöm, nagyon köszönöm/
Megkérdezzük, hogy érzi magát: írásban 

felel:
— Súlyos nyelvopcráción mentem keresztül, 

de hála Istennek jól vagyok. Azt hiszem fül 
vagyok minden veszélyen s rövidesen meggyó
gyulok.

Néhány pillanatig időzünk még a beteg mel
lett, akit a látogatók egész serege keres fel. 
Megtudjuk, hogy a beteglátogalási idő alatt a 
tegnapi s a mai napon is

nemcsak Ismerősök, hanem Idegenek, nők 
s férfink is felkeresték ezt a kórtermet, 

hogy láthassák Guth Somát, 
akivel s akinek elhunyt cégtársával szemben

— Lagcrlöf Zclmn „Jeruzsálem**-]*. A Nobel- 
dijas világhírű svéd írónő, Lagcrlöf Zelma mü
veinek abban a sorozatában, melyet a Franklin- 
Társulat ad ki s amely az Írónő reprezentatív 
müveit közvetíti a magyar közönségben, most 
megjelent a Jeruzsálem cimü hatalmas, két kö
tetes regény. Egy a svéd falusi nép közölt le
folyt vallási mozgalom a kiinduló pontja. Ezek 
az egyszerű lelkű, mély keresztény hitü embe
rek hatalmúba kerülnek egy vallási tömeg- 
szuggcszliónak s elindulnak dalarnai falujuk
ból Jeruzsálembe, hogy olt kolóniát alapítsa
nak és öskereszlények testvéri módján, Jézus 
Krisztus nyomdokaiban éljenek. Velük megy 
nz iskolamester leánya, Gertrud is, akit elha
gyott n szerelmese, Ingmarsson Ingmar, egy 
gazdag örökösnö kedvéért. A jeruzsálemi gyar
matosok életének leírása Lagerlöf oeuvréjének 
legszebb részei közé tartozik : ezeket az embe
reket a Jézushoz való felemelkedés vágya vitte 
nrrn a helyre, ahol a Megváltó élt és tanított 
s amint ott megbetegszenek, szemben találjuk 
magunkat nz ellenséges hatalmakkal : az idegen 
éghajlat okozta szenvedésekkel, a többi embe
rek rosszindulatával, nz önmaguk közöli súrló
dásokkal. A regényt, mely a mai világirodalom 
legmagasabbra kiemelkedő müvei közé tartozik, 
Gerely Jolán Svédországban élő magyar Írónő 
fordította szeretettel és megértéssel s a Franklin- 
Társulni kifogástalan Ízlésű kiállításban adta ki.

— Rejtélyes haláleset az utcán. Mint Deb
recenből jelentik, vasárnap éjjel a debreceni 
szegényház kerítése mellett, az utcán Fia 
Sándor földbirtokos egy eszméletlen, vérző
fejű férfit pillantott meg. Mire a helyszínre 
kiszállt a rendőri bizottság, az illető meghalt. 
Megállapították, hogy a halott Hold Imre 38 
éves debreceni napszámos. A rejtélyes halál
eset ügyében a nyomozás megindult.

— Bűnvádi feljelentést tettek Nemes György 
szobrász ellen. Fenti címmel n Hétfői Naplóban 
megjelent cikkre vonatkozólag kijelentem, hogy 
Nemes György urat személyében nem volt szán
dékomban megsérteni és a cikk megjelenése 
JuiaU^^jja^koiásfMi^tRjezc^
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A „Papagál" novembert műsora minden este zajos 
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széles körökben nyilvánult meg a részvét. Mint 
megtudjuk, a tőzsdei élet több ismeri tagja, 
— akik nem is voltak semmiféle nexusban a két 
öngyilkos bankárral — a cég ügyeinek meg
könnyítésére

felajánlották anyagi támogatásukat. ___
Amidőn távozni akarunk a kórházi ágy mel

lől, Guth Soma egy kusza betűkkel irt papír
lapot mutat fel.

— Mit tud újabbal Vassrólf — ez áll a papír
lapon.

— Jól van, — nyugtatjuk meg a nagybeteg 
lőzsdebizományost,

aki még mindig nem tudja, hogy társa Vass 
Béla, nyomban az öngyilkosság elkövetése 
után meghalt s vasárnap délben már el Is 

temették.

a rákoskeresztúri izr. temetőben. ■
Kezet fogunk Guth Somával s átmegyünk' a 

szomszéd szobába, a 14a. sz. kórterembe, 
amelynek egyik ágyán

mozdulatlanul fekszik Lichtenstein Sándor 
fakereskedő,

aki jövendőbelije jelenlétében rejtélyes körül
mények közölt követte el öngyilkosságát és aki
nek közvetlenül a szive mellett fúródott mel
lébe a revolver golyója. A súlyos betegnek, aki 
azonban már túl van a veszélyen, érdekes ven
dége volt vasárnap délután. Menyasszonya, aki
vel történt nézeteltérése miatt lett öngyilkossá 
Lichtenstein, látogatta meg őt betegágyánál. 
Másfél órán át maradt ott vőlegényénél, aki 
mikor megtudja, hogy újságíró járt betegágyá
nál, elhaló halk hangon utánunk szól :

— Nagyon köszönöm a látogatást, de nem 
tudok most elbeszélni semmit,

de ha egészséges leszek, mindent elmondok.

Hogy miért tettem ezt...
Többet nem tud beszélni. Heves köhögési 

inger vesz rajta erőt.
Távozunk az öngyilkosok kórterméből, ahol 

a kilinosel egymás kezébe adják az életuntak 
kétségbeesett, szomorú hozzátartozói.

(r. k.)

— Mátray Erzsi balesete. Mátray Erzsit, 
a Nemzeti Szinház kitűnő művésznőjét sú
lyos baleset érte. Vasárnap este a nádor
utcai lakásáról gyalog igyekezett a Kamara 
színházba. A Vilmos császár-ut és Andrássy 
ut sarkán a járdán megcs”szott és oly sze
rencsétlenül esett el, hogy lábán súlyosabb, 
könyökén pedig könnyebb természetű zuzo- 
dásokat szenvedett. A művésznő mégis 
autón a szinházba ment és végigjátszotta 
szerepét, de olyan heves fájdalmai voltak, 
hogy szerepét kénytelen volt nagyrészt ülve 
elmondani. Előadás után hazatért laká
sára, ahol háziorvosa ápolás alá vette. Ál
lapota szerencsére nem súlyos, azonban 
valószínű, hogy a Nemzeti Szinház holnapi 
előadásán nem vehet részt.

— Leégett a ómmal Franki-féle gőzmalom. 
Vasárnap éjjel eddig még ismeretlen okból ki
gyulladt a csornai Franki-féle gőzmalom egyik 
raktárának teteje. A tüzet a gyár egyik igaz
gatója fedezte fel éjszakai inspekciós utján. 
Azonnal feliármázta a malom tüzörségét és 
hozzáfogtok az oltáshoz. A tűz azonban per
cek alatt átharapódzott a főépületre. A házi 
tűzoltók kezdetleges felszerelésükkel nem tud
tak megbirkózni a lángokkal, mire a gyári 
tisztviselők kocsikon és autókon a környékbeli 
községekbe robogtak és mindenütt összeszed
ték n tűzoltókat. A kora hajnali órákban már 
tizenhárom község tűzoltósága dolgozott a ma
lomnál. Győrből is kivonultak a tűzoltók mo- 
torfccskcndőkkcl és megfeszített munkával si
került is megakadályozni a tűz továbbterjedé
sét. A főépület azonban teljesen elpusztult. A 
csornai csendőrség megindította a nyomozást 
a tűr okának megállapítására. A kár az eddigi 
becslések szerint több Milliárd.

— A Magyar Pólóklub vasárnap délután 
rendezte lovaspólómérkőzését, amelyben Ra- 
kovszki Iván — volt belügyminiszter - csa
pata 9:0 arányban győzött Borwin meklen- 
>urgi herceg csapata ellen. A versenyen, melynek 
bírája Borwin Karola hercegnő volt, nagyszánta 
előkelő közönség jelent meg.

— Dunából kifogott holttest. Vasárnap reg
jei az I. kerületi Hengermalom irányában a 
Dunából egy férfi holttestét fogták ki a halá

szok. A helyszínére kiszállott rendőri bizott
ság a nála talált iratokból arra következtet, 
hogy Balogh Benő 48 éves kocsissal azonos. A 
hullát a törvényszéki bonctani intézetbe síálli- 
tőtlák.

♦
— A Riniamuráiiyi -Salgótarjánt Vasmű Részvény- 

alrsaság Biró Pál dr. elnöklésévcl tartotta meg rendes, 
évi közgyűlését. Az 1026—27. év zárszámadásai és az: 
ezzel összefüggő összes javaslatok egyhangú elfogadást 
nyertek. A részvényenkénti 6 pengő osztalék f. évi no
vember hó 2-tól kerül kifizetésre. Sárkány Béla részvé
nyes indítványára a közgyűlés az elnöknek, az igazga
tóságnak. a tisztikarnak és a munkásságnak az éjért 
eredményekért köszönetot szavazott. A felügyelőbizoU- 
sag eddigi tagjai újból megválasztanak.

— A BÚR vasút közgyűlése. A Budapest—Újpest—* 
Rákospalotai Villamos Közúti Vasút Részvénytársaság; 
október 31-én tartotta meg 1925. és 1926. üzletévi ren
des közgyűlését Folkusházy Lajos, a társaság elnöké
nek elnöklésével és Rohrmann István m. kir. vasúti és 
hajózási főfelügyelő, állandó miniszteri biztos résztvéte- 
lével. A közgyűlés egyhangúlag megállapította a BÚR 
vasút megnyitó mérlegét, valamint az 1925. és 1926. 
üzlelevi mérleget és zárszámadást s az igazgatóságnak 
és a felfigyelőbizottságnak a felmentést megadta. Az 
1927. évre az eddigi igazgatóságot és felügyelőbizottsá- 
g0? ,T“*aMt°lták meg. Ugyancsak egyhangú határozat
tal felhatalmazta a közgyűlés az igazgatóságot arra, 
hogy a BÚR vasút üzémének vitelére a társaság en
gedélyidejének lejártáig megállapodást kössön ■ 
Bszkrt-tal.
. “, A1 ..Ofa" Holzindustrfe A. G., Genf rendes évi 
évi közgyűlése az 1926-27. űzletévben elért tiszta ered
mény 1,107.504.10 sv. Fcs, melyből a közgyűlés határo
zata szerint az 5. számú, 1926 -27. évi szelvények 4-50 
sv. Fcs-kal — levonva 3% svájci szelvényadó — vál- 
ta,nak b® folyó évi november 5-től kezdődőleg és pe
dig: Budapesten: a Magyar Országos Központi Taka
rékpénztárnál, Géniben; a Comptoir d'Escomptc do 
Genevc-nél. Zürichben: a Comptoir d'Escomptc de 
Geneve zür.chi flókintézetnél és a Blankart & Co. 
A. G.-nál és Bécsben: az üsterrcichische Krcditanstalll- 
nál és a Nitderöslerreiehische EscomptegesellschaftnáL 
Ugyanekkor a legutolsó tókcfelemelés alkalmával kiszol
gáltatott számjegyzékek az azt kibocsátó bankoknál 
végleges részvényekre cseréltetnek át.

— A Hév. közgyűlése. A napokban tartotta meg a 
Budapesti Helyiérdekű Vasutak f. évi rendes közgyű
lését. A Nova érdckköi éhez tartozó vállalat 8.7 millió 
pengő bruttó bevétel mellett 750.000 pengő tiszta ny&» 
reséget ért el, amit a kitűnő vezetés eredménye.

Töredék 
részvényeket 
eziistöt, aranyat, különleges 
bankjegyeket magas áron ve
szünk és az ellenértéket azonnal 
fizetjük. Levélileg is. Sziklai 
Géza és Társa Bankház, 
betéti Társaság Budapest, Vili, 
Rákóczi-út 70. (Baross-tér 2.) 
Telefon : J. 322-03. Alap. 1905.

Üzleti órák 8-tól este 6-ig

Alkalmi vételekből eredő, perzsa es szmyrna 
szőnyegek, valamint antik bútorok 

olcsóbban mint bárhol

>Antlkart« R.-T. 
(Stcrnberg Z. J.) 

VII., Dob ucca 31. sz. 
Kazinczy a c c a í sarok i>?le 

Régi keleti szőnyegekért és antik 
bútoroké t nagy árat fizetünk .

PÉLE-MÉLE-be.
lépnek fel az 

eredeti párisi 
attrakciók. !

11 orakorl Asztairendeiös: 292-85 !

— A berlini kommunisták és csendőrük 
harca. Berlinből jelentik: A kommunisták 
vasárnap délelőtt a Lustgartcnben ülést tar
tottak, hogy megünnepeljék a szovjet tíz
éves fönnállását. A szónokok n proletariá
tus egyesülését és a proletárdiktatúra meg
teremtését hangoztatták. A gyűlés után a 
rendőrök és a munkások között összetűzés 
ámadt, amelynek során több rendőr és egy 
munkás mcsebcsült.

a legjobb |
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MOZI
Molnár Ferenc Budapesten van és 
beszél Reinhardt diszkivonulásáról

Amerika felé
Molnár búcsúzni jött Pestre, mert december elején hajóra ül és 
Amerikába utazik. ■ .......... .

Amerikában. _________
Szombaton, a késő esti órákban érkezett 

Pestre Molnár Ferenc, aki — amerikai uta
zása előtt búcsúzni jött haza. Az utóbbi 
években sajnos megszoktuk, hogy a nagy 
magyar iró csak vendégként, átmeneti időre 
tartózkodik itthon. Amint értesülünk, ez al
kalommal is csak néhány napot tölt Buda
pesten, csak annyit, amennyi szükséges 
ahoz, hogy legközelebbi darabja előadásál a 
vonatkozóan a szükséges instrukciókat meg
adja. Természetesen nem fogja elmulasz
tani jó barátja Róbert Jenő rendezői mun
káját a „Külváros" cimü drámában a Ma
gyar Színházban megnézni, de élénk érdek
lődést mutatott ma baráti körben a többi 
pesti színházi események iránt is.

Vasárnap alkalmunk volt beszélni Mol
nár Ferenccel, aki a következőket mondta 
Darvas Lili és Reinhardt amerikai útjáról:

— Pesten még nem is tudják, hogy Rein
hardt társulatával november 3-án Hamburg
ban hajóra szállt, hogy Amerikába utazzon. 
Reinhardtot hallatlan ünneplésben részesí
tette ez alkalommal nemcsak a német kö
zönség, he a hivatalos Németország is, a né
met birodalom mindent megtett, hogy nagy

— Darvas Lili és Reinhardt egy évig maradnak 
— Reinhardt sirvafakadt a Ducsuzásnál

két extra szalonkocal vitte Reinhardt 
társulatát Hamburgba, ahol a Deutsch- 

land gőzös várta őket.
A Deutschland a legnagyobb német óceán járó, 
amelynek azonban a versaillesi szerződés 
szerint, csak tiz nap alatt szabad azt az 
amerikai utat megtenni, amit más nemzeti
ségű hajók Őt nap alatt fúlnak be.

— Hamburgba utazott Cuno birodalmi 
miniszter, hogy jelen legyen Reinhardt tár
sulatának hajóraszállásánál. óriási tömeg 
gyűlt egybe a kikötőben, ahol Cuno meg
hatóan mondott búcsút nekik, akik Német
ország és nagy részben Magyarország kul
túráját viszik Amerikába.

— Darvas Lili is elutazott?
— Természetesen.

ö Reinhardt társulatának sztárja.
A bucsuzásnál persze sirvafakadt az egész 
társaság, de

könnyezett Reinhardt is
— December elején én is utazom. Rein- 

hardték egy évig maradnak kint, én azon
ban rövidebbre szabom amerikai tartózko-

John Barrymore filmje

DON JUAN
folytatja diadalmas pályafut Ásót

CORVIN UFA EAJIARA CAPITOE
6.

A Mersz-e Máry? Brightonban került először 
jón francia fordítás után elkészítette a Mersz-e 
Máry kivonatát, essencláját, ehhez Harmath 
volt, amely harmadfél órán át untatta a közön
séget. A Mersz-e Máry-böl csak Pesten csináltak 
revüoperettet,, még pedig úgy, hogy Stella Ador
ján arfncla fordítás után elkészitelte a Mersz-e 
Mfiry kivonatát, esunciáját, ehhez Harmath 
Imre csupa sláger szöveget irt. Egy vígjáték
vázlat, amelyben csak humor és sláger van, adta 
a revü egységes, egészséges keretét, amelynek 
főszereplői azok a görlök, akiket egyrészt Ti
hanyt Vilmos főrendező, másrészt a Piddock 
angol táncos keze formált ezekké — a kórus 
hói

A banális szöveg helyett — zene, ritmus, 
humor, tánc, látványosság!

6.
A revü-operett második főszereplője: Pán 

József dekoratív művészete, ruhái, díszletei,

amelyek a Folies Bergeré-re emlékeztetőén ra
gyogtak, csillogtak, mutattak és sejtelmesen ta
karlak ott, ahol mutatni már nem szabad. Orosz 
Vilma, Bársony Rózsi, Váradi Pál és elsősorban 
Piddock táncai a front harmadik vonala, amely
től egész függetlenül Péchy Erzsi csodálatos 
szőkeségével, izgató szépségével, humoros, szel
lemes asszonyiságával, a dekoratív Vaály Ilona 
friss hangjával és szivetvidámitó bájával, Rát
kai Márton pedig a humorával harcolta ki a 
közönség elismerését.

7.
Rátkai mint táncos itt nem számit, csak mint 

nagy kómikusl Furcsa ez, de igy van, hogy a 
vörös Baker (Orosz Vilma) és az a nyurga, jó
képű angol fiú, amilyen talán tucatjával van 
otthon, de itt egy sincs — szóhoz, illetve tánc
hoz sem juttatták. Ez sajnos igy van. Rátkai 
táncos tradíciója is elmúlt és a boszorkányos, 
saxofonos, görlhadosztályos piddock-ok artista
mutatványa született a színpadra.

Stób Zoltán

művésze minél impozánsabb körülmények | dósom idejét. Egyelőre körülnézek: mi uj- 
között hagyja el hazáját. Berlintől • ság Pesten?

Mersz-e Mary!
November 11-ön 
pénteken először

a Király Színháziján

r in

A templom egere
VICtSZINBÁZ

Lázárnak sikerült!
t.

Kétségtelen, hogy erről beszél egész Budapest. 
Az a Budapest, amely jobban szeret színházba 
járni, mint a színházak előtt fütyülni.

— Lázárnak sikerült! A Király Szinház sorsa 
biztosítva vanl Hála Istennek ...

És az a Budapest, amely jobban lesi a mii- 
vészklubbokból kiszivárgó híreket, az irodalmi 
kávéházak veseasztalaitól, színészek, színésznők 
szabójától, fodrászától és manikürkisasszonyá- 
tól ellesett mondatmorzsAkat, mint a mai mi
nisztertanács sorsdöntő kolumnáit, ez a Buda
pest jól tudta:

a Király Szinház és a Mersz-e Máryl operett- 
revii sorsa azonos. Mindent erre a lapra tett 
fel Lázár Ödön igazgató. Nemcsak minden pén
zét, de minden hitelét is! Vagy-vagyl

Ez a Budapest, amely müvészklubbok, vese
asztalok és színházi benfentesek morzsáiból elé
gíti ki lelke pikantériát szomjazó szükségletét, 
aggódva, megilletődve állt a Király Szinház be
tegágyánál ..
• Két napja elmúlt a krízist A beteg bámulatos 
gyorsan kapott erőre.

A beteg, száraz, konzervatív törzs uj, friss, 
üde zöld ágban hajtott ki az uj életre ...

A Mersz-e Mary sikerében!

2.
Azt mondják, hogy nálunk az első ilyen revü- 

kísérletezés megbukott: A Halló Amerikai cimü 
tevii hetvennyolcszor ment a Fővárosi Operett- 
szinházban, ugyanakkor a Diadalmas asszony 
cimü operett, összesen ötször.

Tehát mi bukott meg?
A rossz revü és a rossz operett! Rossz a revü,

BELVÁROSI SZÍNHÁZ
F 
E 

FEDÁK
A 
K BARI

Aszombatesti hölgy 

mert csak hetvennyolcszor ment, és rossz az 
operett, mert csak ötször volt rá közönség. Mi 
ebből a tanulság?

Ha jó revüt hoznak, ami operett is, vígjáték 
is, meztelenség is, ruhák, káprázatos tömege is, 
tánc is, ének is, slágerek halmaza is — az A-ét- 
száz előadásnál innen meg sem áll. Viszont, jó 
jó operettet hoznak — annál már nagy siker az 
ötvenes számi

Tehát dupla vagy semmit Ezt a kis számítást 
irta Lázár Ödön Íróasztalára és ezt a kis szá
madást fogja bekeretezve elhelyezni a János 
vitéz szinlapja mellé.

3.
Mert a tradíciók nemcsak az ősi kúriák hű

vös cintermében élnek. János vitéz, Bob herceg, 
Sybill, vagy Marica grófnő és Alexandra is tra
díciói voltak ennek a színháznak, amelyek las
san éppen olyan hűvössé tették ennek a szín
háznak a levegőjét is, mint amilyen rideggé 
teszik az örök képmások az ősi ebédlő termét.

Nagy munka volt lekaparni az ősöket, akik 
mindig egyet prédikáltak, és akik sohasem tö
rődtek az idők múlásával. Nagy munka volt ez, 
hiszen a tradíciók régi emberei ugyanaz az 
igazgató, rendező, karmester, színész, festette a 
falra a rideg páncélos ősök helyébe a rózsa
színű bokák szirmait, a primadonnák bűbáját 
és a görlök csupa ritmusmozdulatait, a saxofon 
rikoltását és a szinkópák elevenségét.

4.

Halottakról ne beszéljünk. Bécsi operett nincs 
többé. A francia is gyengén áll a lábán, az an
gol is megbukott. Ellenben van egy ötlet, ami
nek kihasználására egész részvénytársaság ala
kul. Egy sereg humorista szállítja a vicceket, 
egy sereg zeneszerző a slágerbetéteket, egy se
reg tervező-szabó a ruhákat, egy nagy sereg 
szép, fiatal leány a táncot, ritmust, meztelen
séget, ízlést, divatot és egy sereg színész — az 
előadást.

Hát ez a Mersz-e Máryl
Hozzátehetjük még, hogy a közönség szívesen 

látja a dolgos részvénytársaság működését és 
tömegesen veszi a részvényeit. Bizik benne, 
mert annyit ad, amennyit ígér — a szemnek.

színházi napló

Csortos- 
értékét, 
hatással

Teljesen készen áll a Magyar Színházban 
Frantisek Langer drámája a Külváros. Dr. 
Róbert Jenő berlini színigazgató rendezte a 
darabot, amely iránt olyan érdeklődés mu
tatkozik már most is, amilyen szokatlan a 
pesti színházi világban. Ez az érdeklődés 
azt mutatja, hogy egyrészt a közönség érzi 
a szinlap

négy ragyogó nevének
Titkos Ilonának, Kiss Ferencnek, 
nak, Hegedűs Gyulának együttes 
másrészt a pesti közönségre erős 
van a Reinhardt színházának kultúrája.

A közönség könnyen felejt és könnyen tanul. 
Hamar elfelejtette, hogy valaha a Kis Komédia 
létezett és hamar megtanulta, hogy Budapest 
legragyogóbb, legfinomabb kis színháza az

Uj Szinház
létezik Második hete működik ez a kis szinház 
és minden este zsúfolt házak (I) fogadják az Uj 
Szinház színészeit. Ez a nagy szimpátia, amely 
a fiatal vállalkozással és vállalkozóval szemben 
megnyilvánult, csak igazolást talál a műsorban, 
amelynek minden száma a sablóntól mentes 
kabaréirodalom gyöngye. Többek között Bár
sony—Dajkubát paraszt tréfáját és Péchy Erzsi 
kis operettjét viharos taps jutalmazza esténkint, 
de nagyon tetszik az Uj Színház uj szinészgár- 
dája is, akik itt bontogatják szárnyukat.

Hétfőn 
rendkívüli

órakor

JTlculin- Qoujge
Benne vagyunk a főszezonban. Nagy 

filmjeink egyrésze már lepergett és az a kö
zönség, amely mindjobban kezdi figyelem
mel kisérni a film művészetének kulisza- 
mögötti frontját is, máris kezdi az évi ered
mény mérlegét magának megalkotni. A Fa
nomét, Fox és Ufa filmek egy sorban vezet
nek. Ez a megállapítás nem csak a filmek 
minőségére vonatkozik, de a forgalomba ho

zott jó filmek tömegét is jelenti. Ellenben 
meglepő
a Star filmek frontján való lemaradás 

Legutóbb a Star-szinházak nagy filmje, a 
nagy garral beharangozott Zoro-IIuru (Két 
diplomata) filmje bukott meg, de nagy csa
lódást jelentett a Conrad Veidt Máglya és 
Élet cimü attrakciója is. Ez utóbbi nem is 
a film művészi eredménye, mint inkább a 
közönségnek az exkluzivebb filmek iránti 
részvétlensége miatt nem tudott sikert 
aratni. A VVegener film sem érte el azt a 
sikert, amit a Star vezetői előre 
lek, Hogy mi ennek az oka, arra 
az a tény, hogy más fllmszinh 
vésbbé jó filmek is sikerre jut 
felelő jó szervirozás kíséretében. __ ______
Star filmszínházai a produkciójukat Ízlése
sebb csomagolásban nyújtják át a közön
ségnek, akkor lehetséges az, hogy a szá
mukra súlyosan rossz művészi mérleget —• 
még megjavíthatják. Hiszen még hosszú a 
szezon.

bejclentet- 
választ *d 
’'nn a ke
lt a meg- 
alán ha a

KÜLVÁROS
(PER1PHERIE)

TITKOS ILONA
CSORTOS GYULA 

KISS FERENC 
HEGEDŰS GYULA

Magyar Színház
Ma este tartotta első koncertjét a Vigadóba*

Hubermann Broniszláv
nagy és előkelő közönség jelenlétében. A kiváló 
művész produkcióját sok tapssal jutalmazta a 
közönség.

Mesék az Írógépről
az opera-astak kivitelivel minden este 
Honthy Hanna fis Király Ernő telliptivet VAKOM SZÍ V HÁZ
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157 percig tart a n
Hotel Napóleon HI I

A Sabaria súlyos veresége Kispesten

előadása, biztosítjuk, hogy ez alatt legalább 

157 -szer fog nevetni. 1
A Ferencváros csak a finisben tudta legyőzni a Nemzetit — 
A Hungária nehéz győzelme az Attila ellen — A Vasas két 
pontot hozott haza Debrecenből - Újpest legyőzte a III. kerü- 
tetieket — A Bástya és a Budai „33"-asok döntetlenül végeztek

Pest régen nem látott már olyan varieté mü-iés mflvétznőseregének akrobata, tánc, zsonglőr, 
sort, amilyet most a Royal Orfeum produkált. “ ' ' ... .............................. ...............................
A békeévek zsúfolt, gazdag, káprázatos műsora 
tért vissza most az Erzsébet-köruti deszkákra, 
Olyan ez a műsor, amelyre rá lehet mondani, 

ezt meg kell nézni!
A második rész kedves, kecses törpe művész-

bűvész, elcfánlidomító és revü-mutatványain 
kívül — az első rész árlistái sem maradnak el. 
Roross Elemér tréfája, Solti llermin uj kupiéi, 
Dénes Oszkár mulatságos slágerei és Sárosig 
sanzónjai adják a pesti aromáját a valóban 
világvárosi orfeum-műsornak.

Amerikának és Amerikának nemcsak a kimon
dott autószaktnájál, hanem az autót szerető 
nagyközönséget is hosszú esztendőkön keresztül 
egyaránt érdekelte nz a nagy és kíméletlen 
harc, amely Henry Ford és a Generál Motors 
Co. között folyt le. Egyes híradások szerint a 
két mammut gyár megállapodást kötött, mely 
szerint megosztják a piacot: Fordék az ol
csóbb és kisebb kocsival, mig a Generál Mo
tors Co. luxus és drágább autókkal látja el a

piacol. Ez a híresztelés nem bizonyult való
nak, mer! a legújabb jelentések arról számol
nak be, hogy i'ord az újonnan piacra dobott 
speciális kiskocsijain kívül továbbra is gyárt 
luxus kocsikat és igyekszik az ez év folyamán 
elért hatszázötvenezres rikordszámot megjaví
tani és a Generál Motors Co. 1 millió egyszáz
ezer darab Chcovalat kocsijának a számát túl 
haladni.

••

AZ 5/25 HP > AUTOMOBIL

pneumatik Árusítórt
Telefon T. 184-7H ANDRÁSSY-UT 27. SZÁM Telefon T. 134-70

Ab ,.NSU" autómárkát
nem kell bemutatni Magyarország autóvásárló 
közönségének, mert annak világhíre már rég
óta meg van alapozva. De hogy az NSU éppen 
az Andrássy-ut 27 szám alatt lévő Pneumatik 
Árusító Rt. vezérképviselete alá került, azt 
hazai autókereskedelmünk szempontjából ör
vendetes tényként kell regisztrálnunk. Hiszen 
láttuk, hogy Amerika felső tízezer kedvenc-

márkáját, a Jordán 6 és 8 hengeres autók kép
viseletét sikerült elnyernie, akkor, amikor 
több mint 20 előkelő budapesti autócég ver
sengett a képviselet elnyeréséért. A Pncumalik 
Árusító Rt. tudatában van reá váró nemes fel
adatának és a világhírű Jordán mellé most az 
NSU kiskocsi képviseletet biztosította magá
nak, hogy közönségünk minden igényének 
megfelelhcsenek.

MFR AYmotorlteré,4Pöro^X üj JL«.XjL B. ki vitelben, árban és minőségben 3 ICgdSlík

A vasárnapi teljes bajnoki nap ismét nem 
maradt meglepetés nélkül. Esemény elsősorban 
nz, hogy a Sabaria elvérze’t Kispesten. Nem 
kevésbé meglepetés az, hogy a Nemzeti pompás 
csatárjáték után csaknem sikert ért el a Ferenc
várossal szemben, amely csak a finisben dön
tötte cl a maga javára a mérkőzést. Győzött a 
Vasas Debrecenben, az Újpest a III. kerületet 
győzte maga alá, mig a Bástya és a Budai „33 
megosztoztak a bajnok; pontokon.

A vasárnapi mérkőzésekről az alábbiakban 

mólunk be:

Kispest—Sabaria 3:0 (3:0).
Kispest csapatának a Saba.-ia fölött aratott 

fényes győzelme az elmúlt bajnoki vasárnap 
meglepetése. A szombathelyi csapat nagyon 
megérezte Sághy távollétét és igy a szokatlan 
pályán szárnyszegetten vergődött. A vezető gólt 
Jeszmás szerzi meg az első félidő 16. percében, 
Weinhardt hibás elvetödése következtében. A 
31. percben Jeszmás kapulécről visszapattanó 
labdáját a résen álló Czélényi góllá értékesíti. 
Majd a 37. percben Scnkey II. lövéséből esik 
Kispest harmadik gólja. A II. félidőben a Sa
baria sorozatos támadásait a balszerencse kí
séri. Weinhardt és Pném véletlenül összeütköz
nek és a szombathelyi kapust eszméletlenül vi
szik ki a pályáról. A mérkőzés vége felé Stoffián 
is megsérül, akit a mentők szállítanak el a pá

lyáról.

Ferencváros—Nemzeti 4:2 (1:1).
A Nemzeti váratlanul fényes játékot produ

kálva, csaknem megleptést csinált. Különösen 
a Kautzky vezérlete alatt játszó csatárkvintett 
akciói ragadták nem egyszer tapsna a publi
kumot. Ha Kautzky lendületes támadó-kisér- 
letei sikerrel jártak volna, ugy a Ferencváros
nak nem lett volna elegendő az az energia, ame
lyet a finisben kifejtett. A gólokon Takács, 
Szedlacsck, Kohut és ismét Takács (11-esből) 
rúgták, mig a Nemzetinek Rémay III. és Czé- 
tényi voltak a góllövői.

Budai „33“—Bástya 0:0.
A Lágymányoson, mintegy ezer néző előtt 

lefolyt mérkőzésen a fővárosi tizenegy jobb 
volt a nagyratartott Bástya együttesénél, de 
csatárai a legjobb helyzeteket is kiaknázatla
nul hagyták. Egyetlen gólképes csatárral „lé
pésben" nyerhették volna a budaiak a meccset. 
Az adott körülmények között a Bástya őrülhet 
a döntetlen eredménynek. A 33-asoknál Zsák, 
Vogl, Czumpft és Lóiul voltak jók. László 
mint center, csapnivalóan játszott; a II. fél
időben, mint bekk, megfelelt. A Bástyában 
Busch és VJ éber magaslottak ki. Kann Ferenc 
nagyszerűen bíráskodott!

Hungária— Attila 1:0 (0:0).
A két csapat bajnoki találkozója mélyen 

alatta mozgott az elsöosztályu nívónak. A mér
kőzés egyenlő erők küzdelmeit mutatta és az 
Attila éppen ugy megnyerhette volna a meccset, 
mint a győztes csapat, amelynek egyetlen, egy- 
ben győztes gólját Hirzer lőtte.

t'llől-utl sporttelep

Kérje uj árainkat Az uj MAGOSIX túrán és városi használatban utolérhetetlen.

Méray Motorkerékpár Rt.
A MAGYAR ACÉLÁRUGYÁR R.-T. ós a M. A. G. R.-T. eladási központja

Szelnár Aladár: Magyarország turakönyvc. 
Most hagyta el a sajtót Szelnár Aladár dr.- 
nak, a Királyi Magyar Automobil Club vezér
titkárának munkája: „Magyarország Tura
könyvc". A közel négyszáz oldalas, kitünően 
összeállított mű nélkülözhetetlen kézikönyve

lesz minden olyan autó- és motorvezetőnek, 
aki a város szűk határain kívül is akar ve
zetni. Pontos útleírások, bel- és külföldi térké
pek tarkítják a könyvet. A „Magyarország 
Turakönyvc" kapható a könyv szerkesztőségé- 
ben (VI., Bajza-utca 26. I.).

A 
nap

profcsszinalista I. liga bajnokságé
este

1.
így áll:
Ferencváros 16 pont

2. Sabaria 13 pont
3. Újpest 11 pont
4. Hungária 9 pont
5. Kispest 7 pont
6. Nemzeti 6 pont
7. Bástya 

111. kér FC
6 pont

8. 5 pont
9. Vasas 5 pont

10. Bocskay 5 pont
11. Buday „33* 5 pont
12. Attila 4 pont

PAIGE
a G-honyaros alayáns amerikai autót

telüBtse meg
Vezérképviselet:

APORT AUTÓ R.-T.
AltárftSSV-Ut 37. Telefon: 280-44'

Az egy.százczcnnlllióhclvrnhntodik Good 
Ycad pncumalik érkezett cl Budapestre, amely 
méltán kellett feltűnést az Apart-cég Andrássy- 
uti kirakatában. Innen szinte percek alatt ván
dorolt át a főváros másik előkelő autószalon
jába, ahol most csodájára járnak az amerikai 
ími^hfálóproduktumának^^^^^^^^^^^^

(16-7)
17—16)
17-16)
13—17)
(9—13)
12—14)
15—21)
12—16) 
(4—13) 
10—16)

Budapest mezei futóbajnoka 
Szerb Elek (MAC)

A MAC nyerte a szenior csapatbajnok
ságot is — Az ifjúsági bajnokságot Szabi 
Mikiás ( rte — Az ifjúsági

az MTE.
Veröfényes, tavaszias időben bonyolították 

le a rákosi repülőtéren Budapest mezei futóbaj
nokságának küzdelmeit. A bajnoki verseny 
egyetlen meglepetése a maratoni bajnok: Király 
Pál gyönge szereplése volt. Király tizenharma
diknak futott be a célba.

A célszalagot Szerb Elek szakította el, Ma
jorosi és Ferihegyi előtt, de a MAC lelt a győz
tese a szenior csapatbajnokságnak is. Szabó 
Miklós könnyen győzött az ifjúsági bajnokság
ban. A csapatversenyben óriási küzdelem volt 
az MTE és a Vasas között. A győzelmet mind
össze két pontnyi differenciával szerezte meg 
az MTE csapata.

A mezei bajnokság eredménye a következő;

Szenior-bajnokság.
Táv: kb. 7 kilométer.
Egyéni bajnok: Szerb Elek (MAO 22 p. 18 mp. 2. 

Majorosi (ESC) 22 p. 20.6 mp. 3. Ferihegyi (MTK) 22 p. 
33 mp. 4. Belloni (MAC), 5. Járó (MTE), 6. Németh 
(MTE), 7. Steiner (MTE), 8. Kultsár (MAC). 9. Balogh 
(Vasas), 10. Zöllner (MAC).

Csapatbajnok a MAC 34 ponttal. 2. MTE 50 ponttal. 
3. ESC 64 pontal. 4. MTK 88 ponttal.

Ifjúsági bajnokság.
Szabó Miklós (KAOE) 13 p. 53.6 mp. 
p 10.8 mp. 3. Lintner CVasas) 14:19.2 

isns). 5. Gergely (Vasas). 6. Huszár 
ITE). 8. Kiss (MTE). 9. Lovász (MTE).

Csapatbajnok az MTE csapata 34 ponttal. 2. Vasa* 
36 ponttal. 3. az MTK 79 ponttal.

Vasárnapi sporthírek
x Ausztria legyőzte Olaszországot. (A Hétfői 

Napló tudósítójának távirata.) A két nemzet 
Bolognában lejátszott mérkőzése Ausztria 1:0 
arányú győzelmével végződött.

x Az NSC Ifjúsági boxolói nyerték Sálul 
Hermann gróf vándordíját. Vasárnap este fe* 
jezték be az ifjúsági ökölvívó-bajnokság küz
delmeit. A bajnoki versenyre kiirt Salm Her* 
mann-vándordijat az NSC ifjúsági boxolói 
nyerték. A győztesek a következők: Légsulyú 
Erős (B. Vasutas). Bantamsuly: Takács (TTC)' 
Pehelysúly: Schlésinger (MTK). Könnyűsúlyú 
Szabó (BTK). Weltersuly: Fekete (Spárta). Kö- 
zépsuly: Schmidt (MTK). Kisnehézsuly: Balogh 
(NSC). Nehézsúly: Mayer (NSC).

x A BEAC csapata vasárnap szerezte első 
győzelmét, miután a Ferencvárosi Vasutast si
került 3:1 arányban legyőznie. Vereséget szen
vedett a TTC is 3:0-ra a MAC-tól. mig a 33 FC 
a BTC-t győzte le 2:1 arányban.

x Középmagyarország—Délnyugatmagyaror- 
szág 5:2. A Dréhr-serlcgért Szolnokon lejét* 
szott mérkőzés Középmagyarország válogatott 
csapatának fényes győzelmét hozta.

Újpest— m. kér. FC 2 :1 (1:0).
Nem sok élvezetet nyújtott az újpesti Stadion

ban lejátszott mérkőzés sem, melynek győztese 
Újpest lett. A III kerület Drössler és Horváth 
tehetetlen játékának köszönheti hogy nem 
tudta legalább döntetlenné tenni a meccset. A 
vezetőgólt az első félidőben P. Szabó szerezte 
meg Újpestnek, majd a második félidőben 
Ströck sikerült lövése szaporítja kettőre a gó
lok számát A III. kerület egyetlen gólját 
Kunyor lőtte.

Vasas—Bocskay 2:1 (1:0).
Debrecen november 6.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen
tése). A Bocskay a balszerencse ellen hasztala
nul küzdve, saját otthonában vereséget szenve
dett fővárosi ellenfelétől. Mig az első félidőben 
a Bocskay csatársora számos gólhelyzetet nem 
tudott értékesíteni, addig a Vasasok megszerez
ték a vezetést. A II. félidőben a tempót jobban 
biró Vasasok kerültek döntő fölénybe és bár 
a Bocskay akciói is sűrűn veszélyeztetlek, u 
Vasasok győztesen vonultak le n pályáról.

Rákospalota vereségével megerősödött Pest- 
ercsébct vezető-pozíciója ■ II. proflllgá-

dagabb Magyarország motorkerékpársportoló 
gárdája ez év elseje óla. Ez a körülmény tehát 
azt igazolja, hogy a megbízhatóságánál köz
ismert Méray motorkerékpár olcsóságánál és 
tökéletes konstrukciójánál fogva utólérhctct- 
len. A vitán felüli megbízhatóságát igazolja, 
hogy az összes megbízhatósági versenyeket a 
Mérag-gép nyerte meg, igy a legutóbbi mis
kolci pályaavató versenyben is fényes győzel
met aratott. Értesülésünk szerint a cég közel 
jövőben jelentékeny árleszállítással lepi meg a 
piacot,
. ..** ^’rrrrr»a harmadik száma most hagyta el a saj
tót. A tiyugatcurópal nívón álló szaklap legutóbbi szá- 
mn kétségtelenül igazolja Rartók Tibor és Farkasból* 
Tibor szerkesztők iczzóértósét, mert Az Unexetó tar
talmánál, hírszolgálatánál és kivi 
hézagpótló orgánum.

A II. liga vasárnapi eredményei: Bak—Teréz
város 3:1. Turul—Rákospalota 3:1. Kossuth— 
Erzsébetváros 1:1 Pesterzsébet—Soroksár 3:1. 
Somogy—Ékszerész 6:2. Húsos—Városi 1 :0.

A bajnokság élén továbbra is Pesterzsébet 
áll 14 ponttal. Rákospalotának, Somogynak és 
a Turulnak egyformán 11—11 pontja van.

A II. B) ligában
a Kanizsa verollenül vezet 15 ponttal. A vasár
napi eredmények: II. kér FC—Szemere 1 :1.

mert Az Úrvezető tar- Kanizsa—Csaba 1:0. Pécs Baranya—Wekcrlc 
MldínU tosn Uuln 2:2. u. Törekvój—Lipótváros 3:2.

Káposztásmegyeri versenyek
I. 1. Citeia (p) Csató. 2. Ildikó (»/i. reá) Kárászok. 

Fm.: Forgószél (4). Feltartva 10:25.
II. 1 Anikó (3) Baksak. 2. Tatrang (1%) Bözftdi. 8.. 

Tiszavölgye (2%) Péter. Fm.: Derengő (5), Picikém (4). 
Csiribum (20), Sára II. (25). 1% h. 2% h. 10:37, 13,

<2H) Martinék. 2. Maredeur («) Caéca. 
3. Mldas (•/!• reá) Pap. Fm.: Bolygó (3). Viglegény 
(8), Snobby (16). 6 h. 1% h. 10:59, 26, 75.

IV. 1. Maroc (p) Kovács. 2 Formás (2) Dózsái 3. 
Sovignon (2) Varga. Fm.: Pravda (8), Wacapo (14). 
Eladólány (12). 2 h. 6 h. 10:23, 15, 16.

V. 1. Bóra (3) Horváth B. 2. Hetes (1H) Esch TL 
3. Profi (6) Bódé. Fm.: Deborah (1%). Schnedenklc (3). 
Fálum (16). 2Vj, h. nykh. 10:50, 27, 20.

Infatuons (12). Avar (6).

Bécsi lóversenyek
Elfö fölényesen győfötl a Matadorén Makb-brt

A bécsi ügetőversenypályán vasárnap talál
kozott a három fenomenális ügető: a magyar 
Első, Coriolanus és Athos. A szenzációs meccs 
derbytömegeket vonzott a pályára. A 2000 mé
teres távon futott verseny Első könnyű győzel
mével végződött. DicíTenbachernck, Első hajtó
jának nem is kellett a remek iigctőből tudásá
nak javát kivenni: 1.22-ös idő teljesen elég volt 
a győzelemhez. A mécsben Athos második, 
Coriolanus harmadik. Első győzelme igen nép
szerű volt s az izgalmas mérkőzésre a bécsiek 
hatalmas fogadásokat kötöttek.
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