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Órákon ál zsidűztaH. uloziaK fis gráf Kieneisherg 
Kuiluszminiszterl ahcugoiidK a numerus elausus 

hívei vasárnap a regi KápvieeiOházban
wSiii Károly és Gömbös Gyula támadása a Kormány ellen — Eohhardt Tibor 
élesen nekirohant Klebelsberg Kultuszminiszternek, akit szakadatlanul abcugoltak

Mintha a kommunizmus utáni idők eleve
nedtek volna meg. Vasárnap délután a régi 
képviselőházban gyűlést tartottak különböző 
társadalmi egyesületek, meglehetősen nagy 
érdeklődés mellett. Az érdeklődés indokolt 
volt: órákon át zsidóztak abban a terem
ben, ahol hetvenkilenc évvel ezelőtt a már
ciusi eszméket: a jogegyenlőség elveit tör
vénybe iktatták. „Le a zsidókkal !“ „Akasz
tófát a zsidóknak 1“ Pfuj 1 Pfuj I Abcug a 
kultuszminiszter I Le kell huzni a helyéről I 
<— kiáltozták a megjelentek megújuló erő
vel, szakadatlanul egész vasárnap este.

A numerus elausus híveinek erről a gyűlé
séről a következő tudósitásunk számol be :

A Társadalmi Egyesületek Szövetségének 
több alosztálya gyűlést hivott össze vasárnap 
délután öt órára a régi képviselőházba, hogy 
tiltakozzék a kormánynak a numerus clau- 
sus módosítására vonatkozó terve ellen. A 
gyűlést Altenburger Gyula, a TESZ alelnöke 
nyitotta meg, aki bejelentette, hogy

Tormay Cecil gyengélkedése miatt, Te
leki Pál gróf pedig akadályoztatása mi

att kénytelen volt távolmaradni.
'Altenburger Gyula megnyitóbeszédében azt 
hangoztatta, hogy higgadtságra van szük
ség, amit azonban nehéz megőrizni, amikor 
a trianoni szerződés ratifikálásának mai, 
hetedik évfordulóján, külföldi és belföldi 
nyomásra, annak az egyetlen magyar tör
vénynek a megváltoztatására tesznek kísér
letet, amely törvény a magyar faj érdekei
nek megóvását célozza.

Altenburger Gyula elnöki megnyitóbeszéde 
közben érkezik Eckhardt Tibor, majd Göm
bös Gyula, később Wolff Károly, akiket úgy

a terem közepén háromszög alakban el
helyezkedett feketeinges és fokosos 

sasok,
mint a nagyszámban egybegyült hallgatókö
zönség is percekig tartó hangos ovációban 
részesít. Altenburger Gyula közben élesen tá
madta u zsidóságot.

Valahányszor zsidóságról beszélt, a kar
zatokon százával kiáltozták : — Pfuj 1 

Pfuj 1 Le a zsidó világuralommal!
Altenburger Gyula egyébként beszédében 

azt állította, hogy „a zsidóság feneketlen 
gyűlölettel viseltetik minden más nép iránt 
azért, mert századokon keresztül páriasors
ra volt kárhoztatva". Trianon az oka, hogy 
zsidókérdés van Magyar országon — mon
dotta az elnök, mire újból viharos felkiál
tások hangzottak el a karzatokról:

— .4 zsidók robbantották fel az országot!
Altenburger Gyula Kossuth Lajost is meg

támadta, azt állította ugyanis, hogy

a zsidóság emancipálása, ami ebben a 
teremben történt, Kossuth Lajosnak és 
Deák Ferencnek nagy tévedése volt, 
mert az a szabadság, amit a zsidóknak 
adnak, egyenlő azzal az eljárással, 
mintha a fencvadakat kiengedik a ket

recükből.
Fém kevesebbet követelt ezután Altenb'ir- 
ger Gyula, mint azt, hogy a zsidókat semmi
féle intellektuális pályára ne engedjék be, 
főbbé egyetlen zsidó hallgatót az egyetemre 
ne vegyenek föl mindaddig, amíg az ügyvédi, 
orvosi és mérnöki pályán lévő zsidók száma 
le nem száll az összlétszám öt százalékára.

ECKHARDT TIBOR
volt a következő szónok, aki azzal a kér
déssel foglalkozott beszédében, igaz c, hogy 

a külföld nyomása kényszeríti a jelenlegi 
magyar kormányzatot a numerus elausus 
megváltoztatására, vagy pedig csak kram 
pusznak használják a külföldet arra, hogy 
a nemzeti társadalomra rákényszeritsek 
idegen tényezők akaratát. Nem hiszi, hogy 
akadna magyar államférfiig aki

ezzel a hitvány ürüggyel akarná meg
indokolni a numerus elausus módosítá

„Ha nem mond le, le kell huzni r
— A kultuszminiszter — mondja Eckhardt 

Tibor — már tavaly megígérte a népszövetségi 
ülésen, hogy a kormány az arra alkalmas 
pillanatban önként hatályon kívül fogja he
lyezni a törvényt. Itthon mégis azt hirdette, 
hogy megvédte a numerus clausust. Ezért öt 
a keresztény társadalom még ünnepelte is. 
Tegnap egy bécsi lapban Klebelsberg ujra 
bejelenti, hogy a kormány vele együtt rég
óta el van szánva a numerus elausus áldat
lan örökségének megváltoztatására. Eckhar- 
dtot itt ujra félbeszakítja a közbeszólások 
áradata.

— Mondjon le! Ha nem mond 1c, le 
kell huzni! Pfuj! Le vele !

Kiabálták minden oldalról.
— Kérdem — folytatta Eckhardt — váj

jon ugyanezt mondta-e az egyetemi hallga
tóságnak is a kultuszminiszter.

Hatalmas visszhangként kiáltottak visz- 
sza a hallgatóság soraiban: — Hazudott!

— Arra kérjük a kultuszminisztert (Nem 
kérjük, hanem követeljük I — kiabálják 
minden felöl), hogy két ellentmondó nyilat
kozata után tegyen egy harmadikat is és azt 
kérdezzük tőle, hogy mondja meg benne, 
mikor mondott igazat. (Nagy taps.) Ha a 
népszövetség gyakorolna is nyomást a kor
mányra, kérdezem, hogy a nemzeti kisebb
ségekkel szemben tanúsított legutóbbi maga
tartása után, remélhetjük-e tőle, hogy egy 
lépéssel is előbbre jutunk, ha kívánságát a 
numerus elausus tekintétében teljesítjük.

Közbekiáltások : — Akasztófát a zsidók
nak ! Pfuj Klebelsberg! Le vele!

Miután a közönség már közel ötnegyedórán 
át pfujozla Klebelsberg kultuszminisztert és 
ftl?y-eíy abcugolás perceken át megismétlődön, 
a rendőrhatóság képviselője végre kérte az el
nököt, hogy csináljon rendet. Közben Eckhardt 
'gy fejezte be beszédét:

— Nem provokálunk senkit, de a kormány 
is hagyjon békét, mert ha provokál c kérdés
ben, akkor a törvénykönyvvel a kezünkben 
meg fogjuk védeni a magyar nemzet érdekeit 
és becsületét. (Óriási taps.)

Eckhardt Tibor után percekig tartó éljenzés 
között

WOLFF KAROLY

kezdett beszélni. Azt hangoztatta, hogy elég 
volt a kétszínűség politikájából. De nem elég 
csak jajongani! Tekintsünk beleiéi Egy kiinduló 
nagy harc előestéjén tartunk seregszemlén 
Hogy lehet nz. hogy
a politikai jcllcmtclcnség szemrebbenés nél 

kUl meg mer jelenül ■ fórumon.
Hogy lehel az, hogy politikusok, államférfink 
működése abban merül ki, hogy tudnak vissza
felé menni.

GÖMBÖS GYULA
volt a következő szónok. Arról beszélt, hogy a 
numerus clausussal él vagy hal a keresztény 
irányzat es ebben a küzdelemben semmiféle 
eszköztől sem szabad visszariadni.

Erre a kijelentésre perceken át tartó taps
viharban tört ki a közönség,

sának szükségességét.
Amikor Eckhardt a népszövetségről be

szél, a hallgatóság egy része kiabálni kezd; 
Sóhivatal! Só fuvolái I Eckhardt ezután a 
kultuszminiszter szerepével foglalkozik s mi
kor Klebelsberg nevét említi

a hallgatóság soraiban helyet foglaló 
diákság hangosan abcugolni és pfujozni 

kezd. 

Éljen a magyar Mussolini!

kiáltozták a lelkes hallgatók. Gömbös pedig 
folytatta. Azt fejtegette, hogy a kormány a kül
földön nem gondoskodott a numerus clausus- 
törvény megvédéséről, nem világosította fel a 
'külföldi sajtót és a közvéleményt a törvény 
indokolt voltáról.

Genfbe egy olyan embert küldött, aki haj
ladozni és mentegetődzn! ment oda.

.4 keresztény törvényhozók követelik, hogy egy 
olyan megfelelő férfiú menjen ki Genfbe, aki a 
kérdés lényegét az egész világ színe előtt meg
világítja és visszautasít minden belügyeinkbe 
való beavatkozást. Aki megmagyarázza, hogy 
egy numerus elausus nem jogfoszló, hanem 
igazságosztó törvény, amely a számarány sze
rinti érvényesülést jelenti. Olyan férfi menjen

„Minek is örüljön ez a Kossuth?"
Peyer Károly és Propper Sándor beszéde a szociáldemokraták 

emlékünnepélyén a Kossuth-szobornál
A szociáldemokrata párt vasárnap délelőtt 

féltiz órára népgyülést hirdetett a Kossuth- 
térre, hogy a hivatalos ünnepségtől függetlenül 
lerójja kegyeletét Kossuth Lajos emléke iránt. 
Már kilenc órától kezdve özönlött a nép nz uj 
Kossuth-szoborhoz, amelynek talapzatán hatal
mas koszorúk és kis őszirózsás bokréták tö
mege hevert. Másfél órán át tartott a gyüleke
zés. Több, mint tízezerre tehető a megjelent 
érdeklődök száma. Mielőtt nz ünnepség meg- 

volna, n szociáldemokrata párt tit
kársága elhelyezte koszorúját a szobor talap
zatára. ,

A hatalmas babérkoszorú közepén óriási 
vörössregfüs csokor, a koszorú vörös sza
lagján pedig ez a felírás: „Kossuth Lajos
nak a magyarországi szociáldemokrata 

párt."

Pontban tizenegy órakor nyitotta meg a nép- 
gyűlést Szakasies Árpád, a párt központi fő
titkára. üdvözölte azokat, akik eljöttek hitet 
tenni a negyvennyolcas forradalom és Kos
suth Lajos eszméi mellett, mnjd javasolta, hogy 
elnökké Propper Sándort válasszák meg.

PROPPER SÁNDOR
a rögtönzött elnöki emelvényen azzal kezdte 
megnyitó beszédét, hogy „a felszabadított 
jobbágyok jogtalan utódai jöttek ma (de a hi
vatalos ünneplés után mélyről jövő ünneplésre. 
Eljöttünk hetvenkilenc évvel a nagy március 
után tetemrehivni. számonkérni a márciusi 
örökséget számonkérni március szellemét, 
amely nekünk lángolt." Majd megállapította, 
hogy „késői korcs utódok kiforgatták a ma
gyar népet jogos örökségéből." Beszéde to
vábbi során Propper Sándor arról beszélt, hogy 
a magyar munkásság ide hozta Kossuth Lajos 
szobrához megliportságának minden össze
gyűlt keserűségét „Hideg szobor tövében ál
lunk, — mondotta a többek között — de füt 
bennünket az a tudat, hogy ha a szobor meg 
tudna elevenedni, kőnnypatak omlana a sze
méből, keiét nyújtaná az elnyomott magyar

ki, akinek szent elhatározása, hogy megvédi a 
törvényt, aki azzal a tudattal megy ki, hogy 
ott egy szent ügyet képvisel.

Gömbös Gyulának ez a közönség nagy ré
szének véleménye szerint, Apponyi Albert 
gróf ellen irányuló támadása minden kí

sérő megjegyzés nélkül hangzott cl, 

mire Gömbös igy fejezte be beszédét:
—- A józan magyar zsidóság az utolsó perc* 

ben maga fogja a kormányt kérni, hogy vegye 
le napirendről ezt a kérdést, ha nem akar a 
kormány liátamögül keztyüt dobni a magyar 
keresztény társadalomra. Én csak annyit mon
dok, hogy ezt a keztyüt felvesszük és le neiu 
tesszük, ha az egész magyarság elpusztul is. 
amig vissza nem szerezzük ebben az országban 
a keresztény magyarság pozícióját.

Milotay István felszólalása után Altenburger 
elnök közölte a nagygyűléssel, hogy a buda
pesti nagygyűléssel egyidejűén az országban 3ft 
gyűlés folyik a numerus elausus megváltozta
tása ellen. Végül határozati javaslatot terjesz
tet be, amely szerint a nagygyűlés tiltakozik a 
numerus c'ausus megváltoztatása ellen, követeli 
a törvény kiterjesztését, követeli a diplomák 
nosztriflkálásának numerus claususát, kívánja 
az idegenek hivatalos alkalmazásának törvényes 
rendezését a numerus elausus szellemében. A 
határozatról feliratban értesítik a kormányt, 
a képviselőházat és külön feliratot intéznek a 
kormányzóhoz is.

nép felé és ajkáról uj hívó szózat zengene üj, 
döntő szabadságharcra".

Kossuth Lajos emlőkének jelentőségét

PEYER KÁROLY

méltatta. Abból indult ki. hogj’ Kossuth Lajos 
idegenben, hontalanságban, a hivatalos ma
gyar nemzettől megtagadva halt meg és évti
zedekre volt szükség, amig az ország fővárosa 
lerótta nagy fiúval szemben háláját Majd igy 
folytatta:

—• Mi, a negyvennyolcas eszmék igaz, őszinte 
követői, eljöttünk ide, hogy külön, minden be
folyástól mentesen legyünk hitvallást meggyő
ződésünk szerint „Kossuth, a nagy magyar ál
lamférfin eszméi mellett. Országhábontó leu 
belőled, — mondotta Kossuth Lajosnak gyer
mekkorában a tanára, 1837-ben pedig az akkori 
független bíróság Kossuth Lajost „országhábo- 
ritó" cikkeiért háromévi börtönre ítélte, amit 
a hétszemélyes tábla négyévi börtönre emelt 
föl. Széchenyi a hirlapirás abbahagyására szó
lította föl Kossuth Lajosi, de őt nem lehetett 
megfélemlíteni.

Peyer Károly ezután a Habsburgok szerepé
ről beszélt.

Amikor a Habsburgok nevét említette, a 
tömeg percekig tartó lármában tört ki:

— Pfuj, pfuj! Le velük!

kiáltozták minden oldalról, mire Koppány Pál 
rendörfőtanácsos felhívta Propper Sándort, a 
népgyülés elnökéi, hogy a közbeszólókat 
csendre intse.

Peyer Károly azzal a megállapítással foly* 
tatta beszédét, hogy Magyarország sohasem 
csonkult volna meg, ha a negyvennyolcas for
radalom és a negyvenkilences szabadságharc 
nem bukott volna el.

— Kossuth Lajosról azt hirdetik, — mon
dotta. — hogy az cgé.z magyar népé. Mégis 
azt érezzük, nekünk több volt, mint másnak. 
Több azért, mert eszmél közel állanak hoz-ónk, 
hiszen ő állást foglalt a rendi alkotmány ellent
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'felszabadította a jobbágyságot és azt hirdette, 
hogy az alkotmány épületét a kiváltságosok 
homoktalajáról a demokrácia renditheletlcn 
szikla alapjára kell helyezni. Kossuth Lajos 
állást foglalt a gondolat szabadsága mellett. 
Sajtószabadságát követeli és ezért végigszenve
dd! börtönt, lapelkobzást, lapbetiltást.

Közben, mikor Peyer Kát oly Kossuth francia
országi látogatásáról beszélt és a francin köz
társaságról mondott szavalt Idézte, a tömeg 
a köztársaságot kezdte éljenezni, mire a rendőr
főtanácsos újra figyelmezlrtte az elnököt, hogy 
a közt eszóláso kai akadályozza meg.

Peyer Károly ezután a szoborról beszélt.
— Végre itt áll a törvényhozás épülete előtt 

Kossuthnak és minisztereinek a szobra.

Bu’uló Kossuthot állítottak feL Mások ezt 
kifogásolják. ml kevésbé kifogásoljuk. 
Ugyan minek Ürüljön ez a Kossuth? Na

gyon stilszerü ez a Kossuth.

Az ország függetlenségét, amiért Kossuth Lajos 
harcolt, visszanyertük, de elvesztettük nz or
szág nagy részét. HH8 bán az egész ország népe 
Kossuth mellé állott, mert a szabadságért har
colt. Egy nemzet egységesen összeforrni csak 
a szabadságjogok kivívásában tud. Az elnyomók 
csak szuronyokra, lakájokra és börtönőrökre 
támaszkodnak.

Peyer Károly azzal a fölhívással fejezte be 
beszédét, hogy a szociáldemokrata párt mun
kássága legyen hű Kossuth eszméihez.

A záróbeszédet Proppcr Sándor mondotta:
— A dolgozó magyar nép — úgymond — 

nyolcvan esztendővel a márciusi forradalom 
után sorakozzék egy végső nngy erőfeszitésrel

A rendőrfőtnnűcsos figyelmeztette a szóno
kol, hogy ne térjen el a napirendtől. A tömeg 
meglehetős izgalommal fogadta a rendőri be
avatkozást és ilyeneket kiáltozott Proppcr fele:

— Csak folytassa!
Propper Sándor folytatta beszédét, mire újra 

rendőri beavatkozásra került a sor, amikot 
Proppcr azt mondotta, hogy a mai nap legyen 
megindít úja egy uj nagy harcnak, amelynek 
célja az általános titkos választójog kivívása. 
Végül is igy fejezte be beszédét:

- A mai nap legyen kiinduló pontja egy uj 
korszaknak, egy uj márciusi eskünek: Eskü
szünk, hogy rabok tovább nem leszünk!

Ezzel be is fejeződött az ünnepség, mire a 
tömeg a szoborhoz nyomult előre, amelynek 
talapzatára ezrével szórták az őszirózsákat és 
krizantémokat. Alig öl perc telt el az ünnepség 
befejezése után, amikor • lovasrendőrök indul
tak meg at emberekkel teli téren és gyalogos 
rendőrök sokaságával arra kényszcrilelték a 
tömeget, hogy azonnal oszoljon szét és menjen 
haza. Negyedóra múlva már csak a szobor kö
rül áll néhány érdeklődő.

A fővárosi választás idejéről 
minden kombináció korai

- mondja Scitovszky belügyminiszter
A főváros ma terjeszti föl a belügyminiszterhez 

az uj költségvetést
Az utóbbi időben a fővárosi törvényjavas

latról és ezzel kapcsolatban az uj községi 
választások időpontjáról a legkülönbözőbb, 
egymásnak ellentmondó hírek terjedtek el. 
A Hétfői Napló munkatársának alkalma 
volt eiTől a kérdésről

SCITOVSZKY BÉLA

belügyminiszterrel beszélni, aki a követke
zőket mondotta:

— A fővárosi törvényjavaslat parlamenti 
tárgyalásának időpontjáról még nincs dön
tés. Még csak megközelítően sem mondhatom 
meg, hogy a fővárost törvényjavaslat mikor 
kerül a képviselőhöz napirendjére. Mindazok 
a hírek, amelyek erre vonatkozóan a sajtó
ban megjelentek, egyszerűen találgatások. 
A leghatározottabban kijelenthetem, hogy

a fővárosi törvényjavaslat tárgyalására 
és az uj községi választások időpont
jára vonatkozóan minden kombináció 

korai.
Teljesen beavatott kormánykörökben úgy 

tudják, hogy a fővárosi törvényjavaslat tár
gyalására az 1928—29. évi költségvetés meg
szavazása után, tehát előreláthalóan április
ban vagy májusban kerül a sor. A fővárosi 
javaslat tárgyalásának időpontja még két
séges, annyi azonban bizonyos, hogy a nyári 
szünet előtt feltétlenül tető alá kell hozni az

uj fővárosi törvényt, annál is inkább, mert 
1928 december harmincegyedikén lejár a ki
sorsolt bizottsági tagok mandátuma. Éppen 
erre a körülményre való tekintettel 
nyosra vehető az is, hogy

az uj községi választások a jövő 
őszén fognak lezajlani.

A főváros tanácsa tegnap rendkívüli 
tartott, amelyen befejezte a főváros 
évi költségvetésének egyeztetési munkála
tait.

Az uj költségvetést ma délelőtt terjeszti 
föl Slpőcz Jenő polgármester a belügy

minisztériumhoz.
Az uj költségvetést a vonatkozó rendelkezés 
szerint harminc napig közszemlére kellett 
volna kitenni, minthogy azonban a községi 
háztartások ellenőrzéséről szóló törvény 
úgy intézkedik, hogy a jövő évi költségvetést 
november tizenötödikéig fel kell terjeszteni 
a belügyminiszterhez, a költségvetést köz
szemlére kitenni nem lehet.

Politikai körökben a költségvetés nagy
vitája után élén érdeklődéssel várják Sci
tovszky Béla belügyminiszter döntését, már 
csak azért is, mert ez lesz az első alkalom, 
amikor a kormány az említett törvényben 
nyert felhatalmazás alapján önkényesen is 
változásokat eszközölhet a főváros költség
vetésén.

Napról-napra szaporodtak a feljelentések, 
amelyeket különböző bécsi, berlini és svájci 
cégek adtak be ellenük, akik több mllliárdot 
követelnek Walderen és Surányln.

Néhány nappal ezelőtt detektívek mentek ki 
Surányi és Walder lakására, de már egyiküket 
sem találták meg: mindketten megszöktek 
Budapestről, miután Ausztria és Svájc csaknem 
minden nagyobb textilkereskedőjét becsapták. 
Állítólag mind a kelten

Dél-Amerlkába szöktek.
A főkapitányság nyomozólevelet bocsátott ki a 
megszökött textilnagykereskedők ellen.

bízó-

év

ülést 
1928.

Autóösszeütközés 
Szeged mellett öt könnyű 

sérüléssel
Szeged, november 13. ' 

(A Hétfői Napló tudósítójától.)

Szombaton este könnyen végzetessé vál
ható szerencsétlenség történt a Szeged
budapesti országúton. Kistelekről, Szűcs kis
teleki pékmester autóján öt fiatalembert 
igyekezett Szegedre, a színházi előadásra. 
Kistelek 
zott egy 
autónak 
soffőrök 
észre az 
gépkocsit. Ekkor azonban

már nem lehetett kikerülni az össze
ütközést.

A nagy sebességgel haladó kisteleki autó az 
összeütközés következtében

felborult.

Utasai széles Ívben kirepültek belőle. Sze
rencsére valamennyien csak könnyebben 
sérültek meg.

és Szeged között az autó találko- 
szemközt jövö autóval. Mindkét 
élesen világitolt a reflektora s a 

csak az utolsó percben vették 
egymással szemközt haladó két
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I magyar dalainak kitti- 
i nőén sikerült lemezei 
' mától kezdve minden 
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Közelharc egy dühöngő 
elmebeieggel, aki berelvával és 
baltával akarta kiirtani családját

Rothermere lord cikkeinek hatása 
alatt a magyar államnak ajándékoz- 
ták a bécsi japán kiállítás anyagát

A világháború befejezése után a japán poli
tika felismerte Középeurópa nagy gazdasági je
lentőségét és elhatározta, hogy a japán ipar 
és iparművészet részére közvetlen európai 
kapcsolatot teremt. A japán kereskedelmi ka
marák szövetsége kiküldte a japán külkeres
kedelmi szövetség igazgatóját, Nakamura Sho- 
tarot Bécsbe, hogy az őszi uiinlavásáron ki
állítással vegyen részt. Ez a kiállítás rendkívül 
nagy feltűnést kellett és az osztrák kereske
dők óriási összegeket kínáltak a kiállítás anya
gáért, ameiy most érdekes körülmények kö
zött

teljesen Ingyen jutóit a magyar állam bir
tokába.

Nakamuro Shotarőnak ugyanis Becsben vé
letlenül

kezébe került a Daily Mailnek az a 
száma, mely Rothermere lord első, Ma
gyarország érdekében Irt cikkét tartal-

Shotaro elha- 
teljes anyagát 

államnak*

mazta.
A cikk halasa alatt Nakamura 
tározla, hogy a bécsi kiállítás

ingyen átengedi a magyar
Az ajándékozás tervét az illetékes magyar 

körök is természetesen a legnagyobb örömmel 
fogadták, erre Nakamura eljött Budapestre és 
itt az ajándékozás részleteire és az áru Buda
pestre szállításúra vonatkozólag megállapodást 
iétesitett. A Magyarországnak ajándékozott ki
állítási anyag selyemnemüekböl, porcellánokból 
és kínai ezüsttárgyakból áll. A bécsi kiállítás 
lezárása után a gyűjteményt 25 ládába becso
magolták, hajóra rakták és japán költségen 
Budapestre szállították.

\ japán gyűjteményt a kormány rendelke
zése folytán kiállítják a technológiai intézet
ben. A kiállítás január 1-én nyílik meg, majd 
az anyag a fclsőipariskolába és a női iparisko
lába kerül állandó elhelyezésre.

Vasárnap délelőtt Újpesten a Venczióner Ln- 
jos-utca 14. számú házban nagy rémületet kel
tett Kiss János 39 éves mázolósegéd, akin ki
tört ki az elmebaj s ki akarta irtani a családját.

A kora reggeli órákban a ház lakói arra let
tek figyelmesek, hogy Kissék lakásából vere
kedés zaja és röviddel utána scgélykiáltások 
hallatszottak ki. Amikor a lakók odasiettek, 
megrémülve állapították meg. hogy Kiss Jáno
son kitört az elmebaj és lakásának ajtaját 
magára zárva egy

éles berelvával és baltával felfegyverkezve 
állandóan azt kiabálta :

— Megölök mindenkit, aki a kőzetembe mer 
jönni. Kiirtom a családomat.

Egyesek nekibálorodva beaknrtak hatolni a 
lakásba, erre azonban Kiss saját torkára illesz
tette a beretvát és megfenyegette a közeledőket, 
ha bemennek a lakásba,

megöli magát.
Közben nz őrszomes rendőr segítségül hi

vott társaival együtt behatolt a lakásba és 
hosszas küzdelem után, melynek során Kiss 
János most már teljes dühhel a rendőröknek 
rontott, sikerült megfékezni a dühöngöl, akit 
ni újpesti krr kapitányságra állítottak elő, ahol 
a rendörorvos megállapította, hogy Kiss János 
köz- és önveszélyes őrült. Kissi a mentők az 
angyalföldi elmegyógyintézetbe szállitolták.

Többmilliárdos csalás 
után Délamerikába szökött két 
budapesti textil-nagykereskedő

Ausztria és Svájc csaknem minden nagyobb 
textilkereskedőjét becsapták

Néhány héttel ezelőtt a főkapitányságon 
megjelent egy nagy bécsi texlilkercskcdű cég 
jogi képviselője s

bUuvádl feljelentést tett két budapesti 
textUnagykereskedő ellen.

Walder Józsefet és Surányi Miklóst jelentették 
fel hitelezési csalás elmén, ...............
svájci frank érlékü textilárut 
árul továbbadták anélkül, hogy 
sét kiegyenlítették volna.

Walder és Surányi néhány 
előtt nyitották meg tcxtiíüzlctükct, amely 
eleinte kitünően jövedelmezett.

Hatalmas ktllfUldl Üzleteket kötöttek
s rövidesen milliárdos forgalmat bonyolítottak 
le. A legnaoyobb a legelőkelőbb osztrák, német

mert többezer 
vettek át s az 
a cég követeié*

esztendővel ez-

Szeged, november 13.
f.4 Hétfői Napló tudósítójától. Szombaton, 

a késő esti órákban kisebb vadásztársaság 
tért be vadászat után Tóbiás Péter gazdá
hoz lakmározásra. Az éjfél utáni órákban 
meglehetős boros hangulatban volt a társa
ság, amidőn Pál Sándor üvegházai gazda tá
vozni készült. Társai mindenáron ott akar
ták még tartani, de Pál Sándor nem tágított 
szándékától. Befogta kocsijába a lovakat s 
éppen indulni akart, amikor vadásztársai 
a kocsi elé álltak s megakadályozták az el- 
indulásban.

A kocsi körül Pál Sándor és társai között 
heves jelenetek játszódtak le. Pál ingerült 
állapotban

előkapta revolverét s társai közé lőtt. 
A golyó a házigazdát, Tóbiás Pétert 

érte, aki nyomban összeesett.
A súlyosan sérült gazdát kocsin, életveszé-* 
lyes állapotban a szegedi közkórházba szál
lították. Pál Sándort, aki kocsiján sebes 
iramban hazatartott,

a hajnali órákban csendőrök szállítot
ták el a lakásáról a szegedi ügyészség 

fogházába.

és svájci cégekkel állottak már üzleti össze
köttetésben, amikor váratlanul fizetési nehézsé
gekbe jutottak. Walder és Surányi azonban el
titkolták fizetésképtelenségüket s

mikor mír csőd szélén állottak, milliárdos 
értékű árukat vettek bizományba külföldi 
üzletfeleiktől és ezeket azután nyomban 

továbbították,
anélkül, hogy hitelozőik követeléseit rendezték 
volna.

A főkapitányságra emiatt sorozatosan érkez
tek a feljelentések Walder és Surányi ellen. Az 
első feljelentés ulán egy nagy bécsi cég a Sicg- 
fried Salzer textilüzlet lett feljelentést a fő
kapitányságon 6000 svájci frank értékű áru 
clsikknsztá'Aért, majd Eugen Danz svájci cég 
feljelentése érkezett meg, amely

tízezer svájci frank értékű áru bűnös el
tulajdonításával vádolja Walder! éa társát.

Szent Margitszigeti 
Szanatórium
Kitűnő őszi és téli kúrák 
Tökéletes diétás konyha

Kénes és szénsavas forrésfQrdék a 
lakészobéknan

Szobák ötszöri étkezéssel 
és fürdőkkel 20. P-tól

MMXOBmt

Szent Margitszigeti
Nagyszálloda

Kényelmes, esendő’’ tartózkodás. — Köz
ponti fűtés. - Olcsó szobaárak Étterem 
saját kezelésben. -- Napi penzió P 7.20

Közvetlen autobuszközlekedés az 
Erzsébet-tér és Sas-utca sarkától

menetmi 40 fiiiör

AZERHSIT-MUZEUM AUKCIÓ XXXVII
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Kitenyi Hugó gyoitemonye n. nw 
Farkashozy Jenő
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Vasárnap letartóztatták Párizsban 
Blumenstein ötödik cinkosát

Újabb letartóztatások várhatók — A Ferenc-körút kör
nyékén keresik a kötvénycsempészek budapesti társait

A kötvényhamisitás ügye ma már négy' 
állam rendőrségét foglalkoztatja. Nyomozást 
folytat a párisi és a budapesti rendőrség, 
azonkívül a berlini és bécsi rendőrfönöksé- 
gek is bizalmas megfigyeléseket végeznek. 
Az események központja azonban természe
tesen Páris, ahol ma újabb nagy' feltűnést 
keltő eset történt, amennyiben letartóztatták 
Blumenstein ötödik bűntársát. A világese
ménnyé dagadt kötvényhamisitásról a Hét
fői Napló párisi, bécsi és budapesti tudó
sítói az alábbiakban számolnak be :

Letartóztatták 
George de Fallois 

biztosítási ügynököt
Páris, november 13.

(A Hétfői Napló tudósitójától.) A köt- 
vényhamisitás ügyében dolgozó vizsgáló
bíró két elfogatóparancsot bocsátott ki 
Blumenstein bűntársai ellen. Az egyik neve 
ismeretlen, a másik azonban ma már a 
rendőrségre került. Mint ismeretes, tegnap 
letartóztatták Jean de Fallois igazgató-mér
nököt, aki összeköttetésben állt Blumen
steinnel. A vizsgálóbíró újabb elfogatópa
rancsainak egyike az igazgató fivérére, 
George de Fallois negyvenhétéves biztosí
tási ügynökre vonatkozott. Megállapították 
ugyanis, hogy

George de Fallois vállalkozott arra, 
hogy mint a hamisított magyar állam
adóssági kötvények tulajdonosa lépjen

fel.
A biztosítási ügynököt ma reggel detektívek 
a vizsgálóbíró elé állították, aki előtt vallo
mást is tett, a jegyzőkönyv aláírását azon
ban megtagadta.

A vizsgálóbíró letartóztatta
űtkisértette a San/é-foghazba. Védőjétés

csak néhány nap múlva nevezi meg.
Blumenstein Józsefet, akit a Santé-fog- 

házba vittek, holnap kihozzák a fogházból, 
azonban nem hallgatják ki. Kiszállítása 
csak azért történik, hogy jelen legyen a bí
róság által lefoglalt iratokat őrző 
felbontásánál.

Az eddigi megállapítások szerint 
de Fallois azonkivöl. hogy a hamis 
nyék benyújtásánál közreműködött,

a kötvényeknek a határon át való 
csempészésében

is jelentékeny szerepet játszott.

La Caze konzul újabb bűn
társakról tett vallomást

Párizs, november 13.

(A Hétfői Napló tudósitőjától.) A Malin je
lentése szerint a tegnap letartóztatott La Caze 
konzul a vizsgálóbíró előtt történt kihallga
tása során

különféle személyiségek nevére hivatko
zott.

Vallomása alapján valószínűleg újabb letar
tóztatások várhatók.

zárak

George 
kötvé-

gálatban, azonban a rendőri ügyekben is jártas. 
Az illető ma is Bécsben tartózkodik. A bécsi 
és berlini jelentések a Tovbint-íivérek ügynö
keihez vezettek. A nyomozás során, hogy kon
krét adatokat szerezzenek, megközelítették az 
ügynököket és egy alkalommal sikerült

feljegyezni az ügynökök által összevásárolt 
és csempészésre szánt kötvények számait. 
Egy hét múlva azután kiderült, hogy ezeket 

a kötvényeket bemutatták a Caissc Commune- 
nél. Mivel a benyújtók Blumensteinnel álltak 
összeköttetésben, Blumensteinhcz vezettek a 
szálak és igy leplezték le a hamisítást.

A bécsi és berlini rendőrség is bizalmas meg
figyeléseket folytat és a megfigyelés eddigi ada
tairól tegnap terjedelmes írásbeli jelentést kül
dött a budapesti főkapitányságnak. Zdeborszky 
főfelügyelővel együtt

Párizsba utazott a kormány megbízásából 
két pénzügyi szakértő.

A felügyelő tovább is Párizsban marad, a két 
szakértő azonban már visszaérkezett " 
pestre és jelentést tett. A rendőrségen 
természetesen a pénzügyi kormányt is foglal
koztatja a hamisítás ügye.

Hetényi Imre főkapitányhelyettes ma rész
letesen tájékozlatta a pénzügyminisztériu

mot

Buda- 
kivül

a Párizsból, Berlinből és Bécsböl érkezett je
lentésekről, valamint a Budapesten felmerült 
adatokról. A budapesti rendőrségen eddig még 
senkit sem hallgattak ki és amennyiben ki
hallgatásokra sor kerülne, elsősorban a jára
dékkötvényekben dolgozó tőzsdésektől kérnek

felvilágosítást, valamint néhány nagybank fő
tisztviselőjétől, akik a járadékkötvényekkel 
folytatott szabályszerű műveleteket irányították. 

Bejelentés az állítólagos buda
pesti kötvényvásárlókról

A főkapitányságra, mint ismeretes, égési 
sereg névtelen bejelentést küldtek, amelyek
ben a kötvényhamisitás és csempészés állí
tólagos budapesti vonatkozásairól közöltek 
adatokat, ezek azonban túlnyomórészt je
lentékteleneknek látszanak. A nagycsarnoka 
környéki kereskedők között híre járt annak, 
l'ogy egy soffőr, aki régebben magánhiva- 
talnok voltj nagyon fontos adatokat tud az 
ügyről. Szveticska Gyula ez a soflőr, a 
Bástya-utcai Rosenblüth I* virágnagykeres
kedés alkalmazottja.

Munkatársunk fölkereste Szvcticskát, akt 
elmondotta, hogy már

jelentkezett a főkapitányságon és val
lomást tett

azokról a dolgokról, amelyek a kötvény
üggyel összefüggőnek látszanak. Előadta a 
főkapitányságon, hogy ez év taviszán a Fe- 
renc-köruton volt alkalmazva egy üzletben. 
Itt megismert egy környékbeli tőzsdebizomd- 
nyost, akit gyakran látott egy ismeretlen 
galíciai’ férfi társaságában. Sohasem hallga- 
tódzott, azonban önkéntelenül is alkalma 
volt megfigyelni, hogy

a két ember állandóan valami kötvény
vásárlásról és eladásról suttogott 
sárlás céljából sokat utazgatott 

városokban.
A rendőrségen Bartha Gyula ________

jegyzőkönyvet veit fel vallomásáról, amely
nek egyes részletei szerint

a Fcrenc-körut környékén lehet ku
tatni a kötvényhamisitók után.

A vallomás alapján erre is kiterjesztették a 
nyomozást.

és vá- 
vidéki

tanácsos

Korányi magyar követ legújabb nyilatkozata
Páris, november 13.

(.4 Hétfői Napló tudósitójától.) Korányi 
Frigyes báró, párisi magyar követ ma fo
gadta a Paris Midi munkatársát, aki előtt a 
következőket mondotta :

— Nem tudok arról, hogy bármilyen poli
tikai személyiség is összefüggésben állna a 
magyar állampapírok hamisításának ügyé
vel. Mindenesetre kizártnak tartom azt, 
mintha az utódállamoknak egy képviselője 
a Caisse Commune-vel összeköttetést tartott 
volna fenn. Ez annál inkább lehetetlen, mert 
a magyar daraboknak a lebélyegzése a né
met Credit Institut által történt. A francia 
kormány ieljes jóindulatát bizonyítja az is, 
hogy mindent elkövetnek a párisi hatósá
gok az ügy teljes és maradék nélkül való 
földerítésére.

A legújabb párisi hirek szerint egyébként 
a szakértők az eddig megállapítható kárt 50 
millió aranymárkára becsülik. Ez az összeg 
azonban még nem végleges.

Blumenstein védője nyilat
kozik a Hétfői Naplónak

Bécs, november 13.
(A Hétfői Napló bécsi tudósilójálól.) A Hét

fői Napló bécsi tudósitójának vasárnap al
kalma volt Bécsben beszélgetést folytatni Blu- 
menstcin bankár jogi képviselőjével, dr. Bcs- 
termán n Lipóttal. Bcssermann, aki több év óta

ismerős# és jogi képviselője Blumensteinnek, a 
következő érdekes nyilatkozatot tette munka
társunk előtt:

— Blumenstein József bankárt évek óta is
merem, hosszabb idő óta vagyok a jogi képvi
selője. Ismerem előéletét. Még abból a korából 
ismerem őt, amikor

egészen szegény emberként érkezett Bécsbe 
s nagy nyomorban élt itt.

Hihetetlen küzdelmek után sikerült felvergődnie 
s mind nagyobb és nagyobb összeköttetésekre 
telt szert. Nagyszabású banküzletcket bonyolí
tott le s óriási vagyonra tett szert.

— Az osztrák pénzügyi kormánynak egyál
talán nem volt tudomása arról, hogy az állam
papírokat hamisították volna, vagy hogy ezek 
körül akármilyen visszaélés is történt volna. 
Hivatalos tárgyalásokat egyébként ebben a 
kérdésben nem is folytattak, tehát

nagyon könnyen lehetséges az, hogy valaki 
ilyen papírokkal visszaéléseket *" *■’ 

tett el.

— Hogy azonban Blumenstein, 
landó és biztos exisztenciája van, 
részt vett volna ilyen csalárd 
csaknem elképzelhetetlen.

— Határozottan meg kell egyébként cáfol
nom a lapoknak azt a hírét, mintha Blumen
stein családja elutazott volna Bécsböl és ugyan
így nem felel meg a tényeknek az sem, hogy 
Blumenstein lakását a rendőrség őrizetben 
tartja. Határozott meggyőződésem az, hogy 
Blumenstein csak tévedés következtében keve
redhetett bele ebbe az ügybe.

követhe-

akinek ál- 
tudatosan 

üzletben, az

A rendőrség ma jelentést tett a pénzügy 
minisztériumnak

A nyomozás budapesti vonatkozásairól eddig 
nagyrészt a valóságnak nem megfelelő hirek 
kerültek forgalomba. Budapesten eddig még 
senkit sem hallgattak ki a főkapitányság bűn
ügyi osztályán. Az ügy inkább a politikai osz
tályt foglalkoztatja és ide továbbították a 
rendőrségre érkezett néhány névtelen beje
lentést is. Zdeborszky Oszkár delektivfel- 
ügyelö, aki október 29-ike óta Párizsban tar
tózkodik és állandó érintkezésben áll a fran
cia hatóságokkal, a nyomozás adatairól na
ponként jelentési küld a párizsi magyar kö
vetség utján. A jelentések Hetényi Imre dr. 
főkapitányhelyettes kezében futnak össze.

A budapesti 
tózást végzett 
lőtt, amelyek 
kívül

Blumensfeln

rendőrség eddig csak puhato- 
és olyan adatok birtokába ju- 
szerint a külföldi vagyonon

Józsefnek nyolc bérháza van 
Budapesten,

amelyek azonban idegen tulajdonosok nevei 
alatt szerepelnek Hivatalos intézkedés eddig 
még nem történt, azonban megteszik a szüksé
ges lépéseket, hogy amennyiben ezek a házak 
valóban Blumenstciné, akkor
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a kár fedezésére rendelkezésre álljanak.

Mára teljesen tisztázódott, hogyan sikerült le
leplezni a hamisítást. Májusban érkezeit az első 
jelentés a berlini magyar követségre, hogy az 
oltani tőzsdén gyanús manipulációt folytatnak 
államadóssági kötvényekkel, mire a követség 
értesítette a magyar hatóságokat. Hasonló je
lentés érkezett a bécsi magyar külképviselethez 
is. Budapestről egy delektivfőfclügyelö utazott 
Berlinbe, a bécsi vizsgálattal pedig egy tőzsde
szakembert bíztak meg, aki nincs állami szol-
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Véres diákzavargás
Zágrábban

A jugoszláv nacionalisták megtámadták 
a vajdasági és horvát diákokat

Zágráb, november 13.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) Vasárnap dél

ben véres zavargások voltak az egyetemen és 
az egyetem körül. A zágrábi diákság körében
minden évben nagy izgalmat vált ki az egye
temi segélyegylet tisztikarának megválasztó sa. 
A diákok politikai pártállás szerint három 
blokkba csoportosulnak. Egyikben a jugoszláv 
nacionalisták, a másikban a horválok. A har
madik part a vajdasági diákok pártja. A vaj
daságiak most a horvátokhoz csatlakoztak. 
Tegnap a nacioualist blokk gyűlésén, amelyen 
Anghelovlcs miniszter és több képviselő részt 
vett, a szónokok élesen kikeltek az ellen, hogy

Nagy Iván, a vajdasági diákegyesület el
nöke, a horvátok listáján szerepel, holott, 
mint a szónokuk mondották, „hírhedt 

ébredő magyar".
Ilyen előzmények után kezdődött meg az egye 
tem ‘egyik helyiségében a választás. A rendőr
ség — zavargásoktól tartva — kordont vont az

egyetem környékén. Délfelé a horvát vajdasági 
lista már száz szavazattal vezetett. A jugoszláv 
blokk tagjai, mikor látták, hogy vereségük el« 
kerülhetetlen,

elkeseredésükben ököllel s botokkal támad
tak a horvát blokk tagjaira.

A szavazóhelyiségben óriási tumultus keletke- 
zett, aminek csak az vetett véget, hogy a rend-* 
őrség bevonult és kiürítette a termet.

Az egyetem elölt azonban a jugoszláv nacio
nalisták tovább folytatták a verekedést, amely, 
általánossá fajult. A rendőrség nagy eröfeszi- 
téssel igyekezett rendet teremteni.

Lovasrendőrök kardlapozták, gyalogos 
rendőrök pedig puskatussal verték a diá

kokat.

Mire a tömeget sikerült szétoszlatni.

harminc diák megsebesült.

A tömeg széto&zlása után a diákok kisebb cso
portokban vonultak végig a városon és egész a 
késő esti órákig kisebb-nagyobb verekedések 
zajlottak le.

MEINL
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inree Stars 
Rendkívül Unom, illatos Darjeelíng jellegű, 
intenzív aromájú indiai keverék. Csomagban.1 
körülbelül Mi angol font
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vasárnap éjszaka Budapestre mezed 
Slrottememeyer.az angol nemzeti bank 

vezérigazgatója
nyilatkozott a Hatföl napiőnak

Vasárnap éjszaka háromnegyedegy óra
kor az Oricnt expresszcl Londonból Buda
pestre érkezett Sir Ottó Niemeyer. az An 
goi Nemzeti Bank vezérigazgatója, Sir G. 
Osbornc, az Angol Nemzeti Bank igazgató
jának társaságában. A nyugati pályaudvar 
perronján Taylor volt népszövetségi főbiz
tos, Schober, a Magyar Nemzeti Bank ve
zérigazgatója éa Skubich, a Nemzeti Bank 
főfelügyelője várták az előkelő vendégeket.

Barcley budapesti angol követ is megjelent 
titkárával a pályaudvar perronján, azonban 
nem a Banc of England vezérigazgatóját 
várta — akinek étkezéséről hivatalosan tu
domása sem volt — hanem az Orient- 
expresszen érkező feleségét.

A Hétfői Napló munkatársának alkalma 
volt a pályaudvaron rövid ideig beszélni 
Sir Ottó Niemeyérrel, aki kérdéseinkre a 
következőkben volt szives nyilatkozni:

— Nem először vagyok Budapesten. A 
múlt esztendőben is voltam már az önök 

fővárosában.

Mostani látogatásom inkább privát 
természetű.

Rádióval szerelik fel a gyorsvonatokat 
az utasok szórakoztatására

Egyelőre csak a pesti leadóállomás híreit közvetítik. — Később 
a személyvonatokon is lesz rádió s a külföldet is bekapcsolják

Miskolc, november 13

(A Hétfői Napló tudósítójától.) A Hétfői 
Napló miskolci tudósítója nagyérdekcsségü 
tervről szerzett tudomósl vasárnap délelőtt. 
Mint megtudta, a Magyar Államvasutak mis
kolci üztetvezetősége azzat a tervvel foglalko
zik, hogy a közeljövőben

rádiókészülékkel lássa el a Budapest rá 
Miskolc között közlekedő első, második és 

harmadik osztályú gyorsvonatokat.

Az ügy tulajdonképpen már túl is van a terve
zés stádiumán, amennyiben a miskolci állam- 
vasuli főműhelyben, de több más Máv-mühely- 
ben is, már

serényen dolgosnak a gyorsvonatokra fel
szerelendő rádiókészülékek munkálatain.

Értesülésünk szerint rövidesen felszerelik_________ _______ . a 
miskolc—budapesti gyorsvonatok u. n. kalauz
kocsijaiban a rádiós felvevő készülékeket, 
amelyeket szakképzett, rádiószakértő vasutas- 
tiszt fog kezelni. Egyelőre

esupán a budapesti leadóállomás híreit 

fogják közölni a gyorsvonatok rádiókészülékein. 
Valamennyi első, második és harmadik osztályú Dr. Soltész Imre.

Román bonyodalmak Dobrudzsában
Szólta. november 13.

A lapok borzalmas részleteket közöl
nek azokról a vandál jelenetekről, amelye
ket a román betelepitcttek a dobrudzsai 
bennszülött lakossággal szemben vóghezvisz- 
nek. Azzal az ürüggyel, hogy dobrudzsai 
bennszülöttek követték el azt a gyilkosságot, 
amelyet ismeretlen tettesek követtek el egy 
román telepessel szemben, Kazimir falu 
egész lakosságának kellemetlenkednek és 

valóságos Inkvizíciónak vetik alá őket.

Ligotes község lakosságának előkelőségeit 
a román telepesek csapatainak fedezetével 
bekísérték a községházára, ahol különféle

kínzás várt rájuk. Egy Demetre Kolev nevű 
embert a lábánál és összekötött kezénél 
fogva akasztottak fel úgy, hogy a

feje lefelé lógott,
az orra alatt pedig

szalmát égettek.
Hasonlóképpen kínozták meg a parasztokat 
is. Sarsanlar községben és még több más 
helyen a hatóságok embereinek szemelát- 
tára történtek ilyen dolgok, a hatóságok 
azonban a lakosság panasza ellenére sem 
léptek fel a bennszülöttek román kinzói el
len. Az áldozatok számát többszázra teszik.

A rendőrség nyomozást indított, hogy 
kiderítse, kik szöktették meg Őszi Gyulát

Újabb diplomáciai eljárás indult Weisz Emil kiadatása iránt
Hároméves hajsza után végre két nappal 

ezelőtt az ügyészség Markó-utcai fogházába 
került őszi Gyula bankár, aki apjával és 
cégtársával, Weisz Emillel együtt bank
házuk bukása után repülőgépen szökött 
meg a hitelezők elöl, őszi Gyula elfogatásá 
val újból megindult ebben — az utóbbi idők 
egyik legnagyobb bűnügyében — a nyomo
zás Székely Gyula dr. ügyészségi aldnök 
napok óta tanulmányozza nz irnlokat és az. 
ügy ismeretében már annyira előrehaladt, 
hogy

ma megkezdi őszi Gyula kihallgatását. 

JEttöl függetlenül a rendőrség is újból meg-

indította a: eddig eredmény nélkül 
vizsgálatot, hogy kiderüljön,

kik szöktették meg repülőgépen 
és Weisz Említ

Igen sokat várnak Őszi Gyula vallomásától,

maradt

öutl

Mindössze 

pesten, azután 

ahová hivatalos 

időzésem során

két napig maradok Buda- 
tovább utazom Szófiába, 
ügyben megyek. Budapesti 
mindenesetre

módot keresek arra, hogy megbeszélése

ket folytassak a magyar pénzügyi élet 

vezető tényezőivel.

— Viszonozni kívánom Búd pénzügy
miniszter urnák Londonban tett látogatá
sát is.

— Azt hiszem, — folytatta, — hogy buda
pesti tárgyalásaim az angol-magyar pénz
ügyi és gazdasági közeledés előmozdítását 
is elősegítik majd.

Az Angol Nemzeti Bank vezérigazgatója 
és igazgatója ezután Taylor angol megbízott 
társaságában a Bp. 15—008. számú állami 
gépkocsin

• Dunapalotába hajtatott,

ahol a vasárnapi napon négyszobás appar- 
lementet foglallak le az angol vendégek 
számára.

ez

vagonban, a vonatülések felett helyezik el a 
rádióhallgatókat, úgyhogy

az utasok kényelmesen, ülve, a fejhallga
tókon

keresztül élvezhetik a rádióhireket s hangver
senyszámokat.

Vasúti körökben bizonyosra yeszjk, hogy < 
a modern vasúti újítás jói "be fog válni és

nemsokára az ország valamennyi gyors
vonatán, későben pedig az összes személy

vonatjáratokon is 

felszerelhetnek hasonlómódon rádiókészüléke
ket. Azt is tervezik, hogy mihelyt lehet, oly 
modern rádiókészülékeket helyeznek el a ma
gyar vasutakon .amelyek nemcsak a budapesti 
leadóállomás, hanem

a külföldi államok rádió-leadóállomásainak 
híreit,

szavalatszámait, stb. is 
szórakoztatására.
mielőbbi megvalósítását 

körökben nagy érdeklő- 

ének-, hangverseny-, 
közvetítik az utasok

Az érdekes ujitás 
természetesen széles 
déssel várják.

és mindig

csokoládéi

de mór eddig is olyan adatok jutottak a 
rendőrség tudomására amelyek

általános feltűnést fognak kelteni
a benne szereplő előkelő személyek miatt.

Érdeklődtünk a hitelezők képviselőjénél 
Bartha József dr. ügyvédnél, aki az ügyről 
a következőket mondotta :

— A hitelezők arra törekednek, hogy azok 
akik őket megkárosították és a bűnösök szö
kését elősegítették, elnyerjék büntetésüket 
őszi már a büntető hatóságok kezén van. 
de Weisz Emil még mindig szabadon él.

Vasárnapi nagygyűlésükön
A Magánalkalmazottak Nemzeti Szövetsége 

vasárnap délelőtt a régi képviselőházban népes 
gyűlést tartott, amelyen elkeseredett hangon 
tárgyalták a magánalkalmazottak szomorú hely
zetét és elhatározták, hogy sérelmeik orvoslá
sára a kormány segítségét kérik.

A gyűlésen megjelentek Szilágyi Lajos, 
Usctty Béla, Bartos Andor és Moser Ernő 
országgyűlési képviselők, valamint a népjóléti, 
kereskedelmi és igazságügyminiszterium ki
küldöttei is.

Szilágyi Lajos elnöki megnyitójában hang
súlyozta, hogy

a társadalom legelhanyagoltabb rétege

a magánalkalmazottak nagy tábora, amely a 
legteljesebb bizonytalanságba küzd a nyomor 
ellen. A súlyos helyzet igazolására statisztikát 
olvas fel, amelyből kiderül, hogy a magán
alkalmazottak több, mint felének havi jöve
delme

Vass József népjóléti miniszter 
nevében Debrecenben lakásrazziát 

tartott egy részeg tisztviselő
Debrecen, november 13.

Vasárnap éjszaka egy részeg magántiszt
viselő végigjárta a Hatvani-utca bérházait, 
felverte a házmestereket s mint Vass Jó
zsef népjóléti miniszter mutatkozott be. Ez
után előgdta*, hogy váratlanul Debrecenbe 
érkezett és

lakásrazziákat fog tartani.
A házmesterek az elegáns megjelenésű úr
ról elhitték, hogy Vass miniszter és kész
séggel adtak felvilágosítást a ház lakás- 
viszonyairól. Az egyik házban azonban 

gyanúsnak találták a dolgot,

450.000 pengőt vészit a főváros idáig 
a dollárkölcsön kamatdifferenciáján

A főváros beruházó programjának végre
hajtása még mindig a távol jövőben késik. 
A 20 millió dolláros kölcsön közel egy fél 
esztendeje van a város birtokában, de a régi 
adósságok kifizetésén és a lakásépítkezés 
egyrészen kívül másra még nem költöttek. 
Ez a körülmény több szempontból káros. 
Elsősorban a gazdasági élet szempontjából, 
mert a felhasználatlan tőkék hiányát nagy 
mértékben megérzi az ipari világ és a pénz
piac. De nagy kárt jelent a hatalmas össze
gek parlagon heverletése a fővárosnak is, 
mert tudvalévőén a főváros

sokkal alacsonyabb kamatozással gyü- 
mölcsözteti a felhasználatlan dollár

milliókat,
mint amennyit maga fizet hitelezőinek.

A 20 millió dolláros kölcsönből, mint is
meretes 17.700.000 dollárt kapott kézhez 
készpénzben a főváros s ebből 7.700.000 dol
lárt már eddig elköltőitek a banképitkezé- 
sekre és a 3 milliós függőkölcsőnök kiegyen
lítésére. Maradt tehát

érintetlenül 10 millió dollár,
amit valutáris és nemzetgazdasági szem
pontból külföldön kamatoztatnak. Csakhogy 
külföldön, ahol sokkal jobbak a hitelviszo
nyok, alacsonyabb a kamatláb, egyes orszá
gokban nem több 2 5— 3%-nál. A Nemzeti 
Bank előnyös összeköttetései folytán sike
rült átlagosan

4.5%-os kamatra kihelyezni 
ezt a 10 millió dollárt, a főváros azonban, 
mint köztudomású,

6%-ot fizet érte.

A magyar hatóságok megkeresésére két 
Ízben már elfogta a francia rendőrség, de 
ismét szabadlábra került. Most megtudtuk 
touloni címét és

újból megindítottuk a diplomáciai el
járást

kiadatása iránt. A hitelezők feszült érdek
lődéssel néznek o fejlemények elé, tekin
tettel arra, hogy több, mint hétmilliárd a 
passzíva, amire csak egymillióid fedezet 
van.

kamara felállítását kérték
nem éri el a kétmillió koronát.

A munkaadóknak is érdeke, hogy az ellentétek 
kiegyenlítődjenek, mert nem szabad megvárni, 
mig az elégedetlenség kíméletlen és hangos for
mában jut kifejezésre.

Ezután Dclhaes Rigand dr., a szövetség 
ügyésze, terjesztette elő a határozati javaslatot, 
amelyben a gyűlés

felhívja a kormány figyelmét

a magánalkalmazottak katasztrófáit* helyzetére 
és kéri a jogviszonyok sürgős rendezését, a lét
minimum alapján álló lakbérek és fizetések 
biztosítását,

magánalkalmazotti kamarák felállítását

és állami felügyelet alatt áH6 nyugdíjpénztár 
létesítését.

Több felszólalás után a határozati javaslatot 
egyhangúan elfogadták és a gyűlés Szilágyi 
Lajos zárószavaival véget ért.

rendőrt hívtak, aki az álminisztert 
tóttá a rendőrkapitányságra. Itt 
hogy az előállított ember oly nagy

előáüi- 
kitünt, 
fokban 

ittas, hogy kihallgatását sem lehetett foga
natosítani.

Vasárnap reggelre kialudta részegségét s 
ekkor elmondotta, hogy Rácz Bertalannak 
hívják és magántisztviselő. Este beült egy, 
vendéglőbe, ahol nyolctól tizenkettőig egy
maga öt liter bort ivott meg, berúgott és 
egyáltalában nem emlékezik vissza éjszakai 
kalandjára. Az álnépjóléti miniszter ellen a 
rendőrség megindította az eljárást,

Eí a 1.5%-os differencia már eddig is 
óriási veszteséget okozott a fővárosnak. Az 
eddig eltelt félév alatt ez a károsodás 
75.000 dollárt, azaz közel 450.000 pengőt, 
illetve 5550 millió koronát tesz ki.

Ilyen óriási veszteséget még Budapeest 
sem bir el s épp ezért valamilyen irányú 
sürgős intézkedésre van szükség, mert 
minden napi késedelem csak fokozza a 
kárt.

Belátta a helyzet tarthatatlan voltát a 
főváros vezetősége is és érintkezésbe lépett 
a Nemzeti Bankkal annak érdekében, hogy 

tekintsen el a pénz külföldi kihelyezésétől 
s járuljon hozzá a dollármilliók

belföldi kamatoztatásához.
A magyar pénzpiacnak és a közgazdasági 
eleinek is uj vérkeringést jelentene ennek 
a hatalmas összegnek a beözönlése s nagy 
mértékben segítené elő az itt tapasztalható 
tőkehiány csökkentését.

A Nemzeti Bank még nem nem nyilatko
zott a fővárosnak a dollárösszeg ügyében, 
de valószínű, hogy a belföldi piac és a fő
város érdekében

hozzájárul a pénz itthoni gyilmölcsöz- 
tetéséhez.

Ez esetben a főváros is megmenekül a to
vábbi károsodástól, mert 6%-os kamatot 
könnyűszerrel kap a közel 60 millió pengőt 
kitevő kőlcsönmaradékért.

Hannover, november 18.
(Wolff.) A Celle-be vezető országúton 

tegnap egy automobil, amelyen négyen ül
tek, egy hídon álhaladtában farolni kezdett, 
áttörte u karfát és belezuhant a folyóba* 
Mind n négy utas belefulladt a vízbe.

DMCftlOnCSY.x.korvo.
rendel 10-4 4i 7-8-lg 

i III., JOMel-ktfrut fi. m. kértlaöi betegeinek
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Egy cseh-szlovák autó utasainak kalandja 
vasárnap délben a Ferenciek-terén

gyilkosságot, mert — állítólag — az édes
apja nem akart beleegyezni abba, hogy az 
egyik községbeli fiatal gazdálkodóhoz mén-

vos vette kezelés alá. Czakó Piroska még 
ekkor sem nyerte vissza eszméletét és ezért 
beszállították a legközelebbi kórházba. -------- — o --

A jómódú tápiószecsöi gazdálkodó szép jen feleségül. A leány a kiállóit izgalmak 
fiatal leánya minden valószínűség szerint miatt idegbénulást kapott és felépülése előre- 
szerelmi bánatában akarta elkövetni az ön- láthatóan hosszabb időt vesz igénybe.láthatóan hosszabb időt vesz igénybe.

Rendőri igazoltatás, elájulás, incidensek közben — a sárral 
ellepett autórendszám miatt

szá-

haladó

észre a

orvos az utibundás nő segítségére sietett és 
eszméletre térítette, a rendőr igazolásra szólí
totta fel az autó utasait, akikről kiderült, hogy 
nem beszélnek magyarul. Csehszlovákiából jöt
tek és az autó is csehszlovák autórendszám
mal van ellátva. Miután ezt az autóban ülők 
egyike közölte a rendőrrel, az autó vezetője 
el akarta indítani a gépet.

A közlekedési rendőr uzonban ekkor 

váratlanul felugrott a kocsira, 

előrántotta jegyzőkönyvét 8 az autó vezetője 
és tulajdonosa személyi adatainak bemondá
sát követelte.

Az autó vezetője — cseh-szlovák földbirtokos 
— ezt megtagadta. Arra hivatkozott, hogy 
hosszú utazása közbon az országút sara ellepte 
a gépkocsi hátuisó rendszámát. Ezt azonban 
elől igazán nem vehették észre. Nyomban le 
is szállt a kocsiról, az autó hátsó részéhez sie
tett *

kabátja ujjával letörillte a sarat, úgy hogy a 
kocsi C. 363-as rendszáma láthatóvá vált.

Izgatott szóváltás keletkezeit a közlekedési 
rendőr és az autó vezetője közö’t s a szóvilá- 
ba beleelegyedtek a járókelők is A rendőr ma
gyarázta, hogy

hivatalos kötelességének test eleget, 

amidőn igazoltaja a láthatatlan rendszámmal 
haladó kocsit, a gépkocsi vezetője viszont az 
zal érvelt, hogy a kocsiban ülve, nem tudhatta, 
hogu az országúti sár eltakarta a hátsó rend
számot s emiatt nem hajlandó magát kihágást 
eljárásnak alávetni.

Többen helyeselték a rendőr intézkedését, 
mások az autós társaság védelmére keltek.

Közben megakadt az útvonalon az egész 
forgalom,

tumultuózus jelenetek játszódtak le. Már-már 
úgy látszott, hogy a rendőr

hatósági intézkedés elleni erőszak elmén 

kénytelen az egész társaságot bekisértetni, ami
dőn végül is a kocsi tulajdonosa igazolta ma
gát. A rendőr erre feljegyezte az adatokat és 

I a sáros túrakocsi több mint negyedórái kinos 
I utcai incidens ulán tovább folytatta útját a

Vasárnap délben félegy órakor a Belváros 
egyik legforgalmasabb helyén, a Ferenciek-tc- 

rén kinos incidens játszódott le egy autó uta
sai, több járókelő és a szolgálattevő közleke
dési rendőr közölt

Kz Erzsébet-hid felől egy nagy, nyitott, uta
sokkal telt túrakocsi tartott teljes sebességgel 
a Kossuth Lajos-utca felé. A Ferenciek-terén 
akart áthaladni a gépkocsi, amikor a közleke
dési rendőr abban a pillanatban, mikor nz 
autó mellette haladt el,

„tUos*‘-t jelzett a nyitott túrakocsi
mára,

mig a Kossuth Lajos utca irányában 
kocsiknak szabad utat jelzett

A gépkocsi vezetője vagy nem vette
figyelmeztetést, vagy nem érlelte meg, meri — 
miként a többi kocsik is — tovább vezette a 
gépel a Kossuth Lajos-utca felé. A közlekedési 
rendőr erre a tovahaladó kocsi után kiáltott, 
majd egy arra cirkáló

lovbsrcndőrőrszcm az autó után vágtatott 
lovával, a gépkocsi elé került, amelyet Igy 

megállásra kényszcrltctt.

Az izgalmas jelenetnek számos szemtanúja 
volt, az utcai járókelők közül pillanatok alatt 
a kiváncsiak nagy csoportja állta körül nz 
autót. A kíváncsiskodók nem tudták, miért 
kényszeritették megállásra a jármüvet és a ta
lálgatások közben pillanatok alatt elterjedt 
az a hir, hogy

a gépkocsi elgázolt valakit és a gázolás 
után elmenekült a helyszínről.

Ezért vette állítólag üldözőbe a lovasrendőr.
Csakhamar kiderült azonban, hogy a gépko

csit a közlekedési rendőr csupán azért állít
tatta meg, mert a kocsi hátoldalán

nem volt látható a rendszám,

azt éppen úgy, mint a kocsi oldalait, sárliányó- 
ját, motorját s lámpáit vastag sár fedte. Köz
ben azonban a kocsi megállításától, a rendőri 
beavatkozástól s a tumulluózis jelenetektől a 
túrakocsiban ülő társaság egyik nőtagja any- 
nyira megijedt, hogy ijedtségében

elájult.

Mialatt a járókelők csoportjában tartózkodó Kossuth Lajos-utca felé.

Fogadásból felmászott a villany
póznára és halálrasujtötta az áram

Egy kisfiú tragikus végű fogadása
Szeged, november 13.

f.4 Hétfői Napló tudósitójától.) Vasárnap 
délelőtt Szegeden az alsóvárosi templom 
mellett, a Délibáb-utcában löbbedmagával 
játszadozott Király István tizenkétéves ta
nuló. A kis diák fogadásból felmászott az 
utcai villanypóznára. Midőn a villanypózna 
közepén levő ládához ért, — melyen az 
áramvezetőbiztositékok vannak elhelyezve, 
— leszólt társaihoz, hogy nem mer tovább

mászni. Azok azonban unszolták Királyi, 
mire a tanuló tovább mászott a villanypóz- 
nán. Még fel sem ért a pózna tetejére, mi
dőn érintette az egyik áramvezetéket. A! 
nagyfeszültségű villanyáram nyomban át
járta a kisfiú testéi, leesett a földre és

pillanatok alatt meghalt.
Holttestét a törvényszéki orvostani intézetbe 
szállították.

Leleplezték Sziklai Géza 
ékszercsalásait

Harmincezer pengő értékű ékszert csalt ki 
belvárosi cégektől

Egy mozdonyvezető bravúros 
életmentése a Szolnok—buda

pesti vonalon
Leugrott a mozdonyról és elrántott a sínekről 

egy öngyilkosjelölt leányt
A Szolnokról Budapest fele haladó sze

mélyvonat utasai között ma éjszaka nagy 
rémületet keltett, hogy Tápiósüly előtt a 
mozdonyvezető lefékezte a gépet s a szerel
vény hirtelen megállít. Az utasok az éjszaka 
Sötétségében rémülten ugráltak le a vonat
ról s érthető izgalommal érdeklődtek a vá
ratlan megállás oka iránt. Rövidesen meg
tudták, hogy a mozdonyvezetőnek sikerült 
az utolsó percben megakadályozni egy sze
rencsétlen fiatal leány öngyilkosságát.

A Szolnok—budapesti személyvonat tel
jes sebességgel dübörgött, amikor Stessel 
Gyula mozdonyvezető az egyik kanyarodó
ban észrevette, hogy a töltés oldalán egy sö
tét alak kúszik fel, majd végigvágódik a sí
neken és a nyakát pontosan odailleszti a 
vágányra. Nyilvánvaló volt, hogy öngyilkos 
akar lenni. Stessel minden erejét megfeszítve

a mozdony fékére vetette magát és rész
ben ellengőzzel, részben pedig az ösz-

Iától teszik függővé a további intézkedé
seket.

Sziklai Géza ellen bűnvádi feljelentést tett 
még Szász Zoltán a Winfer-féle fa- és szén
kereskedelmi vállalat igazgatója is. Szász 
hosszabb ideig jóbaráti viszonyban volt 
Sziklaival és több részletben összesen

ötszázmillió koronát adott ál neki
kamatoztatásra. Sziklai bukásával Szász Zol* 
tán is elvesztette pénzét és most ő is csat
lakozott a feljelentőkhöz.

Vasárnap délelőtt több újabb feljelentés l 
érkezett a főkapitányságra Sziklai Géza i 
bankár ellen. Sziklai, mint ismeretes, kü
lönféle üzleti ügyekből kifolyólag pénzt , 
vett át ügyfeleitől, fizetési nehézségek közé 
került, a hitelezők végül is követelni kezd
ték pénzüket és ekkor kiderült, hogy Szik
lai eltávozott Magyarországról és hozzátar
tozói szerint a purkersdorfi szanatóriumba 
vonult, hogy súlyos idegbaját gyógykezel
tesse. Ilyen előzmények után harminc ügy
fele tett bűnvádi feljelentést a bankár ellen.

Vasárnap megjelent a főkapitányságon 
Baumfcld Lajos dr. ügyvéd és

négy előkelő belvárosi ékszerészcég 
nevében bűnvádi feljelentést tett Sziklai el
len. Az újabb feljelentés szerint a bankár 

még a szanatóriumba vonulása előtt 
megjelent Kleinberger Mór és Fiai váciutcai 
ékszerüzletében, kiválasztott egy értékes bri- 
liánsgyürüt azzal, hogy feleségének szüle
tésnapi ajándékra vásárolja. Mikor fizetésre 
került a sor, kijelentette, hogy

nincs nála elég pénz, 
névjegyével igazolta magát, mire az éksze
rész a jóhangzásu névben bízva, kiadta az 
ékszert Sziklainak, aki azzal távozott, hogy 
két nap múlva elküldi a pénzt. Ugyanezen 
a napon felkereste a váciutcai Bachruch-félo 
ékszerkereskedést, ahol ugyancsak hasonló 
módon egy ötezer pengő értékű briliánsgyü- 
rüt csalt ki.

A Bachruch-cég ulán a Fenyves és Fo
dor-cég, majd a Zlrncr Testvérek kö

vetkeztek.
Ezeken a helyeken szintén brilliúnsgyürüket 
vásárolt összesen 30.000 pengő értékben és 
bizalomkeltés céljából egy-kétszáz pengőt le 
is fizetett.

A különös ékszervásárlást azonban vélet
lenül leleplezték. Kleinberger találkozott 
azokkal az ékszerészekkel, akiknél Sziklai 
aznap járt és beszélgetés közben legnagyobb 
meglepetésükre megtudták egymástól, hogy

Sziklai mindnyájuknál vásárolt és min
denütt adós maradt,

amiből nyilvánvalónak látszott, hogy valami 
kétes üzletről van szó. Időközben kipattant 
a bankház bukásának Ilire, mire a négy ék- 

; szerész megtette feljelentését.
A főkapitányságon Csákányi László dr 

rendőrfogalmazó sürgősen megindította a 
nyomozást az újabb feljelentések tárgyában, 
amelyeket azután a már régebben érkezet
tekhez csatoltak. Valószínű, hogy

nyomozólevelet bocsájtanak ki 
ellen,

mivel a feljelentők száma már 
négyre szaporodott. A rendőrség érintke
zésbe lép az osztrák hatóságokkal és kérni 
fogja a bankár egészségi állapotának meg
vizsgálását s a hivatalos szakértők vizsgála-

megelőzni a

Piroska, egy

harminc-

azea igénybevehető fékező készülékek
kel hirtelen megállásra késztette a moz

donyt
Az esőtől síkos sínpáron azonban a moz
dony lefékezett kerekekkel tovább csúszott. 
A mozdonyvezető, amikor látta, hogy a sze
rencsétlenséget már nem sikerül megakadá
lyoznia, hirtelen

leugrott a gépről és teljes erejével futni 
kezdett,

hogy a lassan csúszó mozdonyt megelőzve 
félrerántsa a sötét emberi alakot, aki gör
csös kézzel kapaszkodott a sínekbe. Stessel- 
nek sikerült néhány lépéssel 
gépet s

az utolsó percben elrántotta 
kosjelöltet,

aki mint utóbb kiderült, Czakó 
lápiószecsői gazdálkodó 17 éves leánya volt. 
A mozdony kerekei már a leány nyakát ér
ték, úgy hogy Czakó Piroska nyakbőre a 
sin és a mozdony kerekei közé szorult.

Az eszméletlen leányt a vonat utasai kö
zött levő egyik orvos részesitette első se
gélyben és megállapította, hogy ha a moz
donyvezetőnek nem sikerül az utolsó perc
ben félrerántani a leányt, úgy

a gép kereke a következő pillanatban 
leszeltc volna a fejét.

A leányt ezután feltették a vonatra, amely 
néhány percnyi késéssel befutott Tápiócsáp 
állomásra, ahol Czakó Piroskát az ottani or-

holnap

Sziklai

VII., Erzsébet körút 36.
IV., Kecskeméti-utca 10. 

VI.. Andrássy ut 37.
1V„ Kossuth Lajos-utca 2. 

Debrecen, Ferenc Józrcf-utca 32. 
Szeged, Kárász utca 6.
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HIRHK
Könnyek és virágok 
között búcsúztatták 
Szomaházy Istvánt

Vasárnap délben az utolsó, búcsúzó bá
gyadt őszi napsütésben kisérték utolsó út
jára Szomaházy Istvánt. Szomorú temetési 
menet kísérte ..Szamát", a mestert, aki annyi 
esztendőn át mindenkit csak nevettetett s 
azok, akiknek szivébe aranyos derűt vará
zsolt, most könnyekkel áldozlak neki. Szo
maházy Istvánban barátai a barátot, olvasói 
az Írójukat az újságíró társadalom leglisztel- 
tebb tagjai egyikét és a magyar irodalom 
pedig a francia könnyedség és nem sekélyes 
szellemesség egyik legkitűnőbb képviselőjét 
búcsúztatta. A Hétfői Naplónak külön gyá
sza van, mert Szomaházy István esztendő
kön át szerkesztője volt lapunknak és mi 
megtanultuk őt megismerni a lázas, nehéz 
újságírói munkábun is.

Vasárnap délben egy órakor temették a 
rákoskeresztúri uj temetőben Szomaházy 
Istvánt. A Ró'kus-kórháztól külön villamos 
indult a gyászoló közönséggel. A temető ha
lottasházában felravatalozolt koporsót való
sággal elborították a virágok. Rengeteg fia
talember és leány áldozott egy-egy szál vi
rággal kedvenc írójának, a toll, a szellem 
finom mesterének.

A gyászszertartás Linctzky főkántor éne
kével kezdődött. Utána Fischer főrabbi mél
tatta Szomaházy érdemeit, aki a magyar 
irodalomnak, n nemzetnek kiváló értéke és 
a zsidóság büszkesége volt. Szlklay János 
!U Otthon kör. Kárpátiig Aurél a Magyar
országi Újságírók Egyesülete, Harsányi 
Zsolt a Színpadi Szerzők Egyesületének ne
vében búcsúzott a halottól.

A gyászbeszédek után megindult a menet 
a sir felé. Szomaházy Istvánt díszsírhelyre, 
az Erzsébetvárosi Kör áldozatai mellé te
mették. A nyitott sirgödörnél Pásztor Árpád 
ujságirókollégái nevében mondott utolsó 
istenhozzádot, azután az első göröngy rádü- 
börgött a koporsóra s pár perc, múlva felejt
hetetlen Írásain kívül már csak a koszorúk
kal és virágokkal elborított kis domb hir
dette Szomaházy István emlékezetét

— Bartha Miklós születésének évfor
dulója. Bartha Miklós születésének 80-ik 
évfordulóját ünnepelte tegnap szépszámú 
közönség a felejthetetlen emlékű publi
cista kerepesi temetőben lévő sírjánál. Az 
emlékünnepen Sümegi Vilmos indítványára 
az elhunyt hivei elhatározták, hogy moz
galmat indítanak amiatt, hogy a főváros 
valamelyik utcát Bartha Miklós nevéről ke
reszteljen cl.

— Haller István Debrecenben. Haller Ist
ván volt közoktatásügyi miniszter vasárnap 
Debrecenbe érkezett, ahol résztvett a kato
likus népszövetségi otthon ünnepélyén. Az 
ünnepélyen fölszólalt a beszédében rámuta 
tott a magyarországi katolikusság helyzetére 
és a jelenlevőket tömörülésre hivta fel.

— Időjárás. A Meteorológiai Intézet 
vasárnap az időjárásról a következő je
lentést adta ki: Átmenetileg száraz és 
főleg éjjel igen hűvös idő várható. Ké
sőbb növekedő felhőzettel csapadék
hajlam.

— Kallós Soma temetése. Rendkívül nagy 
részvét mellett temették el vasárnap délben 
Kallós Samu dr budapesti ügyvédet. Kallós Já
nos, a Pesti Tőzsde főszerkesztőjének édes
atyját. A koszorúkkal borított sir fölött Fi
scher főrabbi tartott megható gyószbeszédet, 
mig a sírnál dr. Lukács Gusztáv szerkesztő 
mondott emelkedett hangú búcsúszavakat. A 
gyászoló közönség soraiban a töndctnnácsot 
Wcrtheimer Adolf, Nagy Andor és Schutarz 
Jakab tőzsdetanácsosok képviselték. A bank
világ és társadalmi élet sorából olt voltak töb
bek között: Síéin Emil, Kónyi Hugó, Újlaki 
Müller József. Szász Ernő, Fónagy Aladár, 
Leltner Zsigmond, Deutsch Miklós, Halász 
Manó. Kesselbauer Sándor, Wilhelm Arlhur, 
Bergcr Mór, Vári Dezső, dr. Havas Károly, 
Sebestyén Arnold, Salusinszky Imre, Lányi 
Zsigmond, Szegő Elemér, Katona Béla, B. Vi- 
rágh Géza. Bacsó Emil, Magyar Miklós, Stern- 
berg Albert Miklós László, Szüle Péter. Zddor 
István, Pólya Tibor, dr Nádor Henrik, dr. 
fíasch Imre, Bcrndt Ottó, Halász Lnjos, Vágó 
Leó és sokan mások.

Régóta körözött, nagystílű szélhámost sike
rült elfognia a rendőrségnek, aki különösen a 
sportkörök nevében elkövetett szélhámosságok
kal tette nevét hírhedtté.

Szombaton délben az egyik Wekcrle Sán- 
dor-utcai textilcéghez beállított egy jómegjele- 
nésü, elegánsan öltözött fiatalember és a kö
vetkezőket mondotta:

— Bástyái Holczer Tivadar szegedi nagy
kereskedőnek, a szegedi Bástya futballcsapat 
elnökének megbízásából gyűjtök a csapat ré
szére és kérem, hogy a cég is adományozzon 
a sportklub fejlesztésére.

A cégnél különösnek találták a kérést és 
éppen ezért megtagadták a teljesítését. A fia
talember erre

terrorlsztikusan lépett fel
és fenyegető hangon kijelentett^:

— Én tartalékos katonatiszt vagyok és majd 
megmutatom, hogy milyen sulyos következ
ménye lesz annak, ha nem adakoznak a csa
pat részére.

Mikor látta, hogy ezzel a fellépésével sem 
éri cl célját, eltávozott a helyiségből. A cég 
egyik alkalmazottja azonban utána ment, 
figyelmessé tette rá az őrszemes rendőrt, aki

— Leleplezték Benedek János dr. emléktáb
láját. Debrecenből jelentik: Vasárnap délelőtt 
Hegymegi-Kiss Pál és Bródy Ernő országgyű
lési képviselők Debrecenbe érkeztek, ahol részt- 
vettek a függetlenségi kör gyűlésén.- Ezután 
átmentek Nyirbogdányba, ahol leleplezték Be
nedek János dr. országgyűlési képviselő em
léktábláját.

— Stelndl Imre emlékünnep. A Magyar Mér
nök és Épitészegylet nagy nevű tagjának, néhai 
Steindl Imre építőművésznek emlékére, halá
lának 25 éves évfordulója alkalmából, vasár
nap délelőtt 1 órakor az Országház dclcgációs; 
termében emlékünnepélyt rendezett. Buday 
Béla ny. államtitkár, a Magyar Mérnök és 
Épitészegylet elnökének megnyitó beszéde után 
Főlek Ernő építész tartott emlékbeszédet. 
Utánn Möller István, Hekler Antal, Hűltl De
zső és Alpár Ignác műegyetemi tanárok, Ker
tész K. Róbert h. államtitkár, valamint a Képző
művészeti Egyesület kiküldöttje méltatták az 
Országház alkotójának emlékét.

A Méray-csomagszállító motorkerékpár rövid 
idő alatt szép ivelésü karriert futott be. A fő
városi kercskedővilágban osztatlan örömet kel
tett a cég rendkívül elmésen megszerkesztett 
csomagszállító motorkerékpárjának megjele
nése, amelynek alkalmazása teljesen kikap
csolja a kényelmetlen lóvontatásu teherszállí
tást.

— Tfizrladalom egy párisi színházban. Pa 
risból jelentik : Vasárnap este az Opera Co- 
inique előcsarnokában az egyik színház-
látogató eldobott egy égő cigarettát, amitől 
az egyik szőnyeg lángot kapott. A tűz a kö
zönség körében nagy riadalmat keltett, de 
a gyorsan megérkező tűzoltóknak sikerült 
a tüzet eloltani és nagyobb tüzveszcdelcm 
keletkezésének elejét venni.

— Mikor az albérlő haragszik. Albrecht 
Sándor. 38 éves kereskedőt Pesterzsébet, Nagy 
Sándor-utca 14 számú házban lévő lakásán 
albérlöja veszekedés hevében zsebkésével 
fejbeszurta. Albrechtét a pesterzsébeti mentők 
sulyos állapotban szállították a Rókus-kór
házba.

NBzze meg

lánctialöla
VI., Révay-utca 18.
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Nagyarányú 
textilcsempészést lepleztek le 

vasárnap a Felvidéken
Megindult a nyomozás a csempésztársaság 

budapesti tagjainak kézrekeritésére
Miskolc, íovember 13.

(A Hétfői Napló tudósilójától.) A vasár
napi napon nagyszabású vámcsempészési 
ügynek jött nyomár? a miskolci rendőrség.

A miskolci rendőrséget telefonon értesí
tették,, hogy az egyik trianoni határállomá
son, Tornaszcnljakab községben

textilcscmpészeket fogtuk cl a csend
őrök.

Joó János cscndőrliszthelyettes Tornaszent- 
jakali községben elfogta Seeman István 
tornaszentjakahi fuvarost, aki

parasztszekereken óriási tömeg textil
neműt csempészett be a határállomáson 

keresztül az országba.
A fuvaros beismerte, hogy évek óta foglal
kozik textilnemüeknek az országba való 
becsempészésével s az árut miskolci keres
kedőkhöz juttatja el.

A miskolci rendőrség nyomban megindí
totta a nyomozást s kihallgatta Englender 
Ábrahám miskolci kereskedőt ,aki azt val
lotta, hogy

| valóban kapott ilyen utón textilárut, 

| azonban ő az árut nyomban továbbította 
Kopp Izsák budapesti kereskedő számára s 
a közvetítést csupán szívességből végezte.

A miskolci rendőrség még a vasárnapi 
nap folyamán megejtett nyomozása során 
megállapította, hogy Tornaszentjakabon 
hossza idő óta állandóan nagyarányú textil
csempészések történnek s a csempésztársa
ság egyik tagja Englender Ábrahám mis
kolci kereskedő.

A miskolci rendőrség a vasárnapi napon 
érintkezésbe lépett a miskolci pénzügyigaz
gatósággal s a miskolci vámhivatallal is. A 
két hivatal megállapítása szerint hónapon
ként több mint hatvanezer pengő értékű 
textilárut hozlak be a csempészek vám nél
kül. A miskolci főkapitányság jelentést tett 
a budapesti főkapitányságnak is, hogy az 
indítsa meg

a sürgős nyomozást a csempésztársaság 
budapesti tagjainak kézrekeritésére.

Izgalmas uccai hajsza után elfogtak egy zsarolót, ak 
a szegedi Bástya futballklub nevében szélhámoskodot

igazolásra szólitotta fel az erélyes gyűjtőt. A 
fiatalember az igazoltatás során letagadta, 
hogy az üzletben járt volna, mire visszamen
tek az üzletbe, hogy tisztázzák a kérdést. Vi
tatkozás közben a fiatalember észrevétlenül a 
kijárat felé húzódott és

hirtelen kiszaladt a boltból.
Izgalmas hajsza kezdődött. Az üzlet alkal

mazottai, a rendőr, majd a járókelők a fiatal
ember után vetették magukat és erős hajsza után 
az Arany Janos-utca sarkán elfogták. A rendőr 
megkötözte és előállították a főkapitányságra, 
ahol nyomban megkezdték a kihallgatását.

A főkapitányságon aztán kiderült, hogy az 
erélyes gyűjtő Berked József, akit különböző 
szélhámosságok miatt már régóta körözött a 
rendőrség. Berked valamikor futballista volt 
és az igy szerzett ismeretségét használta fel 
szélhámosságai elkövetésére. Rendszerint fut
ballcsapotok nevében követett el visszaélése
ket és legutóbb is egyik legnagyobb fővárosi 
sportegylet elnökét érzékenyen megkárosí
totta. Á kezében lévő gyiijtőiven már több 
fővárosi cég szerepelt, amelyeket sikerült be
csapnia. Berkedet kihallgatása után őrizetbe 
vettek.

— Megalakult a Hitközségi Párt. Vasárnap 
délelőtt az Erzsébetvárosi Körben tartotta ala
kuló ülését, élénk részvétel mellett a Hitközségi 
Párt. Az alakuló gyűlésen megjelentek a zsidó 
felekezeti édel számos tényezői s a budapesti 
hitközségi kerületek és körzetek vezetői. Ehr- 
lich G. Gusztáv indítványára Vértes Emil fő
városi bizottsági tag megalakultnak jelentette 
ki a Hitközségi Pártot. Vértes Emil hosszabb 
beszédben fejtegette azokat az érdemeket, ame
lyeket a pesti izraelita hitközség jelenlegi veze
tősége a hitközségnek tiz éven át való vezeté
sében szerzett s méltatta Lederer Sándor dr., 
a hitközség elnöke és Ehrlich G. Gusztáv, a hit
község elnökhelyettese kiváló érdemeit. A Hit
községi Párt határozatilag kimondotta, hogy 
visszautasítja a hitközség elleni méltatlan tá
madásokat s egyhangúlag bizalmat szavaz a 
hitközség vezetőségének. Egyben elhatározta, 
hogy a főváros minden kerületében megindítja 
a párt propaganda és szervezési munkálatait. 
A gyűlésen Dési Géza dr., Balassa Gyula dr.. 
Krakauer Samu, Politzer Gusztáv dr., Fellner 
Leó, Gyulai Noé Hugó dr., Hajduska Adolf, 
Zimmcrmann Ferenc, Bánó Dezső, Szabolcsi 
Lajos dr. és Soltész József szólallak fel.

— Akiket elnyelt a város. Horváth István, 
27 éves vasesztergályos Pestújhelyről, — Za- 
kor Eszter 16 éves cselédleány Tátra-utca 4. 
számú házban lévő szolgálati helyéről, — 
Weisz Albert 78 éves ügynök Vörösmarty-utca 
48. számú házban lévő ‘lakásáról, — Tóth 
Béla 15 éves tanuló szüleinek Dcmbinszky- 
utca 9. számú házban lévő lakásáról eltűnt. 
Az eltűntek felkutatására a rendőrség megindí
totta a nyomozást.

— Szurkálás. Vasárnap este a Gát-utcában 
egy kocsmában mulatozott több fiatalember. 
A mulatozás vége verekedés lett, amit az ut
cán folytattak. Verekedés közben Magyar Fe
renc huszonhéléves gyári munkást többször 
megszurták, majd az eszméletlen fiatalembert 
az utcán hagyva elmenekültek. Magyart az 
őrszemes rendőr találta meg, akinek intézke
désére a mentők a Rókus-kórházba szállí
tották.

— Szatirikus kritikák a Pesti Futár 
mai számában.

Éllel 2 órakor már nvitua a
Hungária gőzfürdő

— A budapesti olasz követség ünnepe. V*. 
sárnap délelőtt bensőséges ünnep színhelye volt 
a budapesti olasz követség palotája. Viktor 
Emánuel olasz király névnapja alkalmából 
rendezett ünnepségre nagyszámban gyűltek 
egybe a fővárosi olasz követség tagjai. Az ün
nepséget — amelyen jelen volt a követség tel
jes személyzete s a budapesti olasz fasció tag
jai — a fasiszta himnusz elénekiésével nyitot
ták meg. Ezután De Astis olasz követségi ügy
vivő a távollévő Durini di Monza olasz követ 
helyettese mondott beszédet. Az ünnepség be
fejezéséül vasárnap este lovag Santelll Italo 
vivóiskolájában nagyobbszabásu hangverseny, 
volt, amelyet a budapesti olasz fasció rende
zett. Itt írjuk meg, hogy az „Olasz Védőegyesü
let", a „Fasció Ilaliano" é3 a Korvin Mátyást 
Társulatok kedden este fél hétkor a Zenemű
vészeti Főiskola dísztermében tartják meg a 
budapesti Olasz Tanfolyam ünnepélyes megnyi
tását.

— Fuchs bácsi meghűlt. Fuchs Lipőf, á 
Hétfői Napló kiadóhivatalának alkalma
zottja, vasárnap este 61 éves korában tüdő
gyulladásban meghalt. Hosszú éveken át 
hűséges munkása volt a Hétfői Napló-nak. 
Mindenütt, ahol megfordult, kedvelték a jó
módom és vidámkedélyü Fuchs bácsit, akit 
minden szakmabeli ismert és mindenki sze
retett. Példaképe volt a hii, lelkiismeretes, 
dolgos munkaerőnek. Mindnyájunk őszinte 
gyásza kiséri utolsó útjára.

— Megkerült egy tébolydából megszökött 
orvostanhallgató. A lipótmezei tébolydából 
nemrégiben regényes körülmények között 
megszökött Beck István 29 éves orvos
szigorló, akit sulyos idegbaja miatt ápoltak, 
Becket Újpesten megtalálták és az ottani 
mentők beszállították a főkapitányságra. A' 
rendőrség megkerüléséről értesítette a té
bolyda igazgatóságát, amelynek intézkedé
sére visszaszállították a Lipótmezöre.

— Hamis egypengősöket találtak Debre
cenben. Kiéin Frida hajdúnánási fűszer* 
kereskedő megjelent a rendőrségen s öt da
rab hamis egypengőst szolgáltatott be. Az 
egypengősök kitűnő hamisítványok, csak a 
súlyúk nehezebb mint a valódi egypengős. 
A hamisítványokat a rendőrség felküldte Bu
dapestre a Nemzeti Bankba.

— Leesett a Vámház tetejéről. Tomid 
Gyula 25 éves üvegezősegéd munkaközben 
leesett a Vámhdz-palota tetőzetéről és sulyos 
zuzódásokat és belső sérüléseket szenvedett.

— Leesett a vonatról. Bállá Mihály 44 
éves napszámos a kőbányai alsópályáudvarl 
közelében kiesett egy robogó vonatból cs sú
lyos sérüléseket szenvedett.

— Megalakult a budapesti szállodák kartelje. 
A főváros elsőrendű szállói között az utóbbi 
időben sűrűn merültek föl differenciák a szoba- 
és étlapárak megállapítása és egyéb szállodai 
kérdések miatt. A differenciák kiküszöbölése 
s egységes szállodai irányárak megállapítása 
céljából a vasárnapi napon megalakult a buda
pesti szállodai kartel. A karlel tagjai közé tar* 
tozik többek közölt a Dunapalota, Hungária, 
Carlton V-s Aslória-szálló.

— Dalos jubileum a budai Vigadóban. Im
pozáns keretek között zajlott le vasárnap a 
Budapesti Munkásdalárda 50 éves jubileuma. 
Az ünnepségen megjelentek a külföldi dalos
szövetségek képviselői. Délelőtt a Szent Anna 
plébánia templomban Várady Géza prelátus 
megáldotta a dalárda zászlóját, délben a Budai 
Vigadóban díszközgyűlést tartottak, amelyen 
Rittinger Imre méltatta a dalárda kulturális 
érdemeit. A gyűlésen megjelentek Gerlóczy 
Béla dr., Guth Ferenc dr., fíaránszky Gyula, 
Juhász István dr. és mások Este hat órakor 
a Budai Dalárda és több testvéregyesület 
közreműködésével nagysikerű díszhangversenyt 
tartottak.

— Az Országos Iparegycsület közgyűlése. 
Az Országos Iparegycsület vasárnap délelőtt 
tartotta közgyűlését gróf Zichy Jenő-utcai szék
házában. A gyűlés Tolnay Kornél nyugalmazott 
államtitkár elnöki megnyitójával vette kezdetét, 
aki a közüzemeknek az iparral folytatott ver
senyéről beszélt. Ezután az Iparegycsület Nobel- 
dijával az évenként egyszer kiosztásra kerülő 
aranyérmével Gundel Károlyt, a Vendéglős 
Ipartestűlet érdemes elnökét tüntették ki. Ezüst 
és bronzérmet kapott több mester és munkás, 
akik már évtizedek óta működnek a magyar 
ipar szolgálatában, köztük Seller Armand vil
lanyszerelőmester. Dalmady Kovács Jenő igaz
gató az egyesület nevében üdvözölte a nagy 
mdapesti ipari cégeket, majd megejtették az 
alelnöki és igazgatótanácsi tisztségekre a vá
lasztásokat, melynek eredményekép alelnök- 
nek Kaszab Aladárt, az igazgatótanácsi tisztsé
gekre többek között Ripka Ferenc főpolgármes
tert is megválasztották.

— Ai Angol-Magyar Bank rendkívüli közgyűlése el
fogadta az igazgatóságunk az alaptőke felemelésére vo
natkozó javaslatát. Eszerint az intézet 120.000 darab 
á 50 P n. é., az 1028. évtói osztaíékjogosult részvény 
kibocsátása utján részvénytőkéjét 18 millió pengőre, ki
mutatott saját lókéit pedig kb. 31 millió pengőre emelt 
fel. A közgyűlés az igazgatóság uj tagjaiul megválasz
totta Dudley Ward-ot és William Dcan-t, a londoni 
British Overseas Bank Ltd. igazgatóit, Th M. van 
dér Beugel-t, a Labouchere & Co. amszterdami cég 
társtulajdonosát és Magyar Pált, aki Ogyvivő-tgazgatóí 
állásáról lemondott és ezentúl mint ipari konzulens 
fogja tevékenységét az intézet érdekkörébe tartozó 
iparvállalatoknak szentelni

A közgyűléssel kapcsolatos igazgatósági Olés Kálmán 
Henrik ügyvivő-igazgatót, akinek az intézet legutóbbi 
tranzakciói körül nagy érdemei voltak, vezérigazgató
helyettessé nevezte ki.
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Király Ernő megvált 
a Városi Színháztól

Az affér oka: anyagi differenciák — Választott 
bíróság elé kerül az ügy

(PERIPHERIE) Dráma 12 képben

A Városi Szinház szombatesti publikuma 
meglepetései látta, hogy a Mesék az Írógép
ről Honti vezérigazgatójának szerepét nem 
Király Ernő, hanem Kertész Gábor alakítja. 
Ennek a szereplőcserének oka egv anyagi 
természetű afTér, amely Király Ernő és a 
Városi Szinház között támadt.

Király Ernő az affér történetét igy be
szélte el:

— A Városi Szinház egyik régebbi ígérete 
alapján kezdtem rendezni a Mesék az író
gépről cimü operettet, amelyben az egyik 
főszerepet is elvállaltam. Szeretetteljes mun
kával igyekeztem rendezésemmel és alakí
tásommal is hozzájárulni a darab sikeréhez. 
Tettem ezt abban a reményben, hogy a da
rab sikere ulán a szinház igazgatósága meg 
fogja velem kötni a

kilátásba helyezett fix megállapodást.
Én ezt a szezonomat a Városi Színházra ba- 
ziroztam és érthetően türelmetlenkedtem az 
állandó szerződésre vonatkozóan. Most, mi
után a „Mesék az Írógépről" cimü operet
tet sürü vendégszereplések és operai elő
adások váltják föl, nem találtam meg többé 
a számításomat. Ezt bejelentettem Sebes
tyén Géza igazgatónak, akivel ezzel kapcso
latban nézeteltérésem támadt. Sebestyén 

kijelentette, hogy nem honorálhatja — sze
rintem teljesen jogos — kívánságomat és 
igy nem támaszt kifogást az ellen, ha nyolc 
nap múlva „kimegyek" a darabból. Ez meg 
is történt. A nyolc nap letelt és én már teg
nap nem játszottam a darabban.

Sebestyén Géza, a Városi Szinház igazga
tója Király Ernő nyilatkozatára a követke
zőket jelentette ki:

— Király Ernővel, mint annyi más mű
vésszel feíléptidijas szerződést kötöttünk. 
Király Ernőt mi az egész éven út akartuk 
ily a'lapon foglalkoztatni, de

más, mint feíléptidijas megállapodást 
nem volt szándékunkban vele létesíte

nünk.
Király Ernő a darab sorozatos előadásai 
közben teljesíthetetlen anyagi követeléssel 
lépett fel, mire mi kénytelenek voltunk őt 
a darab előadásaiból kiengedni. Helyette 
Kertész Gábor, a tehetséges fiatal bonvi- 
vant játszik az operettben, amely szakadat
lanul december végéig lesz műsoron.

Amint értesülünk, a Király—Sebestyén- 
aíTémak folytatása a választott bíróság előtt 
lesz, mert Király Ernő a Szinészszövctség 
előtt panaszt emelt a Városi Szinház igaz- 
gatósága ellen.

[
Titkos, Csortos, Hegedűs, Kiss Ferenc

Csütörtök este, vasárnap délután: - - n • ■

■roszobszac Magyar Színházszínházi napló
V

Titkos Ilonát — a drámai hősnőt, évekkel 
ezelőtt, talán először a Belvárosi Színház
ban láttam Lenormand expressionista drá
májában, a Névtelenekben. Azóta is csodál
koztam, hogy ez az őstalcntum miért kény
szerül állandóan magára ölteni a könnyű 
vígjátékok súlytalan combinéját és az ope
rettprimadonna csörgősipkáját. Mindig vár
tam Titkos Ilonára, akinek izgalmas szép
sége nemcsak a sely mes-bársonyos vígjáték
keretben érvényesül, hanem egy szenvedő, 
esendő, hibás, bűnös, erényes asszony ron
gyaiból is kiragyog. A Magyar Szinház „Kül
város" drámájában végre ezzel a Titkos Ilo
nával találkoztam, aki verisztikusan rom
lott, gyöngéden asszonyi alakításán keresz- 

bátran kijelenthetjük, hogy Fodor Lászlóban 
a Vigszinház az

uj Szenes Béláját
találta meg. A pesti, speciálisabban a mai pesti 
élet ezernyi baja, gondja, öröme, jókedve törik 
meg Fodor jókedvének csillogó prizmáján, 
amely olyan szinszorást produkál, hogy ember 
legyen, aki nem káprázik el tőle. Gaál Franci 
(ezt már sokszor megállapították!) talán soha
sem volt annyira üde, friss. Jókedvű, okos, bá
jos, tehetséges, mint most, ötletei, színészi ta
lentuma és érdekes egyénisége viszont aligha 
talált méltóbb keretre, mint a Fodor-darab. 
Fejes Teri ezúttal nem emelkedett magyarszin- 
házi emlékezetes sikere után. Somlay Artúr 
pompás férflpéldány a bakfisálom elnökigaz
gatójának maszkjában. A kiváló Gárdonyi La
jos, a kémikusok abból a fajtájából való, 
aki már puszta megjelenésével is kacagtat. 
Schünzl-je elsőrangú kabinetalakitús. A Vig
szinház is megtalálta idei sikerét.

Belvárosi Szinház

Tiéd a szivein!...
P. Márkus Emma

Az igazi operaénekesnő próbaköve 
a Turandot, mondja Tihanyi Vilma

Ma este mutatja be Operaházunk Puccini 
posthumus operáját, a Turandot-ol. Ez a kínai 
tárgyú mesejáték szerte a világ mctropólusai- 
ban mindenütt már olyan sikert aratott, amely 
méltó Puccini megelőző sikereihez és a hatal
mas mfi költői és zenei szépségeihez. A szom
bat délelőtti főpróba eldöntötte, hogy a ma
gyar Turandot sem maradt el a többi mögött. 
Sőt amint Clausetti. Puccini Pesten időző ba-

HOTEL

A templom egere
Játtüüan * Énekben * Táncban 
RMnteáaban ♦ Látuánvosságban 

SZENZÁCIÓ 
.MERSZ-E MARY?

vígszínház
előadása a

KIRÁI.Y

Hétlö, kedd, szerda, csütörtök é> jövö 
vasárnap délután mérsékelt belyárrat

Fedák Sári éi
A szombatesti hölöv

rátja kijelentette, a pesti Turandot jobb, mint 
a bécsi és legközelebb áll az olasz előadáshoz.

A pesti Turandot, Tihanyi Vilma, — ez a 
fiatal, tehetséges művésznő — lesz hőse a mai 
operaházi premiernek. Kérdésünkre szerepéről 
és munkájáról a következőket mondotta a mű
vésznő:

— A Turandot álma lehet minden komoly 
operaénckcsnőnek, nemcsak azért, mert kül
földön a legnagyobb operaénekesnek alakítják, 
hanem azért is, mert ez a szerep próbaköve az 
igazi operaénekesnönek. Lélekben, játékban és 
zeneileg a legnehezebb feladat elé állítja ez a 

szerep az alakítóját. Egészen rendkívülit és 
egészen különlegeset kíván alakítójától a Tu- 
randot férflgyűlölő, tradícióktól terhelten hisz
tériás kínai királykisasszony szerepe. Az ének
rész tökéletesen fedi a lélckstilus „súlyosságát". 
Kérem ezt szőszerint is venni, mert bizony 
nem kis munka

kétemeletnyl magas lépcsőkről lefelé ha
ladva énekelni, miközben az énekesnő vál
lát tlzenötmétercs aranysujtásos palást és 

óriási, súlyos fejdisz éke siti.
A legnagyobb ambícióval és lelkesedéssel készül
tem erre a szerepre és talán nem vagyok sze
rénytelen, ha azt mondom, hogy nem teljesen 
hiába. Én nem utaztam külföldre megnézni a 
Turandot előadását, hogy igy egészen egyéni 
elgondolásu figurát adhassak, Hogy ezt helye
sen tettem, ennek bizonyítéka Signor Clau
setti elismerése, aki zseniális főrendezőmmel, 
Márkus Lászlóval egyetemben teljes megelége
dését fejezte ki. 

tül a szív, a lélek, az esettség, bűn és erény 
skálájának ezernyi árnyalatával ismertette 
meg arcán, testén és szavain át a közönséget, 

üdvözlet Titkos Ilonának — a pompás 
drámai hősnőnek, de üdvözlet annak a szín
háznak, amely egyre merészebb gesztusokkal 
igyekszik karonfogni és jobb útra vezetni a 
közönséget: azt a közönséget, amely a há
ború után a színházban csak mulatni és nem 
épülni akar. Üdvözlet annak az áldozatkész
ségnek, amellyel ezt véghez viszik és amely
igei a legkitűnőbb rendezőt és a legnagyobb 
színészeinket állítják a közönség megtéríté
sének szolgálatába. Aki megnézi a Külvá
rost, az élményt, nem pedig csak szórako
zást talál és Csortos Gyuia, Mály Gerő, Kiss 
Feri, Z. Molnár. Dénes György és Hegedűs 
Gyula felejthetetlen alakításának emlékeivel 
távozik.

A berlini Ufa legelső sztárjai játszanak a SPIOíí 
cs a HERCEG HERCZOG cimü filmjeinkben: 
Brigiit® Heim, Rkdai Imre, Steinrilck, wiineim 
Dictorle, werner Fiitterer, Hollay Kamilla, 
Mona maris, Dina Grállá, Junkermann, Lídia 
Potechlna, Vlctor Janson, Curt Bois

Még szilárdan áll a Hotel Napóleon alapja 
a Fővárosi Opcrettszinházban, de az előké
születek nagyarányusága miatt már két 
napja próbálják a legközelebbi újdonságot, 
a soron következő Fedd/c-opcrcttet — a Pá
ros csillagot. Az operettnek

47 szereplője van
és ötventagu statisztéria mozog majd a szín
padon. A Páros csillagban a legkisebb szere
pet is kitűnő, elismert színész játssza. Fe
dők Sárin és a másik főszereplőn, Somogyi 
Bogyon kivül szerepet vállalt u darabban, 
Törzs Jenő, Kabos Gyula, Hegedűs Gyula, 
Sarkadi Aladár és Bérczy Géza.

Komoly Szenes-sikerekre emlékeztető hangu
latban tapsolta végig a Vigszinház közönsége 

Fodor László legújabb vigjálékát, a Templom 
egeré-t. A Vigszinház első főszezónbeli be
mutatója a Szencs-promiérek idején zajlott le 
és ha a közönség tapsoló kritikáját elfogadjuk,

A Belvárosi Színházban e héten igen je« 
lentős esemény készül : Márkus Emília fok 
léptével

Tied a szivem!
cimü vígjáték. A kiváló művésznő ebben á 
szerepében lép fel először a Belvárosi Színi 
ház deszkáin, de ez lesz az első fellépte a 
Nemzeti Szinház „Nagyasszonyának" isme
retes botrányai után is. Amint értesülünk, 
az egyetemi ifjúságnak az a része, amely a 
Nemzeti Színházi tüntetésnél szerepet vállalt, 
megfogja ragadni az alkalmat, hogy’ most 
csendes demonstrációt rendezzen Márkus 
Einilia mellett, aki rnélfntlaniil szenvedte vé
gig a Nemzeti Színházi inzultust.

E héten tartott premiert a Terézköruti Szín
pad is. A kis, intim szinház műsora a szokott
nál is frissebb és ötletesebb. A műsor tengelye 

J
most is két kitűnő Nóti Kúroly-egyfelvonásos, 
amelyek

Salamon Bélának és Gárdonyi Lajosnak 
nyújtanak alkalmat arra, hogy könnyekig ka
cagtassák meg a közönséget. A műsor magán 
viseli Nagy Érdre egyéni bélyegét, amely 
megkülönböztetően érvényesíti jogajt a közön
ség finomabb ízlésére appellólva. Egy friss ka
baréiról Faragó Sándor, ötletes paraszttréfá
val debütált. A színészek: Komlót Vilmos, Sán
dor József, Várnai, Fenyő, Berky, a friss, te
hetséges Feleki Klári, Posner Magda, Bodó 
Ica, Sass Oly, de elsősorban Rajna Alicc kap
nak esténként sok tapsot.

PÉLE-MÉLE

Még 3 napig h
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SPORT
Nagy gól aránnyal győzött a Ferenc

város és a Hungária

Az automobilizmus jövő;?

Irta: Szelnár Aladár dr.,
a Királyi Magyar Automobil Club vezértitkára

A rohamos fejlődésnek indult automobilizmus 
magától érMietődöen Magyarországon is erős 
tempót diktál. Az élet összes vonatkozásaiban 
vezctőszcrcpet kap a motor, amely feltartóz
tathatatlanul magához ragadja nz egyeduralmat 
n közlekedés minden ágában.

Magyarországon n háború előtt is igen élénk 
automobilizmus volt. Mindenben lépést tartot
tunk a nyugati államokkal. A Királyi Magyar 
Automobil Club megbizhatósági versenyek ren
dezésével készítette elő a talajt és irányította 
rá a figyelmét nz illetékes hatóságoknak az út
építés fontosságára.

Azóla 10 esztendő telt el és n világ összes utait 
ellepték a gépek, sőt azok átléptek az utakon 
.s ma már motorral törik a földet s igen sok 
cséplőgépnek motor a hajtóereje. A jóslat be
vált; a motor győzött. A háború utáni nehéz 
gazdasági viszonyok erősebb iramra serkentet
ték a világot és az. automobil, amely az 
ökonómia szimbóluma, kenyéradója lett 
emberiségnek.

Nálunk is igy történt. A magyar közönség, 
amely a versenyeken kedvelte meg a gépet, ma 
már szigorúan véve a többtermeié;; eszközének 
tekinti azt és a gépkocsik szaporodása hónap- 
ról-hónapra hihetetlen gyorsassággal emelkedik. 
A luxus fogalma lassan elhalványul s ma már

a hatóságok Is hajlandók elismerni, hogy 
nz. automobil hozzátartozik az élet folyta

tásához.

Ez a körülmény visszatükröződik az adózás 
kérdésének megoldásánál is, amely, ha még ina

idő 
az

A Rapid lett a Középeurópai Kupa győztese 
A Sabaria veresége Prágában

nem ideális az aulólartók szempontjából, a 
tendencián mégis érezhető a megértés és a jó 
indulat.

A kereskedelmi kormány az elmúlt esztendők 
alatt, ígéretéhez képest komolyan vette a ma
gyar utak megjavítását. Élénk bizonyság erre 
a balatoni körút elkészítése és több főútvonal 
kiépítése és megjavítása. Döntően fontos szere
pet kaptak ezek az útvonalak, mert a város 
környékbeli, sőt a távolabb fekvő területeken 
is ez a hálózat bonyolítja le a teherszállítást. 
A...........................................................................
a

kereskedelem tehát függetleníti lassan magát 
vasúttól és különösen a mulasztást nem tűrő
gyors szállítások lebonyolítását leszl lehe

tővé.

Nagy vonalakban az elmondottak rámutatnak 
: automobilizmus felbccsülehetetlen fontossá

gára és ha figyelembe vesszük az utak fokoza
tos kiépítését, a jövő nagyszerű perspektívát 
nyit.

.4 Királyi Magyar Automobil Club, amely az 
összes idevágó kérdések irányítását kezében 
tartja, lankadatlan energiával küzd a fejlődés
ért és a gyönyörű eredmények bizonyítják leg
jobban, hogy a kitartó munka nem vész kárba.

A magyar automobilizmus fejlődésképességét 
kétségtelenül bizonyltja az a körülmény, hogy 
a kocsik számbeli szaporodása semmiben sem 
maradt el a nyugati államok mellett. Sok mu
lasztást kell pótolnunk, de a fejlődés tempója 
mutatja, hogy feltartóztathatatlanul közeledünk 
a magyar auomobilizmus teljes diadalrajulása 
felé.

az

Az első liga bajnokságáért mindössze két 
mérkőzést játszottak le az elmúlt vasárnap. A 
győzelmet mind a két mérkőzésen a favorit
csapat szerezte meg. a meccsek számszerű ered
ménye mégis általános meglepetést keltett, 
mert arra senki sem számított, hogy mig a 
Hungária 6:0-ra győzi le Kispest csapatát, ad
dig a Budai 33-asok 0:8 arányú katasztrofális 
vereséget szenvedjenek a Ferencvárostól.

Ferencváros—Budai .,33“ 8:0 (5:0).
A Ferencváros csapata öt perc alatt elintézte 

a mérkőzést. A Budai 33-asoknak teljesen meg
zavart védelmének úgyszólván cllcnlállás nél
kül kellett tűrnie a gólzáport, amelyet az elő 
szőr pályára lépett és lelkes ovációval fogadott 
Bukovi által pompásan dirigált zöld-fehér 
csatársor zúdított Zsák kapujára. A nagy gól- 
arányú győzelem még igy sem fejezi ki külön 
az erőviszonyokat, mert az FTC a második fél
időben úgyszólván leállt.

Kezdés után a 66. percben Takács gyönyörű 
fejessel szerezte meg a vezető gólt és a további 
tizenegy perc alatt már Zsák beengedte Takács 
(2), Szedlacsck és Rázsó újabb góljait. Szünet 
után a 4. percben Kohut kornerét Eichbaum 
kézzel üti ki, a megítélt tizenegyest Turay ér-

tékcsiti góllá. A 24. percben Szedlacsek szerrf 
meg a hetediket, majd a 42. percben Takács a 
nyolcadik gólt.

Hungária—Kispest 6:0 (3:0).

A Hungária lendületes, gólratörő játékkal 
cáfolt rá azokra, akik már-raár elpare.ntálták 
a volt bajnokegyüttest. A Hungáriából külö
nösen a Schneider—Hirzer—Jeny összeállítású 
baloldali háromszög végzett felbecsülhetetlen 
munkát, mig Hirzer valósággal önmagát múlta 
felül. A fedezetsorban Kiéber csak az első 20 
percben birta a tempót, mig Rebro a második 
félidőben tűnt ki. jó volt a két bekk, de ki
tűnő napja volt Fehérnek is. Kispest nagy csa
lódást keltett, a csapatban csak a Dénes—Raic 
—Dudás védelmi trió játéka emelkedett ki. 
Dudás még erőszakkal is igyekezett elnyomni 
a támadó szárnyakat. A legnagyobb csalódást, 
azonban a csatársor keltette, amely egyetlen 
akciót sem tudott kialakítani. A gólok sorát 
Hirzer tizenegyesből elért gólja nyitotta meg. 
a másodikat ugyancsak Hirzer, a kővetkező 
kettőt Opata, az ötödiket ismét Hirzer 20 mé
teres szabadrúgásból, végül a hatodik gólt 
Skvarek szerezte meg.

A Slavia Prágában 3:1-re győzte le a Sabariát
Prága, november 13.

(A Hétfői Napló tudósítójának távirata.) A 
Sabaria prágai revánsanérkőzésc — mint az 
előrelátható volt — a magyar csapat vereségé
vel végződött. A Sabaria tartalékjátékosai nem 
tudták megfelelőképpen pótolni a sérültek lis-

táján levő játékosokat és miután a biró nyo
masztó Ítéletei ellen sem volt orvosság,

a Sabaria 2:0-ra végződött félidő után 3:1 ' 
arányban vereséget szenvedett.

A Slavia góljait Puc, Bobor és Szvoboda lőtték, 
míg a Sabaria egyetlen gólját Burcsch rúgta.

A leienkor legoicsűhö Üzemű teherszűlliw eszköze

Teloion: Teréz 221- 52.

a „VISCOR 
Diesel- vontatögéD

Vontat: 200 mázsa terhet
Fogyasztása 220gr. nyersolaj óralóerőnként 

Magyarországi eladás:
Általános műszaki,(izemgazdaságlás

AulOtecimíkai Vállalat
VI. Mr., Posmaniczky-utca 13.

A Rapid legyőzte a Spártát
Béc«, november 13.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen
tése.) Vasárnap játszották le Bécsben a Közép
európai Kupa második döntőmérkőzését. A 
Rapid és a Sparta harcából ezúttal a Rapid 
győzött 2: 1-re, 1:0 arányban végződött fél
idő után.

Cl.I.Öl ÚTI PÁLYA

A Vlscor traktorokról most - az őszi szántá
sok befejezése után — futnak be az ország 
négy minlagazthiságni és földbirtokosai részéről 
a jelentések, amelyek teljen mértékben igazolják 
a kitűnő és Európaszerte ismert Vlscor Diesel- 
motorokhoz és traktorokhoz fűzött reményeket: 
a megbízhatóságot és a feltétlen üzemtakaré
kosságot. Ez a körülmény arra inditotla az Ál
talános Műszaki, üzemgazdasági és Autótech
nikai Vállalatot, hogy a tavaszra több száz mo 
dern traktorral szerelje fel a raktárát annál i 
inkább, mert ezekre vonatkozólog ezideig is 
már rendkívül sok előjegyzés érkezeit be az 
igazgatósághoz (Podinaniczky-utea 13.)

Chevrolet márkájú motorok gyártásának, 
amely az elmúlt esztendőben Fordék teljesít
ményét körülbelül húsz percenttcl haladta túl 
és igy a két kontinens hegemóniájáért küzdő 
hatalmas motorvállalat közül a Generálé Mo
tors Company vitte cl a dicsőség pálmáját.

Vasárnap délután 2 érakor

Fsroncuaros lll. Kér. FC
előtte 12 órakor

Nemzeti sabaria
1. ligabeli mérkőzések

tBKintse mea

PAIGE
a s-hangeras elegáns amerikai autót PíccoIo

Vezérképviselet:
APART AUTÚ R.-T.

ftntfrássy-iil 37. Telefon: 289-44- Teherkocsik minden nagyságban

A Fordék bejósolt hathengeres, a modern 
kivánalmaknak megfelelő ujtipusu kocsija a 
jelzett határidőre nem jelent meg a piacon és 
a gyár jelentései szerint ez csak hal-nyolc hó
nap múlva fog bekövetkezni. Az. uj kocsi ké
sésének kulisszatitka az, hogy a legjelesebb 
molorkonslruktorok állal szerkesztett uj ko
csik modellje nem állta ki a próbál, mert a 
téves számítások folytán a kocsik hátsó része 
sokkal súlyosabbnak bizonyult és einintt a 
kormányzás illuzóriussá vált A Generál Mo
tors Company most fokozottabb erővel látott 
neki nz amúgy is nagy elterjedésnek örvendő

VemzeiköziG^keresKeúeiiniRi.

Az Attila a Vidéki Kupa küzdelmeiben a máso
dik helyen fordul a tavaszi szezónba.

Debrecen, november 13.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen
tése.) A Vidéki Kupa utolsó ősz: mérkőzését 
játszották le vasárnap Debrecenben az Attila és 
a Bocskay. A mérkőzés az Attila 6:1 (2:0) 
arányú pompás győzelmével végződött. A gólo
kat Pouiolny (3), Muhoray (2) és Siklósi rúg
ták, a Bocskay góllövője Wampetics volt.

A IL B) profiliga
vasárnapi csonka bajnoki fordulója a vidéki 
csapatok vereségéi hozta. Eredmények: II. kér. 
—Csaba 1 : 0, Józsefváros—Szemere 3 : 2, U. 
Törekvés—Fővárosi 2 : 0.

A Törekvés 4:1-re győzte le ■ BSE-t.
Az amatőrbajnokság Oprée-csoportjában va

sárnap játszották le a két vezető-csapat, a Tö
rekvés és a BSE bajnoki mérkőzését. A mécs
esét a Törekvés nyerte 4 : 1 arányban. Meg
lepetés az UTE-nak a BRSC-től szenvedett 1 :0 
arányú veresége.

A Ferencváros öt ponttal vezet a bajnoki 
sorrendben.

Az első profiliga bajnoki táblázata a vasár
napi mérkőzések után igy alakul:

1. Ferencváros 18 pont *'
2. Sabaiin 13 pont
3. Újpest 11 pont
4. Hungária 11 pont
5. Kispest 7 pont
6. Nemzeti 6 pont
7. Bástya 6 pont
S. III. kér. FC 5 pon
9. Vasas 5 pont
0. Bocskay 5 pont 
.1. Budai 33 7 pont 
12. Attila 4 pont

Az MTE nyerte 
a „Munkás Vándordíját"

Vasárnap délelőtt rendezte meg az MTE aí 
5000 méteres 10-es csapatversenyre kiirt „Mun
kás Vándordíját". A verseny nagy meglepetés
sel íégződött, amennyiben a rendező egylet 
atlétái, nagyfölénnyel győzték le a védő MTK-f. 
Egyénileg Majorosi győzött, inig Grosz nyol
cadik lett. Eredmény: 1. MTE 97 pont. 2. MTK 
165 pont. 3. MTE b) 293 pont.

Magyarország válogatott boxolói 
10 : 6-ra győztek Németország 

ellen
Válogatott boxolóink vasárnap mérték ossza 

erejüket Németország legjobb ökölvívóival. Az 
Iparcsarnok boxarénává átalakított hatalmas 
érmében lebonyolított küzdelem

Magyarország 10:6 arányú győzelmét 
eredményezte.

Az eredményeket alább adjuk:

Légsuly: Kocsis győz Ausböck ellen. Bantan- 
suly: Szeles győz Sieglarski ellen Pehelysúly: 
Gelb győz Dalchov ellen Könnyű súly: Szoba- 
levszky győz Dübbers ellen. XVeltersuly: Balázs 
—Wolkmer eldöntetlen. Középsuly: Micsicsak 
—Nunhoffer eldöntetlen. Kisnehézsuly: Müller 
győz Bokody ellen. Nehézsúly. Jaspers győz 
Németh ellen.

LOSPORT

V.. Vilmos császár ut- 26—-32 
Telefon: Angol-Magyar Bank

A Prága Piccolo hathengeres kiskocsi 
nemcsak u párisi Szalon megnyitásán kel
tett általános feltűnést, hanem Budapesten 
is — mint a hivatalos statisztika mutatja — 
nagy kelendőségnek örvend.—Az Angol-Ma
gyar Bank autóosztálya hozza forgalomba 
a Prága Piccolo kocsikat.
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Káposztásmegyeri versenyek
Ifj. gróf Zichy János nyerte Ildikó nevű lovával 

a Drag hunt akadályversenyt.

Vasárnap, a bucsunapon futották a falka 
mögött futott 5000 méteres akadály versenyt. A 
versenyt Ildikó nyerte. Verseny közben súlyos 
baleset is történt. Bodó Imre főhadnagy egyik 
akadálynál lovával elbukott. Az ismert urlovas 
agyrázkódást szenvedett.

Részletes eredmény:

ltó h., 8 h. 10 : 57.
»• !í Pro,° Böde. 2- Mac Dunáid (4) Ta

kács 3 Marodcur (2) Keresztes. F. m. Sóvárgó, Schwe- 
denkle. 2’4 h., 4 h. 10 :30, 16, 21.

III, futam. 1. Ildikó (3) gróf Zichy J., 2. Gibic (8)t........ - -«lkó (3) gróf Zichy J„ 1 Gibic (8)
-3> AIba,ros <Par» Selmecty. F, m. 10 ló. 10:51, 

'ÍV.'futam. 1. Energ/ <7/10 reá) Solmeczj. 2. Sárga
rózsa (2) Bódé, 3. Citera (2&) Varga. F. m. I-örgószél. 
o b., n h. 10 : 18.

V. lumni. 1 P.I., r.n <« BMdl. 2. M.roc <«) SU. 
nek, 3. Turridu (1’4) Bs Apor, Eszmény.

Formás. Fngyöngy.
•. 2. Picikém 

F m. Lelenc,
sgy nyerte. A 

.jlentkczett, aki- 
pengőért UJ. borg Antal vásárolta meg a lovát. 

VII futam. 1. Patroné (10) Böaódi. 2 .Salvia (8) Be- 
?. 3. Aranybogár (5) Valentin. F. m Klárika, Va
ué. TárcgMó, VüJda’ F’eucesyc, Söreg, Boby G.. Elól-

ARPNEU A tttfkentMrt é» kiadásán felelt 
Dr. ELEK HUGÓ 

Kiadja;
A Hétről Lanok" Cháavánalat

<3®OD
Magyarországon fiUTŰ ÚRVEZETŐ ISKOLA


