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Uass Józsefei 
agyszeműdes ölte meg

Reggel holtan taláháh aggáhan - o hOFmanyze műén ságira a nemzet 
haiottiánah tekintik ás pántokén az Eggetemtárl templomban temetik el

Magyarország politikájának legmar
kánsabb egyénisége, a magyar kabinet 
legnépszerűbb tagja: Vass József ma 
hajnalban elköltözött az élők sorából. 
A magyar politika egyik legintelligen
sebb koponyája nemcsak a parlament 
ülésterméből és a vörös bársonyos fo
lyosókról marad el mindörökre, hanem 
alkotó kézének hiányát érezni fogják 
mindazok, ezren és ezren, akiken segí
tett.

Vass József nem a politika embere 
volt. Bármennyire is az jellemezte leg
jobban, hogy a politika minden meg
mozdulásában résztvett és néha egy 
egész kabinet helyett egyedül állt az 
ország élén, mégis nem a politikumot, 
hanem a munkát kereste élete minden 
fázisában s azon volt, hogy segítsen a 
szenvedőkön, a rászorulókon. Tisztele
tet követelő papi reverendája előtt osz
tály, párt és felekezeti különbség nél
kül mindenki meghajtotta a fejét, mert 
tudták, érezték, hogy a reverenda mö
gött önzetlen akarás, százszázalékosan 
tiszta szándékoktól hevített szív és se
gíteni akaró kar húzódik meg.

Vass József — a nép embere volt. 
Soha nem tagadta meg egyszerű szár
mazását. Gyűlölte a bürokráciát, az 
aktahegyeket és ha szegény ember ke
rült eléje, lehetőség szerint azonnal el
intézte kérését. Nem egyszer nyúlt a 
reverendája zsebébe, hogy a leggyor
sabb módon: azonnal segítsen és törölje 
le az átnyújtott pénzdarabbal éhezők és 
szükölködők könnyeit.

Egész életén keresztül dolgozott és 
most a munka ölte meg élete derekán. 
Több, mint egy évtizede állott a népjó
léti tárca élén és nevét rengeteg szociá
lis alkotás, karitatív tevékenység örökíti 
meg. A magyar politika legnépszerűbb 
alakja távozik el vele az élők sorából. 
Ragyogó szónoki képessége néni fogja 
többé a viharzó kedélyek hullámait le
csillapítani és eltűnik a pesti utcáról 
az egyetlen miniszter, aki gualog szere
tett járni. Demokrata volt a szó legiga- 
zabb értelmében, aki kötelességnek és 
nem dekórumnak érezte papi hivatását.

És külön kell Vass Józseftől búcsúz
nunk nekünk, a magyar újságírásnak 
is. Magyarország annyi éven keresztül 
népjóléti minisztere volt az első hosszú 
idők óta, aki átlátta a sajtó hivatáséi és 
mindenben támogatta az újságírók ér
dekeit. A Magvarországi Hírlapírók 
Nyugdíjintézetét ő hiút a újból életre és 
adományaival lehetővé tette, hogy ez 

az intézmény, amely a magyar hirlap- 
irás legkaritativabb alkotása, újból dol
gozni tudjon. Az ujságirótársadalom 
nagy barátját vesztette el Vass József
ben és a magyar sajtó munkásai gon
dolatban most valamennyien ott állnak 
a Kinizsi-utcai halottasszobában dpi- 
hent nagy ember ravatala mellett, szo
morúságtól lecsüggesztelt fővel, gyá
szoló szívvel.

Munkásember 
élt. Utolsó útjára

volt, dolgozott amíg 
nemcsak a hivatalos

Vass József betegsége

un- 
hű
lni-

Fekete gyászba öltözött ma délelőtt Bu
dapest és az egész ország. A középületek 
mindegyikén, de a magánházak legtöbbjén 
fekete gyászlobogó jelzi, hogy nagy ember 
költözött el az élők sorából.

Meghalt Vass József.
Az üzletek kirakataiban mór hétfőn délelőtt 
ott volt látható gyászszalaggal övezett arc
képe, a rádió pedig a világ minden sarkába 
szétröpitette a hirt, amely Magyarország 
népjóléti miniszterének és egyben legnép
szerűbb politikusának halálát jelentette.

Vass József
hosszú idők óta betegeskedett. 

Orvosai, barátai, minisztertársai régóta 
szólták, sürgették, hogy vesse magát alá 
zamosabb gyógykurának, a népjóléti 
niszter azonban erre nem volt hajlandó.

— Hivatásom arra kötelez — mon
dogatta —, hogy dolgozzam, amíg élek. 
Ha a jó Isten úgy látja, hogy már ele
get dolgoztam, majd clszólit az élők 
sorából. Én azonban az utolsó pilla

natig helyemen maradok ...
Hiába közölték vele orvosai, hogy a meg

feszített munka katasztrófális lehet szá
mára, — ő nem tágított. Szabadságra mi
niszterségének egyetlen évében sem ment, 

állandóan ő helyettesítette az esetleg tá
vol lévő miniszterelnököt 

és a kabinet nyári szabadságon lévő tagjait. 
Nem egyszer előfordult, hogy egyedül <5 volt 
Budapesten a kabinet összes tagjai közül.

Pedig hosszú évek óta súlyos beteg volt 
már. Mindjobban elhatalmasodott véredény- 
elmeszesedése, amely gyakran okozott szé
dülést zavarokat. Orvosai megállapítása 
szerint, Vass József azonkívül

szívbillentyű tágulásban szenvedeti, 
anginás zavarai voltak. Betegségéhez azután 
most legfőképpen — fogyókúrája járult 
hozzá.

Mintegy másfél esztendővel ezelőtt hatá
rozta el magát Vass József arra, hogy a le
hető legrövidebb időn belül lefogy. A fogyó
kúrára'hallatlan intenzitással vetette magái 
és főleg étrendjén változtatott leglöször. El
határozta, hogy amíg legalább tizenöt-húsz 
kilót le nem ad normális testsúlyából, addig 
nem vesz magához más táplálékot, mint

világ hivatalos szomorúsága kiséri, te
metésére őszinte szívvel mozdul meg 
az egész ország és könnyező százezrek 
állnak majd sorfalat temetése pillana
tában. És amikor már elhervadnak a 
koszorúk, amelyek hangzatos szalaggal 
övezve tetettek a ravaffilra, mindig lesz 
néhány szál egyszerű mezei virág krip
tája 
dők, 
nem fogják elfelejteni örökre megpi
hent

kőlapján. A szegények, a szenve- 
akiken önzetlen szívvel segitett,

nagy barátjukat...

gyümölcsöt.
Valóságos gyümölcskurán élt, reggeltől 

estig nem volt hajlandó más táplálékot, 
mint néhány szem őszibarackot és almát 
magához venni. Nővére: Vass Mária, aki ál
landóan mellette tartózkodott és aki vele 
együtt lakott a Kinizsi-utca és Ráday-utca 
sarkán lévő állatni házban, mindennap 
rendes ebédet főzött a miniszterelnökhelyet
tesnek, aki azonban nem akart mást enni. 
Minisztertársai, maga Bethlen miniszterel
nök is óva intették, hogy ez a katasztró

Rendőrök törik be az ajtót
Az utóbbi időben mindjobban panaszko

dott betegségéről, és rosszullétéröl. Főleg 
Drehr Imre államtitkár volt az, aki az orvo
sok egész tömegét „bujtotta fel", hogy be
széljenek minisztere lelkére és bírják rá, 
szakítson fogyókúra politikájával. Régi ba
rátja: dr. Schnler József, a Szent Imre kol
légium orvosa, akit különben ma elsőnek 
hívtak a halálos ágyhoz, végre

rávette arra, hogy tüzetesen vizgáltassa 
meg magát.

Az orvosok természetesen megint csak pi
henést ajánlottak neki. Most végre eltökélte, 
magát arra, hogy huzamosabb időre pihenni 
fog. Azt tervezte, hogy rajongásig szeretett 
édesanyjához: özv. Vass Ferencijéhez fog 
leutazni Balatonfürcdre és vele együtt tölt 
azután majd néhány nyugodalmas hetet a 
magyar tenger partján.

Ki sejtette volna, hogy ilyen közel van a 
vég!...

Vasárnap hajnalban a Kinizsi-utca 10. számú 
ház elölt megállt a népjóléti miniszter csukott 
autója, amelyen Vass Józsefen kívül helyet fog
lalt Drehr Imre államtitkár és titkára: Ferrg 
Tibor miniszteri osztálytanácsos. Az autó 
Egerbe robogott a társasággal, ahol

Szmrecsdnyl l^Jos egri érsek vendégel 
voltak.

Egy másik autón Rlpka Ferenc főpolgármester 
érkezett meg ugyancsak Egerbe. Egerben nagy 
íiiinepségct tartottak ugyanis: az egri katolikus 
legényegylet tegnap ünnepelte fennállásának 
hetvenéves jubileumát. Vasárnap délelőtt Vast 
József 9 órakor résztvett az érsek által celeb
rált ünnepélyes istentiszteleten és azután meg
jelent a legényegylet uj székházának felszen
telésén. 

fába n erőszakolt fogyókúra végül nagy 
bajt fog előidézni, Vass József azonban nem 
hajlott a figyelmeztetésekre.

— Muszáj lefogynom, — volt mindig a 
válasz a figyelmeztetésekre, — a mai ször
nyű gazdasági viszonyok között, amikor em
berek százezrei nyomorognak és nélkülöz*  
nek,

nem lehet kövér hassal megértésről és 
szerétéiről prédikálni.

Nem mehetek fel a szószékre, nem merek 
az emberek elé lépni kövéren. Az egyszerű*  
ség és puritánság szolgája és szószólója a 
mai viszonyok közölt csak sovány ember 
lehet...

És amilyen erős elszántság, vasakarat jel
lemezte minden cselekedetét, olyan megtán- 
lorithatatlanul vetette rá magát a fogyóku*  
rára. Ez az erőszakos fogyókúra azután ha
tott is,

Vass József nem egészen másfél esz
tendő alatt 26 kilót fogyott le.

A fogyasztókura azonban természetesen 
más oldalról hallatlan módon ártalmára volt 
Vass József szervezetének. A már nem fia
tal ember amúgy is gyenge lábakon álló 
dón a fogyókúra.

A felszentelő beszédet Vass József mondotta 
és mint ahogy nz ünnepségen résztvett előkelő- 
ségek ezt most mély mcgindultsággal megálla
pítják,

az utolsó beszéd, „a hattyúdal*  volt talán a 
legszebb,

amely! a népjóléti miniszter valaha életében 
mondott.

Beszédében a legutóbbi politikai események
kel foglalkozva, a munkásosztály szerepéről, 
kötelességeiről és jogairól beszélt. Rámutatott 
arra, hogy a katolikus egyháznak milyen óriási 
kötelessége a munkásosztály helyzetének javl- 
tása.

A közel egyórás fulmináns beszéd óriási tet
szést aratott, nzfísszegyült ezrek percekig viha
rosan tapsolták a minisztert.

Vasárnap délben Szmrecsányl Lajos egri ér
sek ebédet adott vendégei tiszteletére, majd a 
miniszter kíséretével n líceum erkélyéről végig
nézte nz ország minden részéből Egerbe gyüle
kezett iparosok festői felvonulását. Az ünnep
ségek végeztével Vass József és társasága Eper
ből Györgyösre ment autón, ahol Bozsik Pál 
prépost, volt nemzetgyűlési képviselőt látogat
ták meg. Itt a helybeli szőlősgazdák üdvözlő 
felvonulását fogadta a miniszter, aki kisebb 
beszédben válaszolt a köszöntésre. Este hat óra 
lehetett, amikor a népjóléti miniszter autója el
indult Budapest felé és 9 óra előtt néhány perc
cel meg is érkezett.

Az autóból kiszálló népjóléti miniszter 
barátságosan köszöntötte a kapuban posztoló 
Sebestyén Mátyás rendőrfelügyelö-helyettest, 
a házában elhelyezett rendőrőrszoba pa
rancsnokát, maid fclsictctt lakásába, ahol 
nővérét: Vass Máriát üdvözölte. Rövid be
szélgetés után, amelyben hangsúlyozta, hogy 
milyen kellemesen töltötte vasárnapját, 

nyugovóra tért.



2 HÉTFŐI NAPLÓ Budapest, 1930 szeptember

Inasa: A'opőcm László utján előbb azonban 
utasította solTőrJít, hogy hélfött reggel fél- 
kilenc órakor álljon elő a kocsival.

Vass Jóméi miniszter a Kinizsi-utca 10. 
arám alatti házban lakott. Az állami bér*  
palotában külön lépcsöhár.at építettek h 
miniszternek, aki a félemelet Kinizsi-utcai 
traktusának hat szobáját lakta. A lépcsőkéi- 
bán díszes bronzszobor fogadja a belépőt, 
amely n minisztert ábrázolja és nmeivel 
nemrégen lepleztek le. Vass József az elő
szobából balra nyíló hatom szobát lakta, 
mig a másik három szobában nővért*:  Vass 
Mária lakott. A miniszter hálószobajábn 
három oldalról is l.o lehet jutni. Egyik ajtó 
az előszobából nyilik, a másik a fürdő
szobából, a harmadik pedig a dolgozószobá
ból. Vass József lefekvése előtt

mindig gondosan clreteazelt az összes 
ajtókul,

mert Hrrti szerelte, hu alvás közben zavarták.
A miniszter reggel kivétel nélkül, mindig 

hét órakor utókat! felkelni. Eddig még 
egyetlenegyszer sem fordult elő, hogy kelteni 
kellett volttá. Mn réggel azonban szokása 
ellenére nem jelentkezett. Nővére és az inas 
aréft gondoltuk, Itögy falán a tegnapi utazás 
merítette ki, mikor azonban fóliáimékor 
már A sofTör is jelentkezett, az inas be
kopogtatott a hálószoba ajtaján.

Semmi választ nem kapott. Még mindig 
azt hitték, hogy a miniszter jóízűen alszik 
és vártak még egy negyedórái. Mikor az óra 
elérte a kilencet és a Szem Imre-kollégium- 
ból telefonáltak, bogy mi van a miniszterrel, 
miért nem megy ót szokott ünnepi miséjét 
megtartani, az inas dörömbölni kezdett (íz 
ajtón. Mikor aztán a dörömbölésre sem ér
kezett felelet, ólszaladt a szomszédos Ráday- 
utcai Sez.t Imrc-kollégluinhn Sebestyén Jó
zsef prelátushoz. aki a Társadalombiztosító 
Intézet Igazgatója, s aki különben Vass Jó
zseffel a legjobb barátságban volt. Sebestyén 
Jóméi Ott is lakik Vass József lakásának 
tőszomszédságában, a Klnlzsi-utcat ház fél
emeletén. Sebestyén azonnal átszaladt a 
miniszter lakására,

ax inas a házban lévő őrszobából fel
hívott két rendőrt cs mivel a dörömbö- 
lésekre, valamint Vass Mária kétségbe*  
esett kiáltozásaira semmiféle válasz nem

érkezett, betörték az egyik ajtót.
A dolog nem ineht könnyen, a szárnyas, 
hatalmas tölgyíaajtók, amelyeket retesz tar
tott belülről, nehezen nyíllak meg. Az inas 
kezén könnyebb sérüléseket is szenvedett, 
amig végül sikerült az ajtót fölfesziteni és 
beléphettek a szobába.

Elsőnek Sebestyén József dr. sietett be a 
szobába. Azonnal az ágyhoz lépett, ahol 
karjait feje alatt össr.ektilrsolva, nyugodtan 
feküdt n miniszter. Szemel lehunyva, arcán 
véghetetlen nyugalom, senki nem gondolt 
arra, hogy mér órák óla halott. Sebestyén 
dr. azt hitte, hogy u miniszter rosszul van. 
Dörzsölni kezdte gyorsan a szive táján, majd 
az inast étszalajtotta a kollégiumba, ahon
nan percek múlva két orvos érkezett. Schnicr 
József dr., régi háziorvosa és legkedvesebb 
tanítványa: Kovács István dr. Az öreg és a 
fiatal orvos azonnal hozzálátlak, hogy ha 
még lehet, életre térítsék az úgybanfekvőt. 
Nngy izgatottságukban nem tudták megidln- 
pltanl a halál bekövetkezésének kétségtelen 
tényét. Igy hál mesterséges légzéssel Is meg
próbálkoztak, sőt Injekciót is adtak a mi
niszter alsó karjába.

Sebestyén dr. közben a telefonhoz rohant 
és értesítene a mentőket. A ménfők percek 
alatt megérkeztek a helyszínére és tulajdon
képpen a mentőorvos Volt az első, aki a be
állott halált konstatálta.

Dróniai jelenet következett ezután. Vass 
Mária, aki eddig nem meri a Szobába lépni, a 
halálhírt hallva berohant és ráboriilt az ágy
ra, amelyen érintetlen épségben takarta a 
kék selyempáplan az immár kétségtelenül ha
lolt minisztert. Hiába rázta, élesztette, költö- 
gctlc, csókolgatta életének hű osztályosa: nő
vére a holtat — az már nem mozdult.

Az első értesítést a Kinizsi iiéca 10. 
szánul házban lévő állandó rendőrőr
szem küldte a Mosonyl ucca! osztály
parancsnokságra, Innen azután telcfó- 
non értesítették a főkapitányságot. Má
sodpercek alatt rendőri bizottság ro
bogott ki a helyszínére Szrubián Dezső 
dr. rcndőrlanácsos vezetésével. A rend
őri bizottsággal egyidejűleg érkezett ki 
autón Dczegh-Huszágh Miklós főkapi
tány, aki megrendültén állt meg a ha
lott mellett. A harmadik kocsi minlsz*

színes régénytár
közkedvelt kötetei
ből eddig mintegy 

HÁROMMILLIÓ 
példány forog közkézen és nép
szerűsége hétről-hétre növekszik, 
mert már mindenki tudja, hogy a 

színes regénytár 
-bán csak kiváló írók legjobb 

regényei jelennek meg.
A SZÍNES REGÉNYTÁR hetenként 
megjelenő kötetei 30 fillérért kaphatók 
trafikokban, vasútállomásokon és egyéb ujságelárusitóhelyeken. Előfizetőknek 
hetenként postán küldve negyedévre (13 kötet) I” 4.-, külföldre P 5.-

SZÍNES regénytár
kiadóhivatala

ÚJPEST, Václ.ut il

——...... ................. ..
téri auló volt, amelyből megtörtén, fe
kete ruhába öltözve, könnyes szemű 
férfi szállott ki, Drclir Imre államtit
kár, akit valósággal támogatni kellett a 
lépcsőkön.

Szrubián rendőrkapitány, Bczegh- 
Huszágh főkapitány és Dréhr Imre egy
szerre érkeztek Le a halottasszobába, 
ahol kék sdyempaplannal letakarva, 
holtan feküdt ágyán Vass József.

A rendőri bizottság tagjai, amelyben 
Szrubián Dezső rendőrkapitányon kivül ,

E héten jelenik meg a

100.K KÖTETI

Zlinmermaun rendőrkapitány és Cseh 
Iván dr. rendőrorvos vesznek részt, 
ezután megvizsgálják a halottata. 
Leveszik róla a kék selyemtaka
rót, amely alatt fehér háíóingben fek
szik a halott népjóléti miniszter. A 
rendőrorvos megtapintja a holtat.

— Még meleg! — mondja a rendőr
orvos, aki azután csakhamar tüzetesen 
megvizsgálta a holttestet. Megállapítja, 
hogy Vass József miniszterelnükhelyettes 
halálát szlvszélhÜdés okozta, amely min-

szeptember 13-ig
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<!en valószínűig szerint éjjel két-három 
óra között következett be. | b^"s a«vi«k iiiegHuiuuan, Könnyes 
A rendőri bizottság halottszemléjének I lépik át a halottas szoba küszöbét. 

Álmában érte utol a halál
Hatalmas meggyfa, empire stilusu ágyá

ban, kék selyempaplannal
állig betakarva fekszik Vass József.

Az arca egészen nyugodt, sehol egyetlen ránc, 
vagy redő. Almában érte utói a halál és 
orvosainak megállapítása szerint

semmi haláltusája nem volt.
A gondviselés őrködött felette és minden 
kínzó fájdalom nélkül szólította át a más
világra. Az arcon semmiféle folt nem lát
ható, mint ahogy hiányzik a szokott szeder
jes szin is. Napbarnított az arca és most, 
hogy teste nem látszik, domborodik ki min
dennél hatalmasabban és dominálóbban 
boltozatos homloka.

Az ággyal szemben lévő falon értékes 
aranykeretből fehérhaju öregasszony moso
lyog halott fiára — az édesanyja, özv. Vass 
Ferencné arcképén kívül csak néhány érté
kes, régi szentkép borítja még a falat. Az 
ágytól balra és jobbra egy Mária- és egy 
Jézus-kép, az ágy felett pedig Szent Jeromos 
képe látható. Az ágytól balkézre monumen
tális vitrin, tetején egy régi francia empire- 
órával. Az óra nyolc órát mutat. A krém
színű selyemtapétákon kísértetiesen csillan 
meg a két gyertya lobogó lángja.

Lenn a kapu előtt addigra már hatal
mas rendőrkordon fejlődött ki. A fő
kapitányság központi ügyeletéről a ha
láleset jelnlésének pillanatában Németh 
főfelügyelő vezetésével egy csapat gya
logos rendőr vonult ki, akik elzárták a 
Kinizsi-utcát a százakra felfejlődő Ki
váncsiak érdeklődése előtt. Egymásután 
robognak fel a gépkocsik a bejárat elé, 
egymásután jönnek a politikai élet re
prezentánsai, a társadalmi élet előkelő
ségei. hogy felsiessenek a lakásba.
Kilenc óra utón néhány perccel Andréka 

főkapitányhelyettes érkezik, majd röviddel 
később Huszár Károly.

Újabb miniszteri gépkocsi következik ez
után: Mayer János miniszterrel. A földmű
velésügyi minisztert gróf Klebelsberg Kunó 
vallás- és közoktatásügyi miniszter követi. 
Utána Sipőcz Jenő polgármester

Az előkelőségek a miniszter 
fogadószobájábon gyülekeznek, 
hallgatják Drehr államtitkárt és 
halotti szemlét végző rendőrorvos jelenté
sét. Mélyen megrendülve lépnek egymás
után a haolttasszobába. Imára kacsolód
nak a kezek, mindegyikük rövid imát mond 
elhunyt minisztertársuk fölött.

Két sürgöny 
a mín'szterelnökhöz

Megérkezik a miniszterelnökségen értesilett 
bárcziházi Bárczy István államtitkár is, majd 
Ernszt Sándor pápai prolelásért küldenek, de 
ő nem jöhet, — a münsteri katholikus nagy
gyűlésen van. Dréhr államtitkár lép 
a telefónhoz és

Gödöllőt hívja, ahol a kormányzó 
tózkodik.

Koós alezredes szárnysegéddel közli 
a hirt, aki rögtön siet jelentést tenni a kor
mányzónak. Értesítették az Esztergomban 
tartózkodó hercegprímást, és a pápai nuncia- 
turát is. A pápai nuncius azonnal táviratot 
küldött a halálesetről a pápának és Sineero 
bíborosnak is. Telefónon értesitették ezenkí
vül Vass József hirtelen haláláról a kalocsai 
káptalant is, amelynek az elhunyt nagypré
postja volt. Bárcziházi Bárczy István minisz
terelnökségi államtitkár azonnal

táviratot intézett Bethlen István minisz
terelnökhöz.

Miután pontosan nem tudták, hogy a minisz
terelnök e pillanatban Velencében van-e még 
vagy már továbbutazott Genfbe, mindkét 
helyre sürgönyt küldtek számára.

A diplomaták érkeznek most. A külföldi 
nagykövetek közül elsőnek Bukovich Rado- 
mir jugoszláv követ autója áll meg a kapu 
előtt. Utána Arlotta olasz követ érkezik, aki 
Mussolini mély részvétét tolmácsolja. Jelen
tik ezután a pápai nuncius titkárának: Kai-

érkezik, 
lakásának 
Itt meg- 
az első

ezután

tar-

először

Pénzt, időt, 
munkát takarít meg 
Kertben, kertészetben, szőlőben, gyümölcsösben

öntözzön
a szabadalmazott

AHA
gazdasági Kézi

öntözőgéppel
Nem permetez, nem locsol, nem 
Mr isst. az öntözővizet közvetlenül a termő
talajba. a gyökérze bez veze t. «ik 

munkával 1O %t bbtermftetérrl
Ars XM >• 60 tilt. Kzldöszerint még 
kedvezménnyel IS P COfillérért rendelhe ő meg

Gaar Ödön Andrása*  ct ’•<». 
KÉRJEN PROSPEKTUST MÉG MA 

vége, bejöhetnek a kint várakozó előkelősé- 
tneghatottan, könnyes szemmel

deuvj Uditorenak érkezését, aki a pápa nevé
ben fejezi ki részvétét. A Kinizsi-utcai mi
niszteri lakás halijában folyton szaporodnak 
az előkelőségek.

Kevés szó esik. A miniszterek megdöbben
ve néznek egymásra — senki sem tud fel
ocsúdni a tragikus esemény sújtó hatása alól. 
Ripka idegesen morzsolgatja a bajuszát. Kle- 
belsberg állandóan szemüvegét törli, Maycr 
János pedig kisiet a futórózsákkal be futtatott 
erkélyre, hogy meghatottságának kitörő 
könnyeit palástolja. Az egyik sarokban csen
desen sir Vass Mária, akit most már az egy
másután érkező rokonok támogatnak.

Dréhr Imre
leborult a halott ágya mellett s percekig 

keservesen zokogott.
Addigra már a feje fölött összekulcsolt ke
zet imára kulcsolta nővére, aki a halálos ágy 
mellett egyik ájulásból a másikba esik. 
Hamarosan megérkezik Ripka Ferenc és 
Bezzegh-IIuszágh Miklós főkapitány is, akik 
mindketten könnyes szemmel állnak meg a 
halott ágya mellett.

Vass Mária reszkető kezekkel
®í?y-<‘P!y gyertyát helyez az ágy mel
lett lévő két éjjeli szekrény üveglapjára, 

amelyen egymás hegyén-hátán tornyosodnak 
fel a könyvek. És mig zokogás rázza a halott 
fivér mellett, meggyujtja az első kegyelet 
gyertyaszálait. Leeresztik a félemeleti lakás 
tágas hálószobájának ablakán a függönyö
ket, most már csak a két szál gyertya lángja 
világítja meg a nagy halott arcát.

A temetés
Rögtönzött minisztertanácsra gyűlnek ez

után össze az egyik szobában a miniszterek. 
Közben szól a telefon, Gödöllőről jelentik, 
hogy a kormányzó részleteket kér Vass Jó
zsef haláláról. Dréhr Imre államtitkár be
ugrik Vass József árván maradt autójába és 
kirobog Gödöllőre a kormányzóhoz. Addig 
a rögtönzött minisztertanácson a temetés kö
rülményeit vitatják meg. A temetésre vonat
kozó intézkedésekkel gróf Klebelsberg Kunót 
és bárcziházi Bárczy István államtitkárt bíz
zák meg. Hamarosan megállapodnak abban, 
hogy

Vass Józsefet, akit a nemzet halottjának 
tekintenek, pénteken temetik a parla
ment kupolacsarnokából. Sipőcz polgár
mester a főváros nevében díszsírhelyet 
ajánl fel az elhunyt államférfit: számúra 
és kezdetben úgy is volt, hogy a kere
pes! temetőben helyezik örök nyugalom
ra. Később azután ez a terv megváltozik 
és úgy határoznak, hogy Vass Józsefet 
az egyetemi templomban temetik el, 
ahol úgyis a katholikus Pantheont akar
ják megvalósítani. A beszentelést Seréül 
Jusztlnián bíboros hercegprímás fogja 
végezni, a slrbatételnél a gyászszertartást 
pedig gróf Zichy Gyula kalocsai érsek 
végzi. Az engesztelő szent mise áldozatot 
szombaton délelőtt 10 órakor mutatják 
be a Nagyboldogasszonyról elnevezett 
koronázó főtemplomban, ahol a gyász
misét Szmrecsányl Lajos egri érsek 

pontiflkálja.
A rögtönzött minisztertanács végeztével 

egymásután távoznak el a miniszterek. Bezár
ják ezután a halottasszoba ajtaját, ahova kis
vártatva csak Kisfaludy-Strobl Zsigmond 
szobrászművészt engedik be, aki elkészíti 
Vass József halotti maszkját.

„Megnyugszom Isten akaratában"
A család előtt hátra van még a legna

gyobb probléma: Vass József édesanyját 
értesíteni a tragédiáról. Elhatározták, hogy 
a család három tagja: Vass Ferenc, a mi
niszter Kalocsáról Budapestre érkezett 
fivére, Saly miniszteri tanácsos, egyik kö
zeli rokona és régi háziorvosuk: dr. Murá
nyi Károly együtt 
re, hogy értesítsék

mennek le Balatonfürcd- 
a 75 éves uriasszonyt. A

mcgclégcdés-
, hogy a temetés pénte- 
az elhunyt államférfin 
eljöhetnek véglisztessé-

részéről nem tehetek 
tudok mondani sem-

tudok,

gyász-család Budapesten, a Kinizsi-utcai 
házban tartózkodó tagjai

izgatottan várják a Balatonfüredről 
jövő értesítést,

mert attól félnek, hogy a tragikus hir 
lése katasztrófával fog járni és az 
uriasszony, aki rajongásig szerette 
nem tudja kiheverni a nagy csapást.

köz
idős 
fiát,

a halál közvetlen oka érrepedés, amely 
agyhüdést okozott.

Kenyeres professzor érkezésével egyide
jűén befut a Kinizsi-utcába a községi te
metkezési intézet hatalmas szürke halot
taskocsija, amely megáll az egyik mellék
kapunál.

Hosszú ideig tart a bebalzsamozó*.  A la
kásban a család tagjain kívül ekkor már 
csak Drehr Imre és Huszár Károly tartóz
kodik. öt órakor Huszár Károly is elmegy.

— Hiába figyelmeztettem szegényt — 
mondja Huszár Károly a Hétfői Napló 
munkatársának, — a mesterséges fogyasz
tás nagy bajokat okozott nála Néhány nap
pal ezelőtt bosszúsan beszélgettem vele. 
Rendkívül

szivére vette ■ szeptember elsejei tün
tetést

és folyton azt hangoztatta, hogy ő 
'-■őrt felelős.

Délután hat óra volt, amire a 
inczás munkája befejeződött és 
profeszor ellásozutt a gyászházból.

sok min-

hebalzsa- 
Kenyeres 
A bcbal-

A halál oka: érrepedés
órakor telefonértesítésDélután négy 

érkezik Budapestre, hogy az autó Vass Jó
zsef édesanyával elindult Balatonfüredről 
Budapest felé. Az anya borzasztó kétségbe
eséssel szerzett tudomást fia haláláról, de 

•aztán családtagjainak nagynehezen sikerült 
öt megnyugtatni.

— Isten akarta őt — mondotta végül 
az anya — és én megnyugszom az ő 

megmásíthatatlan akaratában!
Piros autótaxi kanyarodik négy óra után 

néhány perccel a kapu elé, amely még ma 
is őrzi tegnapelőtt! tüntetés nyomait. Mint 
ismeretes, egy kommunista sulianc hatal
mas gránitkövet vágott a miniszter kapujá
hoz. Az autóból Kenyeres Balázs dr egye
temi tanár, törvényszéki orvosszakértő száll 
ki és óriási üvegekben különböző vegysze
reket emelnek ki a törvényszéki intézet 
szolgái a kocsiból. Kenyeres professzor 
ugyanis azért jött, hogy

bebalzsamozna Var.s József holttestéi.
Kenyeres professzor először is megvizs 

gálja a halottat éj megállapítja, hogy

r

FÉRJHEZ MEGY AZ ALBUS PANNA
Esküvőjén Is azt vallja:
„Holtomlglan-holtodlglan 
Legjobb csak az ALBUS SZAPPAN"

UJ HÁZASPÁROKNÁL a még csak először használt fehérnemű és ágynemű első 
kimosása nagy gondot okoz. Nagyon fontos, hogy a fehérnemű már az első 
alkalommal is oly mosószerrel legyen tisztítva, amely a drága fehérnemüek anyagát, 
szövését, szálait nem támadja meg. E célra évtizedek óta felül múlhatatlan szer az

Délelőtt 12 órakor érkezik vissza Gödöllő
ről Dréhr Imre államtitkár. Elmondja a Hét
fői Napló munkatársának, hogy

a kormányzó nagy megdöbbenéssel fo
gadta a hírt és olyan meghatottság fogta 
el, hogy percekig nem tudott szóhoz 

jutni.
Kijelentté Horthy Miklós, hogy Vass József 
halálát nagy csapásnak tartja az egész or
szágra nézve, mert tízéves miniszterségének 
eredményeire. A kormányzó 
sel vette tudomásul, 
ken lesz, mert igy < 
külföldi tisztelői is 
gére.

— Én a magam 
hozzá semmit, nem 
mit, — mondja ezután tovább elcsukló han
gon Drehr Imre, — csak annyit 
hogy

az apámat vesztettem el...

zsamozás után megérkeztek a Községi Te
metkezési Vállalat emberei, akik Vass Jó
zsef hálószobája mellett lévő szalonban egy 
ideiglenes ravatalt ácsoltak össze. Amikor 
a ravatal elkészült, ráhelyezték azt az egyet
len koszorút, amely eddig érkezett: az Er
zsébet királyné szanatórium koszorúját. Az 
ebédlőben ezalatt gyülekezett a család: 
Vass János székesfehérvári asztalosmester, 
Fos*  Mária, a miniszter nővére, aki vele 
együtt lakott és a többi rokonok. Ott volt 
nz ebédlőben Bárcziházi Bárczy István ál
lamtitkár, Ripka Ferenc főpolgármester, 
Dréhr Imre állnmlijkár, Huszár Károly, az 
OTI elnöke, a miniszter két titkára: Ferry 
Tibor és Varró Sándor. Néhány perccel ké
sőbb feltárult az ebédlő ajtaja s a szomszé
dos szalonban

sárgára fényezett koporsóban ott fe
küdt az ideiglenes ravatalon Vass Jó

zsef bebalzsamozott holtteste.
Teljes papi ornátusába öltöztették Vass Jó
zsefet, kezében egy őszirózsa és az olvasóid 
volt. A halott Vass József bebalzsamozott 
arca barnás, egészségesen piros, úgy fest a 
halott miniszter, mintha mélyen aludna.

Drámai jelenet következik ezután. Sorra 
lépnek be a ravatalos szobává átalakított 
szalonba a hozátartozók és a barátok. Né
mán, szótlanul állanak a ravatal mellett és 
a siii néma csendet nem is töri meg addig 
semmi, amíg Vass Máriát, a halott miniszter 
nővérét, aki együtt lakott vele, be nem ve
zetik a szobába.
Csendes ima következik ezután, majd

a koporsót leviszik a húz előtt vára
kozó díszes furgonra,

amely elindul a kerepesi-uti temető felé. A 
A'fníríf-utcában és környékén ezrekre menő 
tömeg nézi, hogyan hozzák le Vass József 
koporsóját a A’/nírsLulcai bérhúzból. Lovas
rendőrök tartják fenn a rendet és

lovasrendőrök nyargalnak a halott
szállító automobil előtt,

amely az Cllői-uton, József-köruton és Rá- 
kóczi-uton keresztül viszi a Kerepesi-uti 
temetőbe Vass Józsefet. A halottszállító autó 
mögött az autók hosszú sora. A menetet egv 
szakasz lovasrendőr zárja be. Félnyolc óra
kor érkezik meg az autó a kerepesi-uti te
metőbe. Az egyik ravatalos teremben égő 
gyertyák százai közé emelik Vass József 
koporsólát. A hozzátartozók és a barátok 
megtöltik a ravatalos termet, ahol csendes 
imát mondanak könnybeázolt arccal, térdre 
borulva. Este nyólc óra veit, amikor a sö
tét. néptelen temetőből kikanyarodtak az 
autók és Voss József holtteste olt maradt a 
haloltasházbati.

(Folytatása az 5-ik oldalon.)
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A Beriini-tíren akarlak rombolni 
os fosztogatni a kommunisták

FOldas píi Beismerte, hogy ö adta m az utcsittsokat
vakmerő kommunista üzelmek miattA

letartóztatott Földes Pál gyárigazgató ügyé
ben a rendőrség vasárnap befejezte a nyo
mozást. Ez a nyomozás érdekesehbnél- 
érdekeXgbb adatokat állapított meg az cllé- 
velycdelt, fantasztikus életet 
gyárigaz^atóról, akiről kiderült 
xött az is, hogy

a nyíregyházai törvényszék 
elleni erőszak büntette m 

1921. óta körözi.
Földes Pál, aki egész különleges életmódot 
folytatott, semmiféle érintkezést ncin tar
tott fenn családjával r
ezelőtt kitagadtál: lehetetlen magatartása 
miatt és azóta Földes Pál

sem az apjával, sem ez anyjával nem 
találkozott.

A nyomozás során kiderült az is, hogy 
a rendőrség amelynek nyomozó munkájút 
jlctényi Imre főkapitányhelyettes irányí
totta, kitűnő fogást csinált, mert Földes Pál 
ha továbbra is szabadon marad és ő irá
nyíthatja a szombati kommunista készülő
déseket, akkor alighanem igen súlyos rend
zavarások történhettek volna. Azokban nz 
utasításokban ugyanis, l

élő fiatal 
többek kő-

hatóság 
Jatt már

amelyeket Földes I dörségen.

A legerélyesebb 
numerus clausus bevezetését 
követelték a miskolci orvos™ 

kongresszuson
Legfeljebb 200 tanuló beiratkozását engedjék meg évente 
— A népjóléti államtitkár bejelenti, hogy rostáló vizsga 

lesz és felemelik a hallgatók tanulmányidejét 8 évre
Miskolc, szeptember 9.

(A Hétfői napló tudósítójától.) 32 alkalommal 
tilt már össze a magyar orvosi társadalom par
lamentje- Soha nőin előzött meg azonban 
olyan érdeklődés még orvosAongressn/st, mint 
ar ezévi miskolci nagygyűlést. Az ország kü
lönböző részeiből

több mint cser orvos érkezeit Miskolcra 
családtagjaikkal együtt. A kongresszust vasár
nap reggel 9 órakor nyitották meg, n miskolci 
Nemzeti Színházban ült össze. Körülbelül 7—800 
orvos foglalt helyet a páholyokban, földszinten 
és erkélyeken. Az elnökség emelvényéi a szín
padon állították fel. Itt foglalt helyet Győry 
Tibor népjóléti államtitkár, aki a népjóléti mi
niszter képviseletében érkezett n kongresszusra, 
Borbily-Maezky Emil Bortódmegye főispánj'i, 
Hodobay Sándor dr. Miskolc város polgármes
ter.

A kongresszust röviddel 9 óra után nyi
totta meg Csilléru András volt miniszter, uz 
Orvos Szövetség elnöke. Miután üdvözölte a 
vendégeket és a kongresszusra Miskolcra érke
zett orvosokat, megnyitotta h kongresszust. 
Nem tartja célravezetőnek ezidőszerinl az 
orvosi kamara felállítását.

— Nagyon elhibázottnak tartja a kultusz
miniszternek egy legutóbbi kijelentését, amely 
arra nlvta fel az ifjúságot, hogy jogi pálya he
lyett orvosi és mérnöki pályára menjen, mert 
ezek inlemacionális foglalkozások, amelyeknél 
könnyebb az elhelyezkedés. Csodálkozik a kul
tuszminiszter kijelentésén, akinek tudnia kel
lene, hogy a külföldön mindent elkövetnek nz 
intelrcMuelek bcőzönlése ellen. Javasolja, hogy 
mondja ki a kongresszus, hogy tegyen lépése
ket a kormány a diplomák külföldi nosztrifi- 
hálása érdekében.

Győry Tibor államtitkár, a népjóléti minisz
ter nevében üdvözölte a kongresszust, majd 
Hodobay Sándor dr Miskolc polgármestere a 
sáros közönsége nevében Üdvözölte a vendé-
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garázdálkodá-

idcjekorán köz

Pál tettenéretósekor adott át Rácséi Lajos
nak, arra hívták fel a kommunista tüntető
ket, hogy a Palatínus-házak cs a Váci-ut 
felöl

tervszerűen és hirtelen vonuljanak fel 
a Berlini-térre és ott törjék be az üzle
tek nb'akait, fosszák ki az üzleteket és 
a rendőri beavatkozás után a Vilmos 
császúr-utoa folytassák 

bukat.
A rendőrség szerencsére 

belépett és igy elejét vette, hogy Földes Pál 
utasításai eljussanak a garázda elemekhez.

Vasárnap délelőtt hirdették ki az előzetes 
letartóztatásról szóló végzést Földes Pál. 
Fink Emma és Récsci Lajos előtt és a dél
utáni órákban mindhármukat átkisérték az 
ügyészség fogházába.

Itt említjük meg, hogy a szombat esti 
külső lipótvárosi tüntetések során t 
lőtt 194 tüntetőt vasárnap cs hétfőn 
igazoltatták és

öt ember kivételével valamennyit 
engedték a rendőrségről.

Az öt őrizetbe vett tüntető szerepét és 
munista kapcsolatait most tisztázzák a ren-

előálli- 
i sorra

el-

kom-

geket.
Tanárkai/ Árpád dr., nz Orvos Szövetség fő- 

titkára terjesztene elő titkári jclntését, amely
ben részletesen beszámolt az elmúlt esztendő 
élményeiről, majd ezeket mondotta:

— Él lehet mondani, hogy
az orvosi nyomor ma már nemcsak fenye
gető veszedelem, amelynek megjelenésétől 
rettegnünk kell, de egy kösöUtink pusztító 
olyan sorcsapás, amelynek szánandó áldo

zataival napról-napra találkozunk.
A diploma többé igen sok orvosnak még a min
dennapi kenyeret sem adja meg.

Az előadók közül először Fekete Sándor dr., 
a Stefánia főorvosa lépett az emelvényre.

— A szocialhigiénes fejlődése — mondotta 
— nz orvostársadalmat uj problémák elé Állí
totta. Ennek következtében krízisbe került az 
egész orvosi társadalom. A krízisnek három 
oka van: gazdasági, hivatás- etikai és az, hogy 
a közönség bizalma megingott. A bizalom meg
ingását a kurtizslók elszaporodása idézte fel. 
Az egészségvédelmi munkaközösség kiépítésé
hez a népbetegségek elleni küzdelem szolgálatá
ban állítandó intézmények létesítéséhez és 
iizembcntarlásához szükséges költségek fede
zésére kéri a kongresszust hogy

minden állami illetékhez két fillér pőtllle- 
léket számítsanak fel.

Két fillérrel drágítsák meg tehát a postabélye- 
get, vasúti jegyet, pénzesutalványt, szállítóleve
let, marhalevelet, színház, mozi, sport, lóver
seny és hangversenybelépőjegyeket.

Parasin József dr. az egészségügyi ismeret
terjesztés tervezetét terjesztene a kongresszus 
ele.

Ugyancsak oz egészségügyi ismeretterjesztés
sel kapcsolatban terjesztett elő javaslatot Ta
másig Géza dr. debreceni tiszti főorvos.

A három javaslat körül megindult vitában 
először Pollemann Artúr miniszteri tanácsos 
szólalt fel, aki a népjóléti minisztérium egész
ségügyi propagandáját vezeti. Szívesen látja az 
Orvos Szövetség részéről, hoftv erekkel a prob
lémákkal intenziven akar foglalkozni, de azt 
már most megmondhatja, hogy

az Irányító szerepet a népjóléti minisztérium 
semmiképpen sem fogja kiadni a kezéből, 

éppen ezért a javaslatnak a módosítását kí
vánja.

Nagv érdeklődés körben kezdte meg előadói 
beszédét Mihál kovits Elemér dr.. aki az orvosi 
tulprodukció kérdésével foglalkozott. A kórházi 
főorvos beszédében rámutatott, hogv

az orvosok száma a háború óta Európában 
mindenütt emelkedik, de sehol sem oly 

mértékben, mint nálunk.
ahol egyenesen katasztrófáit*  méretűvé kezd 
••dini és azzal fenyeget, hogy rövidesen etikai

az univerzális kiskocsi

a kényelmes középkocsi

'“S nyelviskola
angol, francia, német, olasz stb.
a ROSE-fóle Ábrázoló-módszer szerint

IX., Ferenc-körut 25. sz., félemelet. Telefon: József 361—36
'■

sülyedésre fog vezetni. Statisztikai adatokat so
rol fel. amelyekből kiderül, hogy Csonka- 
magyarországnak 7600 orvosa van, mig a régi 
Magyarországnak mindössze 5600 orvosa volt. 
De még igy is kielégítő megélhetést találhatnak, 
ha az orvosi munka mindenütt tisztességcsen 
meg volna fizetve. A közegészségügyünk érde
kében nem kívánatos, hogy orvosaink száma 
csökkenjen. Határozati javaslatot terjeszt elő, 
hogy mondja ki a kongresszus, hogy

az orvosok arányszámának további emel
kedését hazánkban ■ közegészségügy szem- 
tontjáből szükségtelennek, sőt veszedel

mesnek,
ar orvosi rend gazdasági helyzete, valamint 
etikai színvonala szempontjából pedig ka
tasztrófáit*  következményekkel fenyegetőnek 
tartja. Ennek folytán utasítsa a szövetség ej 
nökségét hogy a propaganda minden rendelke
zésére álló eszközével igyekezzék a tanulóifju- 
súgót az orvosi pályára i-aló özönlist ’l f’.tsza 
tartani. Intézzen a kongresszus elnöksége utján 
felterjesztést a közoktatásügyi minisztériumhoz 
és ebben kérje az egyetemes orvosi fakultá
saira felvehető hallgatók számának, valamint a 
noszlnfikálható oklevelek számának olyan mér
tékű korlátozását, amely megfelel ez ország 
orvosi karának évente átlagosan halálozás, 
nyugalombavontilás, népesség szaporodása és 
a közegészségügyi intézmények fejlődése d-tal 
beálló hiánynak és amely szám a kongresszus 
véleménye szerint

jelenleg évi 160-nál nem magasabb.
\ fenti számnak

200 elsőéves hallgató beiratkozásának en
gedélyezése felelne meg.

Kérje fel a szövetség a népjóléti és a belügy
minisztériumokat, hogy a közszolgálatban levő
orvosok illetményeit a teljesített szolgálatokkal 
és a pénz vásárló erejének lecsökkenósével 
arányban álló módon rendezzék.

A, javaslat előterjesztése után Győry Tibor, 
a népjóléti minisztérium államtitkára a követ
kező bejelentést tette:

— Az urak megnyugtatására fog szolgálni, 
ha közlőm, hogy a napokban tanácskozások 
folytak többféle reformról. A reform egyik 
része abból áll, hogy úgynevezett

rostáló vizsgát vezetnek be az orvosi 
fakultáson.

A vizsga vagy az első, vagy a második év kisebb problémát iá 
végén lesz. A második reform viszont az ok-' kor félbeszakították
tatás évszámának a felemelését célozza. Mél- | kongresszus résztvevői banketten veitek részt a 
'.Áztatnak tudni, hogy Dániában például nyolc | Koronn-ótleremben.

FRIEDRICH ISTVÁNésWUNDERLICHNÉ

A pártvezért is megdele;ezte a cscdatevőttö
A Friedrich-párt választási aktái a hét vé

gen deiektivregónvbe illő események központ
jába kerültek. Politikai körökben sokfélekép
pen kommentálták a Petőfi Sándor-utcai párt
helyiségben történt aktalopási kísérletet és a 
figyelem egyszeriben a pártvezér, Friedrich Ist
ván személye felé fordult.

Friedrich István egyelőre még telefonon ve
zeti pártjának választási előkészületeit, mert 
nemrégiben épült csak fel súlyos betegségéből. 
Mátyás király-uti villája a tulajdonképpeni 
főhadiszállás, itt keresik fel párthívei, politi-1 
kai barátai és itt találkozott a héten —

Wunder’lchnévcl, a sashalmi delejesasz- 
szonnyal.

A volt miniszterelnök, az országos politikus 
és a híres delejesasszony találkozását egy is
mert képviselő, Friedrich István jóbarátja 
ütötte nyélbe. A képviselő nem győzött dics
himnuszokat zengeni Wunderliehné csodálatos 
tulajdonságairól és addig puhította Friedri- 
ehet, amig az

belement egy kis delejes utókezelésbe.
A Mátyás király-ull villában nagy izgalom

mal várták Wunderliehné megérkezését. Egye
nesen Friedrich szobájába vezették és kíván
csian lesték, milyen hatással lesz a betegségé 
bői felépült politikusra Sashalom szeme fényé- 
nek delejed

A kezelés közel egy óráig tartott. Wunder- 
lichné végigcirógatta Friedrichet s egyesek ál
lítása szerint

jött Is delej az ujjalból.
Maga Friedrich István semmi különösebbet 

nem érzett. Mosolyogva, később képviselő ba
rátjának címzett fejcsóválássál állta a dcleje- 
zést és amikor Wunderliehné kimerültén befe
jezte a gyógyító cirógatást, politikumhoz illő 
tidpariassággal még meg Is köszönte'a delejes
asszony fáradozását.

Wundcrlichnének van egv fényképe 
gyógyított betegeinek mankói, botjai

rnola!karri»: 
Pontos eim:.

Révai Irodalmi Intóaot
Budapest, Üllőt-ut 18

Közöljék, mily fizetési feltételekkel szál
lítják a Révai Külföld! Mestermüveket.

a tökéletes nagykocsi
Mrmetw 
ttarosszériatipussai 

év az orvosi oktatás ideje. Erre szükség is 
van, mert számos uj tantárgyat kell felvenni 
az orvosi fakultáson. Meg kell tehát monda
nom, hogy az orvosi pályához pénz kell, vagy 
pedig nagy szorgalom és tehetség az ösztöndíj 
elnyerése céljából.

Ernőd Aladár dr. felszólalásában kifejtette, 
hogy minden megszorításnak ellensége, mert 
minden megszorítás igazságtalan. Hasonló ér
telemben szólalt fel Benky Zoltán dr. is. Fisch 
Ármin szintén a természetes szelekció hivő, A 
kongresszus a felszólalások után azonban 

módosítás nélkül elfogadta 
Mlhálkovits dr. határozati javaslatát.

Az nlláshalmozás kérdésével kapcsolatban 
két határozati javaslat is került a kongresszus 
elé. Az egyiket vitéz Csia Sándor dr. terjesztette 
elő, mig a másikat Barla Szabó József dr.

Csia Sándor az álláshalmozás első és fő or- 
vosságát abban látja, hogy a magyar orvo
sok díjazása arányba hozassák a végzett 
munka mennyiségével és értékével. Ugyancsak 
a kérdés megoldása érdekében szükségesnek 

tartja, hogy az orvosi állások a tényleg fenn
álló szükségnek megfelelően szaporittassanak. 
Helyteleníti, hogy n mcgürcscdlt, vagy újonnan 
szervezett állásokat olyanok kapnak meg, akik
nek tisztesrégcs megélhetése, fix jövedelmekkel 
már eddig is biztosítva van. Kívánatos, hogv 
akinek eg.v vagy több állásából legalább ezer 
pengő biztosított havi jövedelme van, az java
dalmazással biró ujabb állást ne vállaljon. Fel
hívja az orvosokat, hogy a tudomásukra ju 
tott összeférhetetlenségi eseteket jelentsék be.

Barla Szabó József dr. szerint a baj nem az 
álláshalmozásbnn van, hanem abban, hogy 

az orvosi munkát nem fizetik meg.
A kongresszus az orvosi kar helyzetének vég
leges és eredményes javulását nem várhatja 
egyedül az álláshalmozúsok megszüntetésétől, 
hanem az orvosi munkavégzés ingyenes kihasz
nálásának és kiuzsorázásának intézményes meg
szüntetésétől, tehát a magángyakorlat jogúidéi • 
métől várja.

Szavazáskor nagy szótöbbséggel győzött dr. 
Csia és dr. Barla Szabó József határozati ja
vaslata. Csupán a Csia dr. határozati javasla
tának azt a pontját hagyták ki, amely szerint 
ezer pengőnél nagyobb jövedelemnél nem kívá
natos az ujabb állásvállalás.

Tanárky Árpád dr. javaslatára kimondta a 
kongresszus, hogv akciót indít az OTI orvosi 
tanácsának a visszaállítására, azonkívül több 
kisebb problémát tárgyaltak le, majd 2 óra- 

a tanácskozásokat és a 
résztvevői banketten vetlek részt a

Wunderliehné. 
István sétabotja, amelyre a 

sétálgatva támaszkodni sző
kéről bele Wundcrlichné bot

büszkén álldogál a fényképen 
Nos, Friedrich ’ ' ’ " v
villa kertjében 
költ, nem igen 
gyűjteményébe.

Ez Friedrich 
kés találkozásának története.

István és Wundcrlichné érdé-

M ECJ ELE MT! 

RÉUR9 KÜLFÖLD! 
MESTERMSHE! 
A világ regényirodalma legkiválóbb alko
tásainak gyűjteménye, mely ép ugy adja 
ma már klasszikusnál? e ismert Írók leg
jelentősebb alkotásait, mint a ma irodal
mának legaktuálisabb, legkiválóbb müveit.

Anderson: Nagy ember 
Arién: Ifjú szerelmesek 
Bang: Reményvesztett nemzedék 
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Ferber: Úszó színház 
Flaubert: Saiammbo 
Francé: B. Sylvester vétke

— Ludláb királyné 
Jacobson: Grubbe Mária

— Lyhne Niels 
Lawrencc: Tollas kígyó 
Mauriac: Méregkeverő 
Ostenso: Szállnak a vadludak 
Wharlon: Félálcmban 
Wildcr: Androni lány 
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Budapest, 1930 szeptember 9.

Bethlen miniszterelnök váratlanul 
visszaérkezett Inkére, de csak ma 

vagy holnap jön Budapestre
Nagykanizsa, szept. 8.

(A Hétfői Napló tud. telefonjelentése.) 
Bethlen István gróf miniszterelnök hétfőn 
reggel 5 óra 17 perckor a trieszti gyorsvo
nattal

váratlanui Nagykanizsára érkezett.
.4 vasúti étteremben megreggelizett. Az étte
rem hátsó kijárata előtt már várta őt az ál
lami autó, hogy hazavigye Inkére. A minisz
terelnök, miután megreggelizett, autóra szállt 
és Inkepusztai birtokára hajtatott, lakén a 
miniszterelnök azonnal lefeküdt és környe
zetének meghagyta, hogy a késő déli órákig 
ne zavarják.

A miniszterelnök utasítását azonban kör
nyezete kénytelen volt megszegni, minthogy 

kora délelőtt telefonértesítés jött a 
miniszterelnökségi palotából,

Izgalmas telefonálás előzte meg Vass 
miniszter halálát?

Minlszteriálls körökben hire jár, hogy Vass 
József halálát vasárnap éjsazka izgalmas te
lefonálás előzte volna meg. Arról van szó 
ugyanis, hogy a rendőrség ma délben csalás, 
sikkasztás és okirathamisitás büntette miatt 
előzetes letartóztatásba helyezte Hubay Géza 
ötvenéves nyugalmazott csendőrszázadost. Ez 
az előkelő családból származó csendőrszáza
dos, akinek az apja tábornok volt, az Au- 
guszta-telep gondnoka volt és ebben a minő
ségében hatvanezer pengőt sikkasztott. A la
kóktól fölvett házbérek tekintélyes részét el
kártyázta. A nyomozás tegnap fejeződött be

Klebelsberget nevezi ki a kormányzó 
Vass József ideiglenes helyetteséül

A Magyar Távirati Iroda jelenti: A 
kormányzó Vass József magyar királyi 
miniszterelnök helyettesítésével megbí
zott magyar királyi népjóléti miniszter 
váratlan elhunyta következtében dr. Kle-

Rassay, Ángyán, Ugrón, Szabó Sándor 
Vass Józsefről

RASSAY KÁROLY
Vass József haláláról a következőket mon
dotta a Hétfői Napló munkatársának:

— Rendkívül megdöbbentett a váratlan 
haláleset. Vass Józsefben kétségkívül nem
csak az a politkai irányzat, amelyhez tarto
zott, hanem az egész ország kiváló alkotóerőt 
veszített el. Bár esztendőkön keresztül ellen
zéki oldalon állottam szemben vele, mégis 
mindenkor csodáltam rendkívüli tehetségét 
és nagy teremtőképességeit. Meg vagyok győ
ződve arról, hogy

más politikai viszonyok között ez a rend
kívüli tehetség még szárnyalóbban tudott 

volna kibontakozni.
Akiknek módjuk volt vele bizalmasan érint
kezni, azok tanúságot tehetnek arról, hogy 
sok esetben a helyzet kényszerű hatása alatt 
védett olyan politikai pozíciókat, amelyeket 
talán más viszonyok között nem vett volna 
védelmébe. Halála a szociálpolitika terén 
nagy űrt hagy maga után. Bár az az erős 
tempó, amit ö az adott gazdasági viszonyok 
között a szociálpolitikai területein diktált, 
megrázkódtatásokon vezetett keresztül, más
felől bizonyos, hogy sok érdeme van abban, 
hogy a magyar közéletet, sok ellenszenvet 
legyőzve, fogékonnyá tette a szociális kérdé
sek irányában. Súlyosabbá teszi ezt a csapást 
az a körülmény, hogy

éppen azokban a pillanatokban dől ki, 
amikor a katasztrofálissá vált gazdasági 
helyzet valóban szükségessé tette, hogy 
az országnak minden alkotó munkaereje 

összefogjon.
Ezek között ar erők között — függetlenül 
politikai elhelyezkedéstől - - senkisem 
tóttá nélkülözhetőnek Vass Józsefet.

a 
tar-

2x1 = 3
Ez annyit jelent, hogy 3 rapon At

hétfőn, kedden és szerdán
2 pár harisnya vagy zokni vásár
lásánál 3 párt szolgálunk ki 

2 helyett 
bármelyik minőségünkből.

Nem sajnáljuk ezt az anyagi ál
dozatot meghozni, csak azért, 
hogy kiváló minőségeink még 

közismertebbek legyenek.

FENYVES
caivin-ter7.ftnarássy-ut4.

ítéTFÖl NAPLÓ

ahonnan bárciházi Bárczy István miniszter
elnökségi államtitkár telefonált és közölte, 
hogy Vass József népjóléti miniszter éjszaka 
folyamán váratlanui meghalt. A miniszter
elnököt erre azonnal felkötötték. Bárciházi 
Bárczy István államtitkár ismertette Vass 
József hirtelen elhalálozásának a körülmé
nyeit.

Bethlen István gróf miniszterelnököt 
valósággal lesújtotta a népjóléti minisz
ternek, legközvetlenebb munkatársának 

elhalálozása.
A miniszterelnök kisebbik flát, ifjú Bethlen 
István grófot a gyorsvonattal azonnal Buda
pestre küldte, ö azonban Inkén maradt. A 
miniszterelnök, hir szerint, a keddi vagy a 
szerdai nap folyamán utazik lakéról Buda
pestre.

és az elterjedt hirek szerint egy miniszteriális 
tisztviselő az éjszaka folyamán jelentést tett 
erről Vass József miniszternek, akit rend
kívül felháborított ennek a csendőrszázados
nak az eljárása, aki ilyen nagymértékben élt 
vissza beléje helyezett bizalmával. Az előkelő 
családból származó gondnoknak ez az elté
velyedése — e hírek szerint — rendkívül 
felizgatta Vass József népjóléti minisztert, 
akinek különben is a legutóbbi napokban 
szivbúntalmai voltak. Hogy ezek a hírek 
mennyiben felének meg a valóságnak, nem 
sikerült ellenőriznünk.

bclsberg Kunó gróf vallás- és közoktatás
ügyi minisztert, mint rangban legidősebb 
minisztert a miniszterelnök és a népjó
léti miniszter helyettesítésével bízta meg.

ÁNGYÁN BÉLA
igazságügyi államtitkár, országgyűlési képvi
selő, a gvászhir hatása alatt állott még, ami
kor beszéltünk vele.

— Végtelenül megdöbbentett — mondotta 
— Vass József halálának hire, annál is in
kább, mert

engem a barátság és hála érzései fűztek 
személyéhez.

Bizonyos, hogy az ő halálával a magyar po
litikai közéletet majdnem pótolhatatlan vesz
teség érte.

Az eddigi diszpozíciók szerint Vass József 
temetésén

a gyászbeszédet Bethlen István gróf mi
niszterelnök fogja mondani, 

utána pedig Wlassics Gyula báró, a felsőház 
elnöke, majd Almássy László, a képviselőház 
elnöke, Ernszt Sándor, a kereszténypárt el

Apróságok Vass Józsefről

I

Nagyon szerette az újságírókat. És mindent, 
ami bohém, ami csak a legcsekélyebb vonat 
kozásban állott azzal, ami emberbaráti, ami 
szép, ami jó és ami — tréfás. Az ujságirókat 
igy szólította meg: Pajtás! Sokat sétált az ut
cákon. Egyedül.

★
Nagyon szerette a mozit. Állandó páholya 

volt, minden csütörtökön este a 8 órai előadás
ra az Üllöi-ut sarkán levő nagy filmszínház
ban. A jegyszedök már előre örültek neki, 
meri 5 pengő borravalót adott. És mindig a 
pénztárnál váltotta meg személyesen a jegyét, 
mint más.

Az igazgató egyszer ünnepélyesen fogadta. 
Vass n fogadtatás után bement az irodába.

— Kedves pajtás — mondotta — én ha mo
ziba jövök nem vagyok miniszter. Ha annak 
tekint — többet nem jövök ide ...

Szinte szokatlan gyermeki szeretettel szerette 
édesanyját, a székesfehérvári asztalos özve
gyét. Tudta ezt róla mindenki. És most sem 
felejtették el: tragikus halálakor

Édesanyja Balatonfüreden üdül. Természete
sen van telefonja és rádiója is. Dréhr államtit
kár, mikor a tragédiát megtudta azonnal tele
fonált Füredre, hogy vágják el a Vass József 
édesanyja lakásába vezető telefon és rádió
huzalokat.

Félt, hogy nz Idős asszonnyal bai történik, 
ha hirtelen, minden bevezetés nélkül tudja 

hogy édes Jóska fia váratlanul elhunyt...

♦
nappal ezelőtt az Uzsoki-utcal kórházban 
Mikor kijött onnan egy újságíróval talál-

öt 
fórt. 
között.

— Szervusz pajtás! Köszöntötte a hírlapiról 
Most aztán azt ne Írd. hogy a „népjóléti mi- 
rlsrter személyesen lófogatott cl nz Uzsoki 
itt-'oi lérházlo ezért, vagy azért1'

— Hót m'érl volt itt kegyelmes uram?
—• Kvtyául érzem rr-anam és eljöttem a dok

torokhoz, hogy vizsgál'nnak m«g. De e: kel 
tőnk titka marad, pajtás!

nőké mondanak búcsúztatót Vass József fe
lett.

Ugrón Gábor
nyugalmazott belügyminiszter, országgyűlési 
képviselő a következőket mondotta:

— Ugy érzem, az egész országot mély 
megdöbbenés fogta el ennek a valóban vá
ratlan gyászhirnek hallatára, mert bár a 
megboldogult erőszakos fogyókúrája miatt 
sokan féltottük, azt azonban mégsem kép
zeltük, hogy ez ennyire aláássa egészségét. 
Az általános megdöbbenést most már általá
nos gyász váltja fel, mert az ország legna
gyobb kaliberű politikusainak egyikét vesz
tette el az ö személyében, akit pótolni min
den tekintetben igen nehéz lesz.

Szabó Sándor dr.
országgyűlési képviselő, az Egységespárt ul- 
elnöke mondotta a következőket:

— Az egész ország közvéleményét kivétel 
nélkül megdöbbentette Vass .József halálá
nak hire. Az a tiz esztendős munka, amelyet 
Vass József olyan fontos pozícióban az or
szág, a nemzet és a közélet javára végzett és 
azoknak a nagy alkotásoknak, anyagi és 
lelki értékeknek megteremtése, amelyek 
Vass József nevéhez fűződnek, örök emléket 
jelentenek nekünk is.

az emberről
— Parancsára kegyelmes uraml És mit mon

dottak az orvosok?
— Hát medicinát rendeltek, öreg legény va

gyok már én, pajtást Nem valami frissen ér
zem magam ... No, de reméljük semmi komoly 
dologról nincsen szó ...

És öt napra rá hirtelen meghalt ..

Vass József pályafutása
Vass József a vasmegyei Sárvárolt született, 

1879-ben. A teológiát a rómni Collcgium Ger- 
manicumban végezte, ahol filozófiai és teoló
giai doktorrá avatták. Tanulmányai befejezést 
után hazatért és előbb Adonyban, mint káp
lán, majd Székesfehérvárott, mint hitoktató 
működött. Fiatalos hévvel és lelkesedéssel, 
szóval, tettel, tollal fogott hozzá a vármegye 
papságának megszervezéséhez, összefogva val
lásos és szociális munkára a katolikus hívő
ket. 1911-ben került fel Budapestre, a Szent 
Imre Collégium Igazgatói székébe és alig kél 
esztendős működése után már készen állott a 
kollégium uj épülete, mely mint egyetemi in
terné tus. méreteinél fogva Európa legnagyobb 
ilynemű intézménye és hatalmas erőforrása 
volt a katolikus ifjúság megszervezésének. Az 
októberi forradalom után, a Károlyi uralom 
alatt, ha nem is teljes nyíltsággal, de nagy bá
torsággal folytatta a katolikus tórsadalom 
szervezését és ebben a munkájában a proletár
diktatúra akasztotta meg, amelynek egyik első 
intézkedése volt a Szent Imre Collégium el
foglalása. Vass Józsefet, mint igazgatót elmoz
dították álláséból, ma/d halálra ítélték, de si
került elmenekülnie és a vörös uralom ^lalt 
Zala vármegyében bujdosott. Az első nemzet
gyűlésre szülővárosa, a vasvári kerület válasz
totta meg és mór első felszólalásával általános 
figyelmet és érdeklődést keltett. Néhány hó
napra m-'r közélelmezési miniszterré lelt és 
ugyancsak 102T. év végén n vallón- és közok- 
(ntósücyi l'rcót vette át és a második Tcleki- 
kormón’bnn is még közoktatásügyi miniszter 
volt.

A második nemzetgyűlés megalakulása után 
az újjáalakult Bethlen-kabinetben a népjóléti 
és munkaügyi tárca élére került és azt vezette 
is ma bekövetkezett haláláig. Bethlen minisz
terelnök külföldi tanácskozásain és nyári sza
badsága alkalmával, mint •friiniszterelnök he
lyettes funkcionált, mert Vass József 1920. óta, 
amióta miniszter, rendszeres szabadságot nem 
vett igénybe. 1924 februárjában a pápa kalo
csai nagypréposttá nevezte ki és ezen méltó
ságánál fogja tagja a felsőháznak is, ahol 
azonban törvényhozói jogát szüneteltette, mert 
képviselői mandátumát tartotta meg. Óriási el* ” 
foglaltsága mellett nagyszabású irodalmi, pub
licisztikai munkásságot is fejtett ki és mi
niszteri működéséhez fűződik a szociális és 
egészségügyi intézkedések egész sora, többek 
között a rokkantkérdés, a Társadalombiztosító 
Intézet újjászervezése is. A legutóbbi képvi
selőválasztásokon négy kerületben: Veszprém
ben, Zalaszentgróton, Szombathelyen és Gyön
gyösön választották meg. A négy kerület man
dátuma közül a szombathelyit tartotta meg.

A flörtöllöi hősi emlék 
szobor felavatása

Fényes ünnepség köreiében avatták föl 
vasárnap Gödöllőn a gödöllői hősök emlék
művét. Gödöllőről és környékéről körülbe
lül ötezer főnyi tömeg gyűli egybe nz ün
nepség színhelyére, amely délelőtt tiz óra
kor a királyi kastély templomában ünnepi 
szentmisével kezdődött, melye-t Schlager Ár
pát apálplébán°s mondott nagy segédlettel. 
Az ünnepségen a kormány képviseltében 
bárciházi Bárzy István miniszterelnökségi 
lamtitkár jelent meg, a felsőházat Kolozs- 
i'áry Mihály pápai prelátus, a képviselőhá
zat Szabó Zoltán képviselőházi jegyző, a 
honvédséget vitéz Megay-Nánássy Ernő tá
bornok, Pest vármegyét dr. Preszly Elemér 
főispán és dr. Erdélyi Lóránt alispán képvi
selte, mig a gödöllői járás részéről vitéz dr. 
Endre László és Harsányt László főszolga
bírók és dr. Pohl Sándor címzetes főszolga, 
biró jelenlek meg.

Pontban tizenegy órakor a Himnusz hang
jai mellett megérkezett Vitéz nagybányai 
Horthy Miklós kormányzó és felesége. Kí
séretében v°ltak: Vértessy Sándor, a kabi
netiroda főnöke. Koós Miklós első hadsegéd. 
A kormányzó fogadta a kirendelt csendőr- 
diszszázad paransnokának jelentését, 
clépe-tl a diszszázad elölt, azután az 
vényre ment és felcsendült a Himnusz, majd 
dr. Endre Zsigmond, a gödöllői kerület or- 
szágliiési képviselője tartotta a felavató be
széde és felkérte a kormányzót, adjon enge
délyt a szobor leleplezésére.

A kormányzó megadta az engedélyt le- 
hull°ll a szoborműről a kék-fehőr selyem- 
takar, és a környékbeli egyesített dalárdák 
a magyar Hiszekegyet énekelték el.

A kormányzó koszorúját Koós Miklós fő
be 'segéd helyezte el a szoborra, utána egy- 
irú^után borították el a különböző testűié- 
l k koszorúikkal n hősi emlékművet s az 
ünneo-é" befomzéstkor a kormányzó, a kö
zönség lelkes éljenzése közöli, gyalog visz- 
szutért a gödöllői kastélyba.
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Tömeges husmergezes 
a suabhegy£NagvszáilóKan

A szálloda Ionos személyzete súlyos 
tiusiMrgezesoen mogoeiegeden

ségének, mint hitelezőjének megkárosítása 
végeit az Ingatlant a bekövetkezendő ható
sági végrehajds előtt koholt adósággal meg
terhelt, majd azt átirattá s ezáltal a sértett
nek vagyoni kárt okozott.

A vádirat érdekes jogi állásfoglalásáról ta
núskodik, mert hiszen az ügyészség a házas
társak vagyonjogi ügyéből kifolyóan indított 
bűnvádi eljárást kényesnek tartván, art eddig 

polgári útra terelte. Ez a nagyösszegü csalási 
ügy azonban túlnő a szokásos kereteken. 
Krausz dr. a vádirat ellen kifogással élt, de 
a vádtanács is vád alá helyezte. A nagysza
bású csalási pör tárgyakba a közeljövőben 
lesz és egyes körökben nagy érdeklődéssel 
tekintenek eléje, annál is inkább, mert az is
mert budapesti orvos még gyermeke tartási 
diját sem hajlandó évek óda fizetni, (h. i.)

A főkapitányságon erélyes nyomozási in 
dilottak egy nagyszabású husmérgezési ügy 
ben, amely néhány nappal ezelőtt óriási iz
galmakat keltett a svábhegyi Nagyszállóban.

Múlt hét péntekjén ugyanis az történt, 
hogy délután 4 óra tájban, tehát nem sok
kal ebédidő után, a szállónak jóformán

egész személyzetét hirtelen rosszullét 
fogta el.

Egymásután ettek össze görcsöt fájdalmak 
között a szálló alkalmazottai, akik súlyos 
gy o morgó rcsrő I | »a na szkod lak.

Azonnal értesítették a mentőket, akik 
több autóval vonultak ki a svábhegyi Nagy
szállóba és megállapították, hogy az alkal
mazottak

súlyos husmérgezési szenvedtek.
llupcsák Júlia 29 éves szobalány, Klszei 
Kálmán 19 éves boriin, Pintér József 40 
éves éthordó, Takács Józsefné 25 éves szo

Csalás bűntettének gyanúja 
miatt vád alá helyeztek egy 

ismert budapesti orvost
Rosszul sikerült házasság epilógusa tízenkétévi 

szakadatlan pörösködes után
Krausz Sándor dr. ismert budapesti or

vos és elvált felesége között közel tizenkét 
éve olyan elkeseredett háborúság folyik, 
hogy az szinte páratlan a maga nemében. 
A példa nélkül álló viszálykodás homlok
terében egy vagyonjogi kérdés áll, amely
nek elbírálása most Ügyészi vádirathoz és 
vád alá helyezéshez vezetett.

Az előzmények még h házasság fölbon
tása elölt robbanlak ki kölcsönös büntető
följelentések alakjában, de a volt bázaslár- 
sak a vólópör folyása alatt és után is a pő
rék légióját ontották egymás ellen. Ezek 
közül a legjelentősebb az, amely ötvenezer 
aranykoronáért és egy hűvösvölgyi villáért 
folyik.

Krauszné még a válóper folyama alatt 
vagyonjogi igényt jelentett be a házasságba 
vitt berendezési tárgyai és 50 ezer arany
korona különvagyona kiadatása iránt, illet
ve a HüvösVölgyben levő Orsó-utcai villá
juknak, mint közszerzemény felerészének 
és bankban elhelyezett 194 darab részvény
nek kiadatása iránt akkor közel egy mil
liárd koronás értékben.

Krausz dr., alighogy felesége bejelentene 
vagyonjogi igényét, a hűvösvölgyi ingatlan 
értékesebb felerészét átruházta ügyvedjére, 
Wilcsek József dr.-ra és feleségére 200 ezer 
koronás vételárát; másik felét pedig másfél 
év múlva eladta Leitner Jenőnek és felesé
gének 4 és félmillió koronáért, annyiért, 
amennyiért abban az időben egy szoba- 
konyhás lakást sem lehetett volna kapni. A 
tulajdonjog átírásával azonban újabb bo
nyodalom keletkezeti, mert Krauszné az 
útirnlás miatt Bartos Géza dr. ügyvéd utján 
csalás, illetve sikkasztás címén följelentene 
Krausz Sándor dr.-t, de följelentette Wil
csek ügyvédet is, — aki a másik ál írásnál 
is közreműködött — bünsegédi részesség 
miatt.

Az asszony a följelentésben előadta, hogy 
50 ezer arany koronás különvagyonát férje 
kezelésére bizla. Urával, akinek szintén

Minden külön értesítés helyetti
Peri Pál, mint férj, a maga és az el

hunytnak szülei, testvérei, rokonsága ne- 
.■ében is a mérhetetlen fájdalomtól földig 
lesújtva, bánatos szívvel jelenti felejthe
tetlen jó, drága felesége,

Pori F»álné
sitii. Löm. MARGIT

folyó évi szeptember hó 6-án életének 
Il ik, boldog házasságának 23 Ik évében 
rövid, de kínos szenvedés után történt 
gyászos elhunvtál. A szerető, hűséges 
assrony, drága jó testvér és rokon emlé
két semmi sem fogja kitörölhetni sziveink
ből.
I.öbl  Adolf és neje szül. Spitter Gizella 

szülei.
öiv. SplUer Sahtmonnr, nagyanyja. 

Dr. I.öbl Imre és neje, 
I.öbl Ernő és neje.

Dr. Csínyt Miklós és neje I.öbl Irén 
testvérei.

Csínyt Peri Gabriella 
nevolt leánya. 

Dr. Krausi József és neje 
sógora és sógornője.

Dr. Sebök Vilmos és neje Krausz Klári, 
Mányi Karcsi.

I.öbl Marira, I.öbl Vers 
unokahugai és unoknöcesei 

és st egész gyászoló rokonság. 

balány, Szacskó József 23 éves borfiu olyan 
nagymértékű mérgezést szenvedlek, hogy a 
gyomormosás sem használt és igen sulyo.t 
állapotban kelleti őket a Szent László kór
házba beszállítani. Az öt életveszélyesen 
megmérgezett alkalmazotton kívül Remetei 
Bálint 20 éves pincér, Kovács László 35 éves 
lohndiner, Németh Rafael 19 éves borfiu, 
Stupna Ágoston 25 éves lohndiner és He
gedűs Ferenc 23 éves kőműves állapotában 
javulás állott be a helyszíni gyomormosás 
után, úgy, hogv őket nem kelleti kórházba 
szállítani.

A tiz emberi életet veszélyeztető, szinte 
példátlanul álló nagyszabású husmérgezési 
ügyben a rendőrségen megindították a nyo
mozást, de még eddig nem sikerült megálló 
oltani, hogv milyen körülmények közölt ju 
toll a szálló személyzete olyan romlott hús
hoz. amely egyenesen életüket veszélyez
tette. Az ügy részleteinek a felderítésére 
nagy eréllvel folynak a kutatások.

volt 45 ezer aranykorona különvagyona, a 
háború elölt 17 ezer 500 koronáért közösen 
vették meg az Orsó-utcai inga Hátit, amely 
annak ellenére egyedül a saját nevére írat
ta, azzal a megokolással, hogy Igy kevesebb 
adót és illetéket kell fizetni.

A följelentés szerint Krausz dr. az ingat
lant azért adta el, hogy a bekövetkezendő 
végrehajtás elől a fedezetet elvonja. Sőt az 
átruházás csak látszólagos volt, mert Wil
csek ügyvéd a 200 ezer koronáért vett in
gatlanrészt továbbadta 140 millió koroná
ért és az ingatlan másik része is gazdái 
cserélt 300 millió koronáért. Az Orsó-utcai 
villa valódi értékét ezek az összegek mutat
ják meg.

Elpanaszolta az asszony azt is, bőgj’ há
romszobányi lakberendezése is volt: ezek
nek felerészét férje nem adta vissza és nem 
számolt el azokkal az értékpapírokkal sem, 
amelyeket az ő különvagyonának többi ré
szén vett Krausz Sándor.

' A följelentés kapcsán megindult a bűnügyi 
eljárás, de csak az orvos ellen, mert Wilcsek 
ügyvéd időközben meghalt. Krausz dr. azzal 
védekezett, hogy az ingatlan felerészének ér
téke 4,500.000 korona volt, s ezt ő Lészay 
Árpád dr. ügyvéd utján Krausznénak vissza
űzette. A berendezési tárgyakat is mind ki
adta; a volt értékpapírok pedig a tőzsdei de
konjunktúra idején értéktelenné váltak, oda
vesztek. Egyébként is a válóper befejezése 
után felesége különvagyonát 50.000 papir- 
koronában bírói letétbe helyezte, ezt azon
ban az asszony nem fogadta el.

A följelentésre Bubics dr. vizsgálóbíró el
rendelte a vizsgálatot, de a Tábla az eljárást 

.megszüntette, megállapíthatónak látván, 
hogy Krausz az ingatlan felerészének érté
két, sőt annál többel: 5,500.000 koronát 
visszafizetett. A sikkasztást pedig a Tábla 
nem látta megállapíthatónak.

Vádirat!
Krauszné a megszüntető határozat után 

ujrafölvételi kérelmet adott be. Tanukkal 
tudja bizonyítani, hogy a neki kifizetett ösz- 
szeg nem különvagyona egyrészének vissza
fizetése volt, hanem a közösen bírt, Rákóczi
ul 70. szám alatt levő lakás elhagyásáért 
kapott kárpótlás. Hangoztatja, hogy nem 
kapta vissza minden berendezési tárgyát sem 
és az értékpapírok sem vesztek oda.

Nuszbeck Sándor dr. ügyészségi alelnök 
most lefolytatta az újabb eljárást és ennek 
alapján csalás bűntettének nyomatékos gya
lulja miatt vádiratot adott ki Krausz Sándor 
dr. ellen. A vádirat szerint Krausz a volt fele

Letartóztattak nyolc diósgyőri 
munkást, mertautón száguldva 
éltették a proletárdiktatúrát

Debrecen, szeptember 8.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) A debreceni ügyészség fogházába 
vasárnap délelőtt egy nyolctagú társaságot 
kísértek b->, mert szombaton Diósgyőr cs Mis
kolc utcáin robogó teherautón ülve,

éltették a prolctárdiktaturát, Szovjet- 
oroszországot és Kun Bélát.

.1 miskolci és diósgyőri rendőrség üldözőbe 
vette őket * csak hosszabb hajsza illán sike
rült autójukat Diósgyőr és Miskolc között az 
országúton megállásra kényszeríteni.

Bilincsbe verve, kisérték át őket Deb
recenbe, 

ahol megállapították, hogy a tüntető kom
munisták idősebb Márton József és idősebb 
Márton Józsefné, ifjabb Márton József, ifjabb 
Márton Józsefné, Mitzelbach József, Bör
zsöny János, Bleycr Imre, Márton Imréné. 
Valamennyien a diósgyőri vasgyár munkásai. 
A nyomozás során csakhamar kiderült az is, 
hogy

Klepka József Gyula beszélte őkte rá

Elfogtak ás letartóztattad a szolnoki 
kettős nogyilkossíg tetteset

voltfir Gézát, aki egyszer mar alibit igazolt, most a telesege 
árulta el

Szolnok, szeptember 8.
f.l Hétfői Napló tudósítóiénak telefon- 

jelentése. Vasárnap délelőtt meglepő fordu
lat áll°U be a szolnoki rablógyilkosság ügyé
ben. Amint a lapokból ismeretes, augusztus 
3-án virradóra, Szolnokon, a Bástya-utca 9. 
számú házban

borzalmas kegyetlenséggel meggyilkolták 
Krananszky Jánosnét és Bertha János- 

nét.
Annakidején a gyanú Sípos Pál cipész- 
segédre irányult, aki Budapesten önként je
lentkezett a rendőrségen és alibit igazolt. A 
gyilkosság második gyanúsítottja Billió Pál 
utkaparó volt, nki színién tisztázta magát a 
gyanú alól. Végül Voltér Géza szolnoki gaz
dálkodót vették őrizetbe, mert több gyanu°k 
merült fel arra nézve, hogy ő követte el a 
gyilkosságot- Talállak ugyanis egy lábnyo
mot, mely teljesen megegyezett Voltér Géza 
lábnyomával. Voltér azonban feleségével és 
Mészáros Mihállyal, a házigazdájával iga
zolta, hogy a kérdéses éjszakán otlh°n tar
tózkodott. Vasárnap délelőtt egy izgatott 
asszony rohant a szolnoki rendőrségre.

Márciusban lesz 
a fővárosi választás

Minthogy a legutóbbi időben különböző 
híresztelések terjedtek el a választások ter
minusának az elhalasztásáról, a Hétfői 
Napló munkatársa magához Scitovszky Béla 
belügyminiszterhez fordult felvilágosításért.

Scitovszky Béla belügyminiszter 
megcáfolta a választások elhalasztásáról el
terjedt híreket, amennyiben a következőket 
jelentette ki a Hétfői Napló munkatársá
nak:

— Feltétlenül ragaszkodom az uj fővárosi 
választások megtartásához. Tavaly a lejáró 
mandátumokat éppen azzal nz indokolással 
kértem meghosszabbítani, hogy nz uj fő
városi törvény előkészítés alatt áll és igy 
egymásután kétszer kellett volna a főváros 
közönségének az urnákhoz járulnia. A két
szeri választás fölösleges izgalmait akartam 
kikerülni azzal, hogy a mandátumokat 
meghosszabbítjuk és ezalatt tető alá hoz
zuk nz uj fővárosi törvényt, amelynek az 
alapján azután újjáalakulhasson a törvény
hatósági bizottság. Mindezekből logikusán 
következik, hogy

december 31-én lejáró mandátumok 
nieghosszabltásához a magam részéről 

hozzá nem Járulhatok
s mivel a mandátumok lejárnak, uj törvény
hatósági bizottságot kell választani. A vá
lasztások dálumszerü kiírásáról természe
tesen meg nem tudok nyilatkozatot tenni, 
ebben a tekintetben egy két hónapos diffe
rencia mór nem jön számításba.

Scitovszky Béla belügyminiszternek ez a 
nyilatkozata azt jelenti, hogy az év végén 
lejáró mandátumok meghosszabbításáról

a tüntetésre.
Klepka József Gyula csak nemrég tért haza 
Oroszországból s idehaza már mint hősi ha
lottat tartották nyilván. Mikor hazaéri, azon- 
megkezdte agitátori működését.

Mindig sok pénz volt nála, s a diósgyőri 
vasgyár munkásaival állandóan együtt 

volt,
annak ellenére, hogy ő nem dolgozott a diós
győri vasgyárban. Az elfogott kommunisták 
a vizsgálóbíró előtt vasárnap délelőtt elmon
dották, hogy szombaton az egyik miskolci 
kocsmában Klepka József Gyulával együtt 
mulattak. A mulatság végén pénzt adott mind
egyiküknek, azután autót szerzett és {elül
tette rá őket. Azóta nem látták.

A debreceni rendőrség megindította a nyo
mozást Klepka József Gyula kézrekeritéséri. 
Miskolcon már nem találták meg. Valószínű
nek tartják, hogy

Budapestre szökött.
Telefonon értesítettek a budapesti rendőrsé
gei- 

— A kapitány úrral akarok beszélni, —w 
mondotta.

Tábori Z°Mán rendőrtanácsos elé vezet
ték, akinek . - mondotta, hogy Tiszapüspöki- 
ben volt s az utcán előtte ment a Voltér-há- 
zaspár. Veszekedtek egymással. Az asszony 
pénzt követelt az urától.

— Hagyjál engem békén, nincs egy Alié- 
rem somi — kiáltotta dühösen Voltér.

Mire az asszony igy válaszolt:
— Ezért ugyan kár volt megölni azt az 

asszonyt.
Tábori Zoltán rendőrtanácsos elé vezel- 

sitást adott, hogy Voltér Gézát állítsák elő.
A gazdálkodót bekísérték a rendőrségre s 

kihallgatták, de állhatatosan tagadott, mire 
Tábori Zoltán rendőrtanácsos ismét házku
tatást tartatott Voltér lakásán s elrendelte 
ismét a helyszíni szemlét.

A helyszíni szemle után
Voltér Gézát letartóztatásba helyezték.

Dr. Dolobács rendőrfogalmazó,, aki a hely
színi szemlét vezette, kijelentette, hogy meg
győződése szerint Voltér Géza követte el a 
gyilkosságot.

szó sem lehet. A Hétfői Napló munkatársa 
viszont teljesen beavatott városházi körök
ből azt a felvilágosítást kapta, hogy

a tél folyamán aligha kerül sor az uj 
törvényhatósági választások kiírására.

Úgy a Keresztény Községi Pártnak, mint a 
kormány városházi pártjának a vezetői 
egyértelműen arra az álláspontra helyezked
nek, hogy

meg kell várni, ómig kitavaszodik, 
annál is inkább, mert a jelenlegi törvény
hatósági bizottságnak még tető alá kell hoz
nia a jövő évi költségvetést és több más ak
tuális városházi problémát is meg kell ol
dania. A városházi többségi pártok vezetői
tői szerzett értesülésünk szerint

márciusban lesz a fővárost választás, 
ami nem ellenkezik a belügyminiszter véle
ményével, mert hiszen Scitovszky Béla bel
ügyminiszter akarata érvényesülni fog, 
mindöszc kéthónapos halasztásról lesz szó.

Bizalom dolga
a paplan vásárlás és mi a vásárlóközön
ség bizalmával SOHA, vissza nőm éltünk.

Cégünk 5S éve áll fenn.
TntÁvoíl ágyneműk hihetetlen 

oicjó áron kaphatók.
SÁNDOR IIBE Alá paplangyár
IV.Kamermayer Károly-u. 1. (Városháza épület) 
Aliz hibás paplanokat olcsón árusítunk.
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60-000 pengő eislkkaszMsa 
miatt letartóztattak Hubán 

eoit mndOmáz^tios?, 
az miguszts-teiep granMi 

megnamisitosta a postaiaHarakpanztapi csekk- 
lapokal as a pknzl etkWwazía

Az Auguszta-lakótelepnek, amely a nép
jóléti minisztérium kezelése alatt áll, két év 
óta Hubay Géza 50 éves nyugalmazott 
csendőrszázados a gondnoka. Foss József 
népjóléti miniszter bizalommá Iviseltelett 
eziránt az előkelő családból származó csend
őrszázados iránt, akinek az volt a főfeladnta, 
hogy a lakóktól beszedje a lakbért és posta
takarékpénztár utján beküldje a miniszté
riumnak. A csendőrszázadoson erőt vett a 
kártyaszenvedély és ettől az időtől kezdve 
manipulált a lakbérekkel. Egészen jelenték
telen összegeket küldött be és a feladást 
igazoló szelvényen

a beküldött összegekhez mindig hozzá
csapott két-három nullát, ugy hogy a 
kétpengős feladószelvény kétezerről, a 

tizpengős tízezerről szólóit.
Hosszú ideig kiderítetlen maradt ez a szél
hámosság, amig végre a legutóbbi időben 
feltűnt a népjóléti minisztérium illetékes 
ügyosztályában, hogy az Auguszta-telepről 
aránytalanul kis összegek érkeznek be.

A gyanú alapján elrendeltek a rovan- 
csolást.

összehasonlították a beérkezett csekklapokat

a nyugalmazott csendőrszázados által fel
mutatott szelvényekkel és csakhamar rájöt
tek a hamisításokra. A népjóléti •niniszté- 
rium azonnal

bűnvádi feljelentést tett a főkapitánysá
gon a gondnok ellen.

•I’ előkelő csendőrszázadost elővezették a 
főkapitányságra, ahol

azonnal megtört és bevallotta a csalá
sokat.

Összesen hatvanezer pengőt sikkasztott. Azt 
is bevallotta, hogy a pénz legnagyobb részét 
clkártyázta. Különböző kártyakiubokba járt 
és pedig nem éjszaka, hanem a koraesti 
órákban.

Sem a felesége, sem a gyermekei nem 
tudtak erről a szenvedélyéről.

A pénz elveszett. Hétfőn délben csalás, sik
kasztás és okirathamisitás büntette miatt 

előzetes letartóztatásba helyezték.
Hir szerint a nyomozás eredményéről vasár
nap éjszaka telefonon jelentést tettek Vass 
József népjóléti miniszternek, akit ennek az 
előkelő származású embernek a szélhámos
sága rendkívüli módon felháborítóit.

MERTzHangereje. h ang fi szfasaga a
1 e g (ö h é 1 e f e se b b. minőségben 

a legjobb. Könnyen kezelhető. Szoba
díszül szolgál. Beszerzése kényelmes

Albrecht főherceg áBhtóBag 
hétfőn a bécsi vonattal 

Budapestre érkezett 
és délután autóján Magyaróvárra utazott

vérbeborult, eszméletlen fiatal leányra, 
aki öngyilkossági szándékból beretvával fel
vágta mindkét karján az erekel. A mentők :i 
Rókus-kórházba szállították a fiatal csinos 
leányt, akiről a rendőrség csak annyit tudott 
megállapítani, hogy Vásárhelyi Lídiának 
hívják és hogy egy tanitónak 22 éves leánya. 
Kihallgatni még nem lehetett, mert nagy vér
vesztesége miatt még nem nyerte vissza 
eszméletét.

Hétfőn reggel háromnegyed 10 órakor a 
Lánchíd közepéről

a Dunába vetette magát egy fiatal

ember.
Nagy riadalom támadt. Alarmirozlák a mo
toros inentőőrséget és u dunai mentőknek 
sikerült is kifogni a vízből a fuldokló em
bert. A rendőrség megállapította, hogy a 
dunai életunt Sebestyén István 21 éves 
kéményseprő, aki anyagi okok miatt akart 
megválni az élettől. A mentők Őt is a Rókus- 
kórházba vitték.

Ezenkívül még nyolc esetben hívták a 
mentőket öngyilkossági esetekhez, azonban 
ezek az életuntak csak veszélytelen kísérletet 
tettek az élettől való megszabadulásra.

Múlt heti számunkban megírtuk, hogy Al
brecht főherceg házassági ügyében — mi
után fenséges szülei részéről nem hozta meg 
a biztosan remélt beleegyezést — Zita király
néhoz, iletvc nagybátyjához. Alfonz, spanyol 
királyhoz utazott — repülőgépen.

Azóta többféle formában szóba kerüli a 
főherceg elutazása, sőt egyes források azt is 
tudni vélték, hogy Albrecht vasárnap vagy 
hétfőn már visszaérkezik Budapestre.

A Hétfői Napló ellenőrizhetetlen forrásból 
ugy értesült, hogy a főherceg

hétfőn délelőtt érkezett vissza Buda
pestre és pedig vasúton — Bécsen ke
resztül. Ez a forrás igy véli tudni, 
hogy a főherceg a vasúttól autótaxin 
egyenesen feleségéhez hajtatott, ki a

Trombitás-úti Zltoszky-villába. Itt rö - 
vid ideig tartózkodóit, majd felkereste 
őt ügyvédje, akivel együtt eltávozott.

Érdeklődtünk az Esztcrházy-u\ca\ palotá
ban levő föhercegi uradalmi iroda személy
zeténél és a föhercek magánlakásán is, azon
ban ezek ahelyiségek mind le vannak zárva. 
Ugyancsak senki sem tartózkodik az Úri- 
utcai palotában sem.

Igen jól értesült helyen azt közölték ve
lünk, hogy a

főherceg valószínűen a spanyol király 
írásbeli beleegyező nyilatkozatával 
együtt autóján szüleihez Magyaróvárra 

utazott,
ahonnan kedden vagy szerdán érkezik visz- 
sza a fővárosba.

LetartűztaitaK Salgótarján 
NnyMM három Kommunista 

bányamunkást
A kommunisták megpróbálkoztak azzal, 

hogy a Salgótarján és környéki bányavidék 
munkásságát is belevonják a szeptember 
G-ára tervezett tüntetésbe. A kommunisták 
kísérletezésének azonban nem sok eredménye 
volt, mert szeptember 6-ika itt is jóformán 
teljes csendben lelt el, mert a teljes készült
ségben álló esendőrség megakadályozott min
den megmozdulást. A kommunisták 

plakátokat Is ragasztottak ki, 
azonban a esendőrség Baglvasalja községben

elfogta Sulyok András, Somoskőy József és 
Török János bányamunkásokat, akiknél a 
házkutatás során festékeket, ecseteket és kli
séket foglaltak le, amelyekkel

a házak oldalúira éjjelenként kommu
nista feliratokat mázoltak

és ezek gyanusithatók, a nyomozást végző 
Szatc'i János csendőrtiszlhelyetles és a bag- 
Ivasaljai csendőrök véleménye szerint, a 
kommunista röpiratok terjesztésével is.

Veszedelmes

Titkos rulett-klubot leplezett 
le a rendőrség vasárnap egy 
Akácfa-utcai magánlakásban

kasszafurókat fogott el 
a rendőrség

Az utóbbi fdühén előfordult kasszafurások 
legnagyobb részét ez a banda követte el

A rendőrség bizalmas jelentéseket kapott, 
hogy az Akácfa-utca 4. számú ház egyik 
ötödik emeleti ötszobás lakásában, amelyet 
fíeiner Dezsőné bérel,

titkos rulettklub működik.
A detektivek azt az utasítást kapták, hogy 
a déli órákban jelenjenek meg a rulettklub
ban, mert a játékosok ebben az időben 
szoktak gyülekezni, valószínűleg azért, hogy 
esti összejöveteleik ne keltsenek feltűnést. 
Vasárnap délben meg is jelentek a detekti
vek az Akácfa-utca 4. szám alatti lakásban, 
és ott

montecarlói módra berendezett nagy I

ruleltkorongra és játékasztalokra talál
lak.

A játék javában folyt, tizenegyen ültek a 
rulcttasztalok mellett és zsetonokkal játszot
tak. A detektivek megjelenése nagy riadal
mat kellett, megkezdődtek nz igazoltatások 
és a rendőrség mind a tizenegy játékos el
len, valamint a lakást bérlő magántisztviselő 
ellen tiltott szerencsejáték címén megindítot
ta az eljárást. A lefoglalt rulettasztnlokal 
beszállították a főkapitányságra, onnan pe
dig bűnjelként az ügyészségre vitték.

A rendőrség megállapította, hogy a rulett
klubot Dilrói Mór rendezte be, aki a lakást 
albérletben bírta.

Öngyilkosságok 
vasárnapja 

Duna, gáz, méreg, bérétva 
az ünnepi öngyilkosságok listáján

A keltős ünnepnap alatt több öngyilkosság 
és öngyilkossági kísérlet történt a föváros-

ELEKTRA 
CSILLÍnGVÁR

u mintstermei 
megnyíltak 

Mária rerézla saoba, modem 
terem, francia- *« anfolaUlú 

korbú czlllárok

mieioi'
CSILLÁR azmtitKtt

ha. arai, l.klnl.a r cg *>
n.y.-. Eiaktra csiiiargyúr

bán. A Szondy-ttfca 40. szánni ház III. eme
let 20. alatti szolgálati helyén Nemes Mária 
23 éves leány vasárnap éjszaka kinyitotta a 
konyha gázcsapját és reggelre

holtan találták.
Mindössze négy napja volt szolgálati helyén 
cs senki sem ismeri életuntsága okát.

Az Andrássy-ut 00. számú házban Kru- 
sinszky Egonné 28 éves tisztviselőnő nagy
mennyiségű

Ismeretlen mérget vett br
öngyilkossági szándékból. Eszméletlen álla
potban talállak rá és a mentők igen sulyos 
állapotban vitték he s Rókus-kórházba. Még 
nem nyerte vissza eszméletét.

Vasárnap délután a Gellért-szobornál egy 
radon találtak rá a kirándulók rt»v

A kettős ünnepek alatt a rendőrségnek me
gint sok munkát adtak a betörők. A Rom 
bach-utca 26. számú házban Weiss Izidor 
ékszerész üzletébe hatoltak be ismeretlen 
tettesek s onnan

tízezer pengő értékű*óra-  és ékszer
árul vittek cl.

A Ferenc-utca 3. számú házban Szclcszky 
Zoltán lakásába hatoltak be betörök és on
nan

ötezer pengő értékű ékszert és ruhane
műt vittek cl.

Ennek a betörésnek a főtettesét hétfőn si
került elfogni a rendőrségnek Lcitner Károly 
43 éves bádogos személyében. Ugyancsak el
fogta a rendőrség Kőrnyey Ignác többszörö
sen rovottmultu betörőt, aki a llermina-ut 
5. számú háznak a házmestere lett az utóbbi 
időben és ott kifosztotta Iluffer Dezső laká
sát.

A betörő házmestert, akire már eddig 
nyolc betörést bizonyítottak rá, 

azonnal letartóztatták. Ugyancsak elfogta a 
rendőrség a Sósfürdő fosztogatóját, Szomor 
.József 19 eves hentessecédct, nki ékszereket 
lopott a fürdő vendégeitől. A detektívek, akik 
már régóta ügyelték Szomor Józsefet, tclten- 
érték és ugy vitték be a főkapitányságra.

Ugyancsak a kettős ünnepnap alatt 
nagystílű huaszafiiró bandát sikerült a 

rendőrségnek kézrckerttenl.
A banda vezére Bordy Kálmán, többszörösen 
rovoltmullu mázolósegéd volt, aki Gibolya 
Sándor bronzmiivessel és Iliin Károly cipész
segéddel egész sereg kasszafurás! követett el 
Budnpesten és a vidéken. A Herminn-ul ?,b.

Szí wgitsziflotl 
Szanatórium

Ecybttl kurnR atana'orlumba-i •«.- p. Lakát kitün*.  
étkeid fürdők M orvnál felúgyolet. Spacláll*  

CjrtgyinfáxeitncnmaJrchlS'.RzlvMMalmrk gydgyt'AMra I 
Diétás konyha énkor- Aa 
gyom orbetegek r«a«Arc. |

szám alatt ők fúrták meg dr. Schönberger 
Gyula páncélszekrényét és abból 15.000 pen
gő értéket zsákmányoltak, ők nyitották ki 
dr. Fabritzky Andor ügyvéd Gizella-ut 30. 
szám alatti lakásán a pénzszekrényt, amely
ből négyezer pengői zsákmányoltak, ők fúr
ták meg a Mamart nyugati pályaudvari he
lyiségében a kasszát, ahonnan kétezer pen
gőt vittek el és ezenkívül még egész sereg 
betörést követtek cl. A betörőbanda Nyíregy
házán az izraelita hitközség páncélszekrényét 
akarta feltörni, de itt csütörtököt mondott 

Ha ’üjén szre "van
szüksége
bnrtaaeril vapv brrfe’zW-kflrnvdkl házra. 'vfekr*  *•  
f'pl'kezérro. gvnrwrn éa előnyösen kaphatja 
hoa.vabb türleo rizsre

SOLTI LAJOS
Tlvaa látván (volt Fttnlö-utca) lb.

bctőrőfelszerelésük, a páncélszekrénnyel nem 
tudtak megbirkózni. A csorbát ki akarták 
köszörülni és inas zsákmány reményében 
még Nyíregyházán maradtak, a környéken 
azonban magukra vonták a csendőrök gya
núját, akik elfogták őket. Budapesten az
után a rendőrség kideritette, hogy az utóbbi 
idők nagyszabású betöréseit és kasszafurá- 
snit ez a három bandita követte el. Mindnyá
jukat letartóztatták és nz ügyészség foghá
zába kisérték át.

Szem margitszigeti
Olcsó utóldényárak :

1 ágvas R70ha 5.— pengőtő
2 Agyas szoba 8.— pen őtő

Szeptember ÍE-f.Ál persfe*  end zert 
szoba ét ezés és fürdőit 1 személy 

részére n»»pí 1?. - penrőfől
2 személy részt ro napi 20 - pengőtől

Szigeti esték — Tánc — Zere
Week-end. Szombat délutántól hétfő reg
gelig 1 <zemélv 2h.— pengő 2 — n
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IIIKKK
Vargha Elemért 

újra letartóztatták
A székesfehérvári törvényszék vádtaná

csa tudvalevőleg szabadlábra helyezte 
Vargha Elemért, Székesfehérvár műszaki 
főtanácsosát.

Hétfőn délben Bary ügyész javaslatára 
ujabb gyanuokok alapján

a vizsgálóbíró elrendelte Vargha Ele
mér letartóztatását,

mert az a gyanú, hogy az Agrólia könyvei
ben talált V. E.-rc vonatkozó följegyzések 
Vargha Elemérre vonatkoznak.

Vargha Elemért hétfő délután 3 óra
kor szállították be az ügyészségi fog

házba.
Egyébként vasárnap és hétfőn kihallgat

ták Szántó Endrét, a Hajós és Szántó ve
zérigazgatóját és kihallgatása még nem fe
jeződött be.

Dr. Halász Lajos, Zavaros polgármester 
védője most különböző orvosi bizonyítvá
nyok alapján kérte a polgármester kórházba 
szállít ásni.

vendéglő
kJ fi □1 L kJ L L 11 Süveg-utca 7. 
egerebb kilátás fO e» villamos Csak 20 fok meleg

— A kereskedelmi miniszter olaszországi 
utazása. Bariból jelentik: Ilud János ke
reskedelmi miniszter Dorner Aurél minisz
teri tanácsos és Görgey István országgyűlési 
képviselő kíséretében Bariba érkezett, az 
oltani nemzetközi kiállítás megnyitására. A 
miniszter fogadtatása és a vásár megnyitása 
után az olasz király meglátogatta a magyar 
kiállítást és a legnagyobb elismerésének 
adott kifejezést és a legnagyobb elismerésé
nek adott kifejezést és melegen üdvözölte 
Búd minisztert.

— A niigyszövétség elölt n palesztlnnl helyzet. 
Gcnfbö Ijrlcntik: Zumeta elnök minden különö
sebb formaság nélkül nyitotta meg a népszövet
ségi közgyűlés 00. ülésszakát. A nyilt ülés első 
tárgya nz állandó mandátumiigyi bzottsúgnak a 
Palesztinái helyzetről szóló jelentése volt. Pro- 
kopc finn delegátus terjesztette elő a jelentést, 
amely nyomntékknl hangoztatja, hogy Palesztina 
virágzása akkor biztosítható, ha a zsidó és arai) 
lakosság őszinte ipnrkodássnl mozdítja elő a 
kölcsönös megértést és együltmunkálkodást. Az 
európai értekezlet ma délután négy órakor kez
dődik. Az értekezlet, nmelyfn Magyarországot 
Tűnrzos Gábor tábornok fogja képviselni, előre
láthatólag tisztán formai jellegű lesz. Minthogy 
nz európai föderáció kérdését — az angol kor
mány óhaja szerint — magán n népszövetségi 
közgyűlésen fogják megvitatni.

A nznrlnlIsták kongresszusa. Vasárnap 
délelőtt kezdődött n szociáldemokratapárt 
háromnapos kongresszusa. Newboulde, nz 
angol nlsóház tagja azt n feltűnést keltő ki
jelentést tette, hogy nz angol kormány köl
csönök kibocsátásánál azt a szempontot 
veszi figyelembe, hogy a kölcsön milyen 
hatással lesz az illető ország munkásságára. 
Györki Imre nz emigráció likvidálását kö
vetelte, Peyer Károly pedig a gazdasági 
helyzetről beszélt.

— A magyar delegátusok Genfbc érkeztek. 
Genfböl jelentik: A magyar delegáció tagjai 
közül idáig a következők érkeztek Genfbc: 
Tánczos Gábor lovassági tábornok, Gajzágó 
László meghatalmazott miniszter, Siegler 
Géza ezredes, Kozma Miklós miniszteri ta
nácsos, Bakach-Bcseniey György báró kö 
velségi titkár és Kádár Levente a népjóléti 
minisztérium miniszteri tanácsosa.

— A teherautó elütött egy gimnazistát. 
Szombathelyről jelentik: Hétfőn délelőtt 
Szombathelyen a Széli Kálmán-utcában egy 
hatalmas teherautó, amelyet Mát hé Imre 
sofőr vezetett, elütött# Dávid József tizen- 
négyévcs gimnázistát. A kisdiákot haldo
kolva szállították a szombathelyi kórházba. 
Eletbenmaradásához nincsen remény.

— A szegedi liberális párt- tegnap szezon
nyitó párlvncsorát rendezett, amelyen részi
vel! Rassay Károly Is és nagyobb beszédet 
mondott. Á kormánynak nem nz a baja — 
mondotta többek között —, hogv rossz a poli
tikája, hanem nz, hogv nincs politikája. Foglal
kozol Inzután n luxuskiadások ügyével. Megái- 
lapította, hogy a hasznos beruházások és a 
munkanélküliség enyhítése nem ellentétes fo
galmak. Ki jelenlétté ezután, hogy forndalmnt 
csinálni nem nz ő meggyőződés, mnjd felszólí
totta a polgárságot, hogy küszöböljön ki ma
géból minden személyi ellentétet s legalább n 
titkosan választó ’ «rülelekbcn teljesítse alkot- 
mÁnyos kötelességét. 

Három rőgí szú: 
Rosenieid bunda lói

Kárt*  a.arlrgv íkcmrl IX., Itália?-U. 14

n httuesgyilttos téri Öngyilkos lett a felesége slrlén. . 
miután kllOltölte 12 éui legvházbUnteiesát

Miskolc, szeptember 8.
(A Hétfői, Napló tudósítójától.) Vasárnap reg

gel a horsoamegyei Keresztes község sírásója, 
Kovács Gergelyné sirhanlja mellett egy fara fel
akasztva egy ölven év körüli férfi holttestéi pil
lantotta meg. A sírásó, nki csak nemrég került 
a községbe, a faágon függő férfit nem ismerte. 
Visszasietelt a faluba és a falubeliek segítségével 
levágta a hullát, akiben nagy meglepetéssel Ko
vács Gergely volt keresztesi lakost ismerték fel, 
Kovácsról ugy tudták n falusiak, hogy valame
lyik fegyházban van még, ahova

hllvcsgyllkossiíg miatt került.
A rejtélyt nyomban megoldotta egy papírlap, 
□ mely arra a fára volt erősítve, amelyen a holt
test függött. A papírlapon kusza, rendetlen Írás

Miskolcon, Szerencsen, Pufitokon, 
Sárospatakon és Hidasnémetiben 
?elülvizsgál jak Czillér építkezéseit

Hatvanban szombaton fejeződött be a vizsgálat — A Máv 
mérnökbizottsága folytatja a vizsgálatot

CA Mifői Napló tudisllójától.) Három hállcl 
ezelőtt két Máv. főfelügyelőből és egy Máv. fő
mérnökből álló bizottság érkezett a miskolci üz- 
Iclvezctőségre, hogy

felülvizsgálja Czillér Antal, Budapesten le
tartóztatásban levő építési vállalkozó mis

kolci és környékbeli építkezéseit.
A bizottság kiküldésének az volt az előzménye, 
hogy Czillér Antal letartóztatása után Miskolcon 
is pletykák indultak meg, amelyek szerint

a Czillér Antal által végzett miskolci és mls- 
kolckUrnyékl építkezések körül sincsenek 

■ legnagyobb rendben a dolgok.
Napokon keresztül folyt a nyomozás, amelynek 
során igen érdekes adatokat közöllek a rendőr
séggel Czillér volt munkavezetői, Kirián és Hor
váth építésvezetők is. A detektívek nyomozásuk 
eredményéről több oldalas jelentést készítettek, 
amelyet megküldték a budapesti kir. ügyészség
nek. Innen a jelentés másolata átkerüli a Máv.

— A pnrasilpárt tiltakozása. Szegedről je
lenti tudósitónk: A független pnrasztpért a be
tiltott dorozsmai nnggyülés helyett Szegeden 
rögtönzött tiszántúli értekezletet tartott, ame
lyen 35 község képviseltette mngá. A felszóla
lók kövclcltéik, hogy a főldmunkásság vonul
jon ki az utcára és igy hívja föl a kormány 
figyelmét a parasztság nyoomrára. Dr. Dénes 
István javaslatára elhatározták, hogy november 
elsején a földmivesek kívánságait ezertagu 
monstrc-küldöllség viszi cl Bethlen miniszter
elnökhöz, Mayer földmivelési miniszterhez. 
Csak a memorandum átadása után döntenek 
arról, hogy meglarlják-e az utcai felvonluást.

Rózsa Rosenzweig Józsel
Elismert elsőrangú budanestt sz-sbás*.  akt 16 év^n 
kérésitől a leMelsőrangu cégeknél mOiödiiit önál- 
lási.o ta ma'jAt. e velőre v III., Derf-utcn 16 
II. em. 2. Található mindennap délután 3-tó) 

Kéren a t. közönség szives pártfogását.

— Három francia hajózási társaság engedélyt 
kapott magyar kivándorlóknak I)él-Amcrikába 
való szúlllthntúsára. A belügyminiszter enge
délyt adott a Chargeus Réunis, a Compagnic 
Sud-Allantique és a Sociélé Générale de Trans- 
ports Marilimes francia gőzhajótársaságoknak, 
hogy Magyarországból kivándorlókat Braziliába, 
Uruguaytia és Argentínába szállíthassanak. Ezek
nek a hajóstársaságoknak magyarországi igaz
gatója dr. Telescu György a French Line hajós
társaság igazgatója.

— Az ügyvédi kamarák országos értekez
lete. Vnsiirnan az ügyvédi kamarák országos 
értekezletei alrtoftak, melyen az ügyvédi érde
kek intézményes biztosításának kérdése fölött 
tanácskoztak.

— Erkölcstelen merényletekért letartóztat
tak egy fclsődobszal gazdát. Sátoraljaújhelyről 
jelentik: Az ileni ügyészséghez a felsődobszai 
csendőrőrsparancsnoksiig bekísérte Halász Jó
zsef 73 éves felsődobszai gazdálkodót, akit fel
jelentettek, hogy a kőzségbeli gyermekekkel 
fnjtalankodott. A gazda bevallotta cselekede
tét és oz ügyészség letartóztatásba helyezte.

— Három gyermeket gázolt el oz autó. Ilamm- 
ból jelentik: Egy teherautó a varos közelében, 
egy személyautó előzése közben három gyerme
ket elgázolt. Az egyik gyermek nyomban kiszen
vedett, a másik kettőt súlyos sérülésekkel szállí
tották kórházba.

— Előadás a kisebbségi kérdésről egy n?wl 
yorkl kongresszuson. Newyorkból jelentik: Az 
Inlernnlionnl Law Association kongresszusán 
Auer Pál dr. magyar kiküldött előadást tar
tott a kisebbségi kérdésről, amelyet a kongresz- 
szus tagjai nogy érdeklődéssel fogadtak és 
Auer Pált a kongresszus Igközclcbbi ülésének. 
— amelyen a kisebbségi jogról szóló vitát n 
nemzetközi jogászok folytatják — elnökévé 
választották.

— A vásárlóközönség kényelmére a László éa 
Fekete cég eddig Petőfi Sándor utca 14/16. sz. 
alatt, a félemeleten fenntartott népszerű osztá
lyát a Petőfi Sándor utca 10. számú ház külön 
földszinti helyiségébe tette át és ezen a helyen 
folytatja úgyszólván féláron mindazon elsőrendű 
tiszta gyapjú francia és angol kabát-, kosztüm- 
és ruhaszövetek árusítását, amelyek ezen elkü
lönített osztályban 6, 8 és 10 pengős árban ke
rülnek forgalomba.

sal ez állott:
„így kellett bűnhődnöm!'*
A papírlap a fegyházi elbocsájtólevél volt, 

amely igazolta, hogy Kovács Gergely a hitves
gyilkosság miatt reá kiszrDolt tizenkét esztendős 
fegyházbüntetését a napokban kitöltötte.

Az öngyilkosságnak igen érdekes háttere van. 
Kovács Gergely tizenkét esztendővel ezelőtt ab
ban a bitben, hogy felesége megcsalja, agyon- 
lőte hitvestársát. Ezért a miskolci törvényszék 
tizenkét évi fegyházbüntetéssel sújtotta, amely 
a napokban járt le. Kovács Gergely a fegyházbó) 
összetörve, megöregedve érkezeit vissza a falu
jába szombaton este. Útja ugylátszik egyenesen 
a temetőbe vezetett, ahol az éjszakai órákban fe- 
zckelte le bűnét.

gazgatóságához, amely elrendelte a vizsgálatot, 
hogy annak eredményéhez képest tegye meg a 
további lépéseket. A bizottság három héten ke
resztül dolgozott Miskolcon és környékén. Elő
ször az építkezések aktáit vizsgálták felül, majd 
egymásután szálltak ki Szerencsre, Sárospa
takra, Putnokra, Hidasnémetibe és Hatvanba, 
valamint több kisebb állomásra és ott Kirián és 
Horváth munkavezetők jelenlétében tüzetes 
helyszíni szemlét tartottak. A Máv. bizottság kí
séretében utaztak valamennyi építkezés színhe
lyére a miskolci államrcndőrség detektivjei is, 
akik az esetleges bűnvádi eljáráshoz előkészítet
ték feljegyzésüket. A bizottság szombaton Hat
vanban fejezte be vizsgálatát. Vasárnap vissza
jöttek Miskolcra és itt közölték az üzletigazga
tóval, hogy munkájukat befejezték és tapaszta
latukról a'jövő hét folyamán jelentést tesznek a 
központi igazgatóságnak. A bizottság megállapí
tásait mélységes titokban tartja, de az üzletve
zetőségen ugy tudják, hogy a vizsgálat igen ér
dekes eredménnyel zárult.

— Adómoratóriiimot kérnek a debreceni 
gazdák. Debrecenből jelentik: A tiszántúli 
gazdaegyesület vasárnap délelőtt elkesere
dett, ellenzéki hangulatit nagygyűlést tar
tott a debreceni városháza nagytermében. 
Eőry István egyévi adómoratóriumot köve
telt, úgyszintén követelte azt is, hogy a kor
mány a tiszántúli gazdáknak egyévi haladé
kot adjon a négy miliő pengős fagykársegély 
visszafizetésére. Dr. Vásáry József felsőházi 
tag összetartásra buditotta a gazdákat. Had
házi] Zsigmond főispán kijelentette, hogy a 
maga részéről minden lehelöt cl fog követni, 
hogy a gazdák helyzetén könnyítsenek. Vé
gül elhatározták, h°gy küldöttség megy 
Bethlen István gróf miniszterelnökhöz, Deb
recen város országgyűlési képviselőjéhez.

Ritka alkalom
csak 1 napon ! 

szerdán, szeptember 10-én.
Saját készi.ményü divatos férfi

öltönyök remek szabásban kifogásta
lan kivitelben, fekete, kék, barna és 
kékesszürke hamgarnszövetből vagy 
posztóból páratlan szép választékban, 
a rendes eladási árak alatt úgyszólván 
félárban 45 pengőért. Továbbá ele
gáns, hosszú férfi télikabátok finom 
fekete posztóból, bársony gallérra*,  nehéz 
clottbéléssel, meleg betéttel 55 pengőért 
készen kaphatók minden nagyságban 
László Lajos férfiruhaüzletében 

Vilmos császár-ut 40.

— Merénylet egy vasút elled. Kalkuttából je
lentik: Kalkutta közelében tegnap merénylők 
töb helyen meglazították a vasúti sinek csavar
jait, aminek következtében egy személyvonat ki
siklott. Az utasok közül négy ember meghalt és 
mintegy hetven megsebesült. A merénylők elme
nekültek.

— Két nap alatt 40.000 látogató. Nagy csatát 
nyertek a nagyszerű magyar lakberendező ipa
rosok. Meghódították a főváros közönségét, 
amely a két ünnepnap alatt óriási tömegekben 
kereste fel a vásárt, hogy a modern bulorstilus 
pompás kivitelű, leegyszerűsített, sima vonalve
zetésű remekeiben és a tömérdek uj találmányu 
háztartási cikkben és gépben gyönyörködjék. 
Vasárnap és Khboldogasszony nnpján több mint 
40.000 látogatója volt a vásárnak, ami öivende- 
tcs jele annak, hogy a közönség még ezekben az 
igen nehéz időkben is komolyan érdeklődik min
den értékes és tartalmas ipari megmozdulás 
iránt. Fokozódó érdeklődés mutatkozott a rend
kívül szép és tanulságos nsztalteritési csoport 
iránt is. A vásár még hat napig marad nyitva és 
mindennap este 7 Aráig tekinthető meg.

— Tárogató hangverseny a Virágkiállításon. 
Kedden, folyó hó 9-én este 6 órakor Szijj Dénes, 
a II. Rákóczi Ferenc Társaság tárogató csoport
jának knrmcslerc hangversenyt ad a Virágkiállí
táson.

Argentínában 
helyreállt a nyugalom

N'ew-York, szeptember 8.
Argentínában hir szerint 

helyreállt a nyugalom.
Uriburu tábornok forradalmi csapatai, mint je
lentik, teljesen urai a helyzetnek. Uriburu tá
bornok uj kormánya tegnap kijelentene, hogy 
érvényesnek ismeri cl mindazokat az egyezmé
nyeket, amelyeket Argentína a külfölddel kötött. 
Uriburu tábornok a lehető leggyorsabban alkot
mányos kormányt akar alakítani. A sajtósza
badságot is hamarosan helyre fogják állítani. 
Uriburu tábornok egy angol újsággal folytatott 
telefonbeszélgetésében tegnap kijelentette, hogy 
az egész országban a legnagyobb béke és nyu
galom uralkodik.

Irigoyen volt elnök állítólag még mindig be- 
lég, az uj kormány pedig Ígéretet telt, hogy sze
mélyével szemben a legnagyobb kímélettel lesz- 

’ pujozs jpjjq 119)189-13 uiau 9jiu flippé -jpu 
Irlgoycnt szombaton szlvszélhüdés érte 

és állapota aggasztóan súlyos.

— Felhívás a volt nyugatmagyarországi fel
kelőkhöz! Felkérjük a Budapesten tartózkodó 
.•olt felkelőket, hogy a tragikus körülmények 
között váratlanul elhunyt Budaházy Miklós ny. 
százados, a III. felkelő hadsereg volt parancsno
kának temetésén ma, 9-én, kedden délután 
órakor kezdődő szertartáson a Fiumei-uton lévő 
kerepesi temetőben testületileg jelenjenek meg, 
ahol a felkelő bajtársak nevében Prónay Pál 
fővezér mond búcsúbeszédet és helyez el koszo
rút. Gyülekezés ’Aö órakor a halottas ház előtt. 
Emlékérmek kitüzendők. Bendezöbizottság.

— Ujságirógyülés Nagykanizsán. Nagy
kanizsáról jelentik: Szeptember 7-én tartot
ták a dunántúli újságírók kongresszusukat, 
amelyre Márkus Miksa vezetésével Sziklay 
János, Kárpáti Aurél, Roóz Rezső és Bálint 
Arthur dr. és Szirmai István is leutaztak. 
Az állomáson Benedek Rezső szerkesztő üd*  
vözölte a vendégeket, akik a lobogódiszbe 
öltözött városon keresztül, a Hősök emlék*  
szobrához mentek, ahol elhelyezték az új
ságírók koszorúját. Ezután a Centralban 
megtartották a kongresszust, amelyen a 
dunántúli újságírók elhatározták, hogy bts 
lépnek a Magyarországi Újságírók Egyesült*  
tébe és a Magyar Hírlapírók Nyugdíjintéze
tébe. A kongresszus után a budapesti vendé*  
gek Hévízre utaztak.

magvar RCzarj- is FemKcresaetteimi Rt
Budapest, V, Berlini-tér 0. Te lefon: Aut. 163-07 

saras- es uSrOsraziemozaK. 
__ csúue)!, rúnáit es huzaton__

— Hirtelen halál n lóversenyen. Vasárnap 
délután a lóversenyléren nagy riadalmat kel
lett egy hirtelen haláleset. A nézők sorában, a 
harmadik helyen szorongott egy idős ember, 
az Elemér-utca 4. szám alatt lakó Szabó Fe
renc 04 éves asztalosmester, aki az egyik fu
tam finisénél hirtelen rosszul lett, összeesett és 
meghalt. A rendörorvos megállapítása szerint, 
szivszélhüdés ölte meg az asztalosmestert, aki
nek holttestét a törvényszéki orvostani inté
zetbe vitték.

SZÜNVEaVASÓR
rendkívül olcsó árakon

Valódi perzsa, magyar perzsa és ax 
összes egyéb fajtájú szőnyegek, selyem
fényű moket sezlontakarók, egyelők stb. 

S0M06YI LAJOS 
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— Mezőgazdasági kiállítás Albertiirsán. 
Hétfőn nyitották meg Alberti községben, 
Szapáry Lajos gróf vadaskertjében, a mo- 
tiori járás és környéke területére kitérj ?dő 
mezőgazdasági, ipari, kereskedelmi és gép
kiállítást. A megnyitó ünnepélyen körülbelül 
hatezer ember vett részt. Délelőtt tiz órakor 
érkezett meg autón Wekerle Sándor pénz
ügyminiszter, Ssitovszky Béla belügyminisz
ter, Gömbös Gyula honvédelmi miniszter, 
majd utána József Ferenc főhereg- A meg
nyitó ünnepségek után diszebéd volt, me
lyen számos felköszcnlö hangzott el és 
Gömbös Gyula is nagyobb beszédet tart°U.

zsoldos előkészít polgárt és 
középig kóla! oi agán- 
vizsgákra, Orstscgi- 

ro.V.I.I'cbány-u. 14

— A müveit ember ma nem csak egy szépsé
get ismer, hanem sok olyan szépséget fedezett 
fel, amelyet a régi korok embere nem ismert, 
így van ez a modern női frizura kellőmével és 
vonalával is. Természetes, hogy az ápolás na
gyon fontos feltétel, de ez nem nehéz, ha heten
ként rendszeresen használjuk a Pixavon sharn- 
poont. A Pixavon sliampoon a hajnak tcltségét, 
szépségéi és könnyű fesülhelőséget ad.

Dr. KAJDACSY osakorvoo
SB rendel 10-4 «■ 7 S-lf 

0> aől betegek®*
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a szerzőről
— Egészen fel vagyok villanyozódva ettől 

a levéltől, — mondja. — Egy newyorki 
színigazgató és zeneszerző barátom azt írja 
nekem, hogy

a tnlkie végnapjait éU Amerikában.
Bármilyen nagyszerű ez a találmány, bármi
lyen széles látókörre engedett bepillantást, a 
nyelvi korlátoltságával és az előadás fárasztó 
voltának kérdésével nem tudott megbirkózni. 
Ezt azért mondom, mert nekem is mindig 
az volt a meggyőződésem, hogy a talkie- 
veszedelem csak ideiglenes volt és végered
ményben ez csak a szinház malmára hajija 
a vizet, a közönségtől nem lehet elvenni azt 
a csodálatos hus-vér játékot, amelyet szín
háznak nevezünk ...

— Térjünk el az általánostól, beszéljünk 
valamit a személyi dolgokról is. Például 

mit szól ahhoz, hogy Varsányi Irén el
hagyta a Vígszínházát?

— Hát erről szó sem lehet! — mondja. — 
Varsányi Irén szoros tartozéka a Vígszínház
nak. Neve összenőtt a Vígszínházéval és 
vagyunk /egypáran ilyenek, bárhol is játsz- 
szunk, mégis vigszinháziak maradunk. Kü
lönben is nekem az a privát értesülésem, 
hogy

Varsányi Irén tavaly sem kötött fix szer
ződést a Vígszínházzal és már tavaly is 

szabad volt.
Az Idén nem változott semmi, hiszen a Víg
színház programjában két darabról is tudok, 
ahol Varsányi Irénre főszerep vár. Ilyen 
például Sommerset egyik csodálatosan szép 
uj darabja és egy magyar darab.

— Hallom, hogy szerző lett...
— Igen, Bús-Fekete Lászlóval együtt el

követtem egy darabot, amelynek a cinie: 
„Réthy Piroska mint vendég". Egy megöre
gedett vidéki primadonnáról van szó, aki 
azonban egyszer-kétszer Pesten is mint ven
dég szerepel. Ezek a szinlapok, ahol „Réthy 
Piroska mint vendég" van feltüntetve, tart
ják szegény szinésznőben az életet. A Ma
gyar Szinház fogja bemutatni a szezón kö-

Hétfőn délben Góth Sándornál
Beszélgetés a szinházellenes hangulatról, a „talhie" veszedelméről 

Varsányi Irén távozásáról, az uj Molnár darabról és Góth 
Sándorról,

Bricsesz, fehér vászon lovaglóruha és 
kedves, barátságos, úgynevezett behízelgő 
mosoly. Mégsem primadonna, hanem éppen 
ellenkezőleg: a magyar színházi élet egyik 
legkitűnőbb, -legszélesebb tudása européer 
művésze és agya: Góth Sándor. Elegáns em
ber, külsőleg és belsőleg. Éppen ezért meg
lehetősen disszonánsán hatott róla az a hir, 
hogy szinigazgató lesz. De ha megcsinálta 
volna színházát, egészen bizonyos, hogy ez 
lett volna a földkerekség legelegánsabb, leg
finomabb és botrányoktól leginkább mentes 
müintézete.

— őszintén örülök, — kezdte a beszélge
tést Góth ■— hogy alkalmat ad nekem arra, 
hogy az aktuális kérdésekről beszéljek, bár 
nem tudom, mennyire kompetens a vélemé
nyem, — teszi hozzá szerényen.

A Magyar Szinházbeli öltözőjében va
gyunk, épp most fejezte be Bourdet ,,A 
gyenge nem" cimü vígjátékénak első fel
vonásának próbáját, amely darabban nem
csak játszik, hanem a rendezői tisztet is be
tölti. Itt külön mondatot kell Írni Góthról, a 
rendezőről. Sohasem állítja meg a színészt, 
hanem csak noteszében jegyezget. Hogy

a nyilvános megszégyenítést elkerülje, 
egyenként magához kéri a szereplőket 
és elmagyarázza neki, hogy mit csinált 
helytelenül s milyen jelenetet dolgozzon 

ki jobban.
Ezzel az ügyes diplomáciával azután elkerüli 
a próbaveszekedéseket.

— Nem vette észre, — fordul a kérdező
höz kérdéssel Gólh — hogy az utóbbi idők 
folyamán, nem firtatom, hogy jogosulatlanul 
vagy jogosultan,

valami szinházellenes hangulat uralko
dott

a sajtóban. Talán tévedek, de impresszióim 
olyanok, hogy bizonyos körök olyan kímé
letlenül rántják le a leplet a szinház belső 
bajairól is, hogy ezzel nemcsak a nagy
közönség kedvét veszik el a színháztól, ha
nem a színészekét is. Pedig a sajtónak most 
az orvos szerepé*  kellene betöltenie. Gyó
gyítani kellene, mint egy figyelmes, gondos 
orvosnak, akit azonban bizonyos eskü köt 
arra, hogy pp beszélje el fíinek-fának a 
szenvedő páciens baját.

— Mintha — vetettem közbe — a szín
házak végre észretérnének és belátnák azt, 
hogy a múltban tapasztalt mozdulatlanságuk
kal és merevségükkel nem versenyezhetnek 
a technikai csodákkal, amelyek bizony, ala
posan elvették a közönséget a színháztól. 
Minden szinház már a startnál a legjobbat 
akarja nyújtani és ebben van valami tiszte
letreméltó.

— Az én meggyőződésem, — folytatta 
élénken Góth — hogy az a színházi lendület, 
amelyet most érzek s amelyről hallok, el 
fogja hozni a szinház jobb jövőjét. A szín
háznak vissza kell kapnia azt, ami már-már 
veszendőben volt: a renomméját. Hiszen jól 
tudom, hogy a régebben lábrakapott szin
házellenes hangulat nem a színháznak, ha
nem talán csak

cgy-két színigazgatónak szólott,
dehát Istenem... a gyengébb, az elhull, 
miért bántják miatta azt az évezredes, nagy 
kultúrát, amelyet n szinház jelent. Vegyük 
csak példának a Magyar Színházat, amely
nek uj vezetősége a régi romokon építette 
fel azt az uj Magyar Színházat, amely a 
közönségnek olyan produkciókat fog nyúj
tani, hogy mindenkit lefegyverez vele. 
Éppen ezért szívesen tettem eleget megtisz
telő meghívásuknak és feleségemmel együtt 
vállaltam a Bourdet-darab eljátszását. Ma
gyar darabban szereltem volna először fel
lépni, de a színház a magyar darabokat a 
főszezonra tartogatja és hogyha már francia 
darabbal nyitja a szinház szezónját, akkor 
ebből a fajtából a legjobbat választottuk ki. 
„A guenge nem" Írója, bár

hallatlanul merész témához nyúl, mégis 
az Ízlés és az irodalom minden követel

ményének eleget tesz.

A Magvar Színház hői szezonnyitó újdonsága
Penteken, szeptember 12-én este Vifl órakor

A gyönge nem
Főszereplők: Gótbné Kertész Ella, Góth Sándor Lázár Mária, 
Mésaáros Glza, luray Ida, ZaJa Karola, Ráday, Dénes, 
berexy, Vándory. Rendező: Góth Sándor.

Jegyek már vAlthaC<ök- A

Egy héttel később, 19-én:

A világ könyvelője FÖLDES ISfiRE 11J színmüve 
Rendező: bárdos Artúr.

legdrágább hely tS pengő.

Megőrült a színpadon 
Newyork leghíresebb artistája

Kínos incidens a Broadway Metropoie-szinházban
A bécsi lapok különös müvósz-szcrcncséllcn- 

ségről írnak, amely nagyon hasonlít a múlt hé 
ten Bécsben lejátszódott szinésztragédiára, 
amelynek folyamán Kűri Daehn nevű bécsi szí
nész szereleinféllésböl lelőtte szerelmesét. A 
Broadway egyik legelőkelőbb varietéjének elő
adását 
nagy

súlyos incidens zavarta meg. Az előadás 
attrakciójaként hirdetett Grcut Gabbo

Premier után
KOLDUS OPERA JA. Az a 
amely A koldus operája 

megpecsételte a

A
nap,

két
... . . Pre

mierjétől eltelt, megpecsételte a darab 
sorsát. A pesti közönségnek nem kell a Víg
színháznak túlságosan alkalmazott öncenzu 
rája, mely a világsajtó szárnyán érkezett 
darabot tartalmilag megcsonkította és be
parfümözte. 11a a The Bcggnrs Operá t néni 
tudták eredrti formájában itt előadni, azon 
bármilyen hatásos és ügyes rendezés (Sza
bolcs Ernő) és bármilyen kitűnő előadómű
vészek (Gaál. Franciska, Jávor, Sárosi, 
Mály Gerő, Gombaszögi Ella) nem segíthet 
lek. Az viszont clismerésreméltó, hogy a

I

Füiemeieii jípszerű osziíiyunkar
ideiglenesen PetOtl SfindOi*  UCCa 10. SZOm alatti külön

földszinti helyiségen megnyitottuk
Állandó árusításunk tárgyát továbbra is az előző idényekről 
visszamaradt, de

ma is mustos
elsőrendű tiszta gyapjú női- és fóríikabát, kosztűm- és ruha
szövetek, valamint azon kelmék és szövetmaradékok képezik, 
amelyeket a már beérkezett divatkülönlegességeink kellő el- 
helyezhetése érdekében főelárusító helyünkön nem tarthatunk.

Mindezen anyagokat t. vásárlóinknak 

űguszéiu^n tokáron 
bocsátjuk rendelkezésre.

LÁSZLÓ ÉS FEKETE
különleges nöl- és TérfidivatkclméX drnhdta, Budapest. IV., Polfili Sándor ncca 14-10.

zepén. Azt hiszem, hogy n feleségem játssza 
benne a címszerepei. Én szeretném rendezni.

— Ha már rendezésről van szó, akkor mi 
újság a Molnár-darabbal?

— Igen, az a megtiszteltetés jutott osztály
részemül, hogy

Molnár uj darabját én rendezhetem 
a Vígszínházban. A cim már és a premier
dátum végleges. Ezek szerint ,,.4 jó tündér"-^ 
október 11-én mutatja be a Vígszínház. Két 
nap múlva már megtartjuk belőle az első 
rendelkező próbát.

Kezdődik a második felvonás próbája. 
Sietünk !e a Magyar Szinház tekervényes 
lépcsőin a színpadra.

— Látja, — ir.enlegctődzik Gólh — ilyen 
az életünk ... Alighogy őszintén és igazán 
beszélni kezdek, jön a csöngetés és kezdő
dik a játék... Stób Zoltán

nevű artista
előadás közben rticgőriilt és a nyílt színpadon 

tombolni kezdett.
A színpadról ugyanis észrevette szerelmesét, nki 
a nézőtér egyik páholyában foglalt helyet egy 
idegen ur kíséretében. A nézőtéren pánikszerű 
izgalom tört'ki és nagy erővel kellett megfé
kezni a dühöngő artistát, hogy cllávolithassák 
a színpadról.

Vígszínház, ha bátortalanul is, de mégis utat 
engedett a modern szinpadmüvészetnek.

PREMIER a TERÉZKÖRUTI SZÍNPADON 
Hál nagyon jól mulattunk és sokat kacag
tunk. A Tcrézköruli Szinház jól végezte cl 
feladatát, amelyet a mai sanyarú világban a 
közönség megnevettetésére tűzött ki. Egy 
komikusszinész, Salamon Béla és egy poin 
pás kabaréiról Vadnay László fémjelezték 
ezt a műsort, tehetségük és jókedvük egész 
felkészültségével. Uj tagok közül Rolkó Jó- 
zsefet kell kiemelni, aki máris hasznos tagja 
lett az együttesnek. A közönséget nem lehet 
becsapni. mert imc a Terézküruti Színpadon 
telt házak vannak.

Filmbemutatók
GYILKOSSÁG A STÚDIÓBAN

Egy nagyszabású bűnügyi dráma kereté- 
ben végre feltárulnak a hangos filmgyártás 
titokzatos műtermei is. Szem- és füllanui 
vagyunk egy izgalmas féltékenységi drámá
nak, amely a legérdekesebb helyen: u han
gosfilm stúdióban játszódik le. Látjuk mun
kában a szereplőket, a rendezőt, az egész 
művészi és technikai együttest és Hl. ebben 
az izgalmasan érdekes világban a féltékeny
ség mialt rejtélyes gyilkosságnak esik áldo
zatául az egyik színésznő. Mindenki gyanús, 
mindenki kombinál, találgat és végül a Wal- 
lace vagy Conan Doyle bármilyen ötletét 
megszégyenítő módszerrel derül ki a tettes 
személye. Ahol csak előadták ezt a filmet. 
Mindenült a legnagyobb siker volt. Hangos
filmen sohasem látott tempó, humor és vál
tozatosság jellemzi az érdckesebbnél-érdeke- 
sebb jelenetekéi, úgyhogy a néző közel érzi 
magát a cselekményhez és a szereplőkhöz. 
Gerda Maitrus, ,,A Spion" női főszereplője 
játssza a főszerepet, a férfifőszerepben 
pedig llarry Éránk, A tigris főszereplője 
viszi a szói és a cselekményt. Meg kell még 
említeni, hogy a német beszéd tökéletesen 
érthető. Remek ez a film!

QOOO 
. III... őszi esteli

>tein

A JAZZKIRALY
Mielőtt a Décsi-fihnszinház megnyíló attrak

ciójáról szólnánk, elragadtatással kell beszélni 
n Décsimozi uj köntöséről, amelyet Kósa Zol
tán műépítész adott erre a patinás, régi mozira. 
A modern építészet és díszítési művészet egyik 
ragyogó példája az újjászületett Décsi-inozi. .\ 
film, amelyet szezonmegnyilónak adnak elő a 
Bécsi-moziban, ..A jazkirúíy", l’aul Whilcmami 
káprázatos film remeke. A film pillanatonként 
cgy-cgy pazar ötlettel ejti ámulatba n nézőt., 
Homantika, szentimentalizinus, vidámság, gro
teszk humor, hatalmas énekművészet. finom 
dúlok, kórusok és boszorkányosán ügyes tánc
attrakciók és felvonulások, görlök, elképzelhe
tetlen gazdagságú ruhák, pazar jelenetek, fény- 
és szinergiája legszebb élménye marad a. mozi
ból távozónak. Páni Whilcmann zenekara nem 
ok nélkül világhírű

VIGStSEIIWHlA
Minden este 8 órakor n legnagyobb 

szil)házi szenzáció!

A koldus oseráia
Zenés vígjáték 3 felvonásban

Angol eredetiből és a német változatból ma
gyar színpadra alkalmazta: Holtai Jenő 

Főszereplők:
Gaál Franciska, 

Gombanxlkd Ella. Simon Gizi, 
Szilágyi Marosa 

Jávor, Mály, Gárdonyi, 
Makláry, Sárossy, Vért ess, 

Pártos, Pc:l, László, Kár I, HeJ- 
inássy, Mútray, fi’:cgŐ, Dórra 

Jegyek egész nap válthatók.
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Kavarodás
a Városi Színház színész- 

és zenész-szerződései körül
Szinészsztrájlc készül akkor,

ha visszaveszik a teljes zenekari — a színészek rovására
A Városi Színháznak a zenészek kapcsán 

kifejlődött botránya egyre dagad. A hét kö
zepén, mint ismeretes, a tavaly elbocsátott 
zenészek, számszerűit negyvenhéten, elha
tározták, hogy csődöt kérnek Sebestyén 
Géza ellen a nékik törvényesen meg ítélt kö
veteléseik miatt. A zenészek vezetői egyben 
kijelentették azt, hogy

Jognlk érvényesítésétől csak akkor haj
landók eltekinteni, ha u Városi Szín
ház ismét alkalmazza az elbocsátott 

negyvenhét zenészt.
Kényszerhelyzetben lévén, már-már Sebes
tyén hajlott volna erre is, amikor Molnár 
Dezső, a Szinészszövetség ügyvezető-igazga
tója látogatást tett Liber Endre fővárosi ta
nácsnoknál és a következő meglepő beje
lentést tette:

— I gy tudom, — mondotta Molnár De
zső — n Városi Szinház vissza akarja venni 
a tavalyi ncgyvenhéttagu zenekarát. Ennek 
mi nagyon örülünk, csak

az ellen tiltakozunk, bogy ez a színé
szek bőrére történjen. 

Értesülésünk szerint, Sebestyén igazgató,

hlagy király -
Ferenc József élete Nagy-Ma gyarország 
dicsőséges múltja eredeti filmfelvételekben

OMNIA
Nagg-magyarország

Nyolc nap óta csak ezt hallom!
Amire az egész világ felügyelt I ■— A pestik megint le

maradnak — Érdekes berl ni levél
Berlin, szeptember 8.

Egy hét előtt bnllottnm, de még mindig 
visszaesőiig fülemben, amint végigsikoll n bÖr- 
tőnfolyoxókon: leh bin unschuldigl Nyolc nap 
előtt láttam, de még mindig előttem áll u 
megrázó kép: viszik a lefokozás után s a fél 
reuezetelt tömeg leköpdösi.

Életem legnagyobb élménye ez a film! Mes
teri kézzel állította elénk gyermekkorunk 
soha el nem feledhető igaz történetét: a Drey 
fits ügyet! Ugy látszik ez az „affér” sohasem 
alszik el. Harminc évvel ezelőtt felforgatta 
Franciaország nyugalmát, ma pedig Németor
szágot ejti lázbal

A zsúfolásig megtelt nézőtér veleérez a tra
gikus sorsú Dreyfus kapitánnyal, akinek sziv- 
bemnrkoló históriája a legnagyobb német 
Színpadi és filmművészek alakításában ke! élet
re. Dreyfus kapitányt Fritz Kortner játssza, 
rpeglepö egyszerűséggel és őszinte hűséggel, 
őérte aggódnak, őt könnyezik meg n lelkes 
nézők. A feleségét a törékeny Grete Mosheim 
itlnkltja, mig a szimpatikus Picquart ezredes 

Ilemutató a BELVÁROSI SZÍNHÁZBAN 
lénteken, szeptember 12-é i először és a kővetkező napokon 

Egy lány, aki mer 
VI Játék 3 felvonásban, 

írták: Faragó Sándor és László Aladár

KORIMAI BERTASÍtr*
BETŰI EU TÉRBE MIBDAII Alláai 8lkerU U1 műsorában BE I BlaEB" 1 EBI W&llll MU Előadások: 6 és 9 órakor. 

■BT*  Békebeli helyárak! ’á”;::;;!;:

SZÍNHÁZI NAPLÓ
A hét egyik legérdekesebb premierje a Belvá

rosi Színházban zajlik le. A tehetséges „fia
talok", a fiatal írók és fiatal színészek jegyében 

indul el a Belvárosi Színház szezónjn és ez a 
szinházvezetcsi mód, amely a „Hétfői Napló"-nak 
annyiszor hangoztatott elvével találkozik, nagy 
sikerre enged következtetni. Faragó Sándor és 
László Aladár, ha az előjelek nem csalnak, meg 
csinálták az uj magyar vígjátékot, amely nagy
szerű exportcikke lesz Magyarországnak. Nem
csak a szerzők által aposztrofált leány „mer” az 
„Egy leány, aki mer"' cimü vig játékukban, ha
nem a szerzők is mertek végre valami rendkívül 
egyszerűt, rendkívül bájosai és amellett rend 
kivid sokatmondó vígjátékot fabrikálni.

hogy a zenészek követeléseit teljesíthesse, 
egy sereg színészt akar az idén leépíteni. 
Amennyiben ez megtörténik, mi is kényte
lenek vagyunk ragrffzkodni ahhoz, hogy a 
tavaly foglalkoztatott százhuszonegy szí
nészt hiánytalanul a szinház újra leszerződ- 
tcsse. Ha ez nem történik meg, ugy 

tagjainak megtiltjuk, hogy a Városi 
Színházban fellépjenek.

A Szinészszövetség ügyvezető igazgatójá
nak bejelentése óriási konsternációt keltett 
a városnál és a Városi Szinház igazgatóinál 
mert mo3t már két malomkő közé szorult 
az igazgatóság. Egyelőre most már nem tud
ják a Városi Színházban, hogv a csődkérés, 
vagy a szinészsztrájk melleit döntsenek. 
Közbeeső megoldásnak ugyan ajánlkozott az 
is, hogy a ncgyvenhéttagu zenekart csak a 
60 operaelőadásra, mint felléptidljasokal 
szerződtesse a Városi Szinház, de ezt a meg
oldást a zenészek nem találták kielégítőnek

A zenészek és a Városi Szinház harcába 
most már a színészek is beleszóltak és ez a 
harc mindenre alkalmas, csak arra nem, 
hogy a szinház az uj szezón kezdetén ko
molyan nekilásson a munkának.

szerepében a legnagyobb német színpadi mű
vészt, Albert Basscrmant látjuk viszont. Bern 
barát Götzke., a Hindu Síremlék főszereplője, 
Ferdinand Bonn, a világhírű drámai színész. 
Oscar Homolka a legkitűnőbb epizódista — 
mind-mind knbinctalaktást nyújtanak.

A legnagyobb tetszést mégis Heinrich Geor
ge aratja, aki Zola Emil szerepében magával 
ragadja a közönséget. Itt láttam, hogyan ké
szült a világhírű J’accitsel Itt láttam a2t a tit
kos társaságot, amely a sokat emlegetett bor- 
derot (jegyzékei) hamisította.

A Dreyfus-űgy ma Németország szenzációja, 
a német mozisok — öröme, mert ehhez a film
hez napokkal előre elkel minden jegy!

Sohasem tett rám sem film, sem színmű, 
nagyobb hatást, mint a Dreyfus-per s a néző
tér elhagyása közben anyámra gondoltam, 

-akitől először hallottam az ártatlan kapitány 
történetét. Bárcsak ő is és minden pesti lát
hatná ezt a német filmet, amely reményt, ki
tartást önt a csüggedőkbe.

Lantos Endre.

FŐSZEREPLŐK: 
Dayka Margit, Somlay 
Artúr, Székely Lujza, Vágóné 
Margit, Gózon, Szigeti, Ihász. 
Pataky, Lontay, Sugár, Barsi. 
Rákosi Rendező: Vágó Béla

Heltai Jenő a következőket mondja az ujdon 
ságról:

— Egy kulturált, jónevelésü vidéki kislányt 
férjhez akarnak adni valami kis hivat ol nők hoz 
A lány borzad a házasságtól, amely számára le 
zárná az életet Feljön Pestre s egy barát nő jé 
vei együtt elhatározza, hogy valami olyan skan 
dátumút csap, amelyet a vidéki urifamilia. 
amelynek tagja, sem pedig kislátkürü vőlegénye 
nem fog elviselni. Egy liotelhallbttn tervezgetik 
azt, hogy mit kellent csinálni, végül is a kis 
lány felpattan a helyéről és arculüti a lépcsőn 
lefelé haladó elegáns urat, aki történetesen egy 
meghatalmazott miniszter. Ebből azután parázs 
botrány támad A lapok szerelmi hátteret gya 
nilanak és szines tudósításokban számolnak bi 
már a kislány gyerekéről is . .. A darab olyan 
szellemes, mulatságos és sokatmondó, olyan je

Egyhangú lelkesedéssel írtak a lapok 
kritikusai az

aa újjáépített Déeai-mozlról
és a nagy slágerről,

A Jauklrílyról.
A hasábos cikkekből csak ezeket közöljük:
Előkelő külsőben, kényelmesen átalakítva 

nyílt meg szombat délután a Décsi-ftlniszin- 
ház, amely megnyitó-darabjának az ameri
kai filmtermelés egyik legdrágább alkotását, 
A jazzkirály-t hozta Budapestre. Paul White- 
mán ne\c jól ismert a budapesti közönség 
előtt is. Az Universal-filmgyár külön kedves
kedése a budapesti közönség részére, hogy 
a revü jeleneteit magyarnyelvű hangos kon- 
feránszok szakitják meg és ezeket Lucy Do- 
raine, Lugosi Béla és Auer János, a Holly
woodban élő magyar filmszínészek mondják.

(Magyar Hírlap.)

A film Itt van: A jazz-klríly.
Film? Revü? Hangosfilm? Azt hisszük, 

mindegyiknél több, egészen különleges 
műfaj, egészen különös gonddal megkom
ponált fllmjáték, filmszimfónia vagy film
csoda — nehéz megtalálni rá az igazi 
kifejezést és nehéz igazában jellemezni 
mindazt, ami a kétórás fllmeiőadásban az 
ember elé járul.

... A film alighanem sikeres szezón 
felé indítja a teljesen újjá ifjodott Décsl- 
mozlt.

(Újság)

A végével kezdem: forgó aranyzuhatagból 
kábitóan kellemes hangzavarban bújik ki 
elénk a jazz királya és feltartja öklét, 
mintha mondaná: ugye, ez aztán volt va
lami, mifl

Valóban, az Universal Plctures az ameri
kai szinház- és zeneélet teljéből merített, 
midőn éveken át tizennégy és félmillió pengő 
költséggel megcsináltatta ezt a „káprázatos" 
filmrevilt. A káprázatos jelző itt nem rek- 
lámtulzás.

(Magyarság)

— Szines film ez. Az első pillanattól 
az utolsó pillanatig. Micsoda káprázata 
a színeknek, a meleg, izgalmasan forró 
színeknek, amelyek egy pillanatig sem 
természetellenesek Hány művésznek, ter
vezőnek és rendezőnek kellett itt erejének 
teljes megfeszítésével az ügy szolgálatába 
állni! Ez a bőkezűség, ez az áldozatkész
ség, legtöbbször már egyenesen pazarlás
nak látszik.

(Pesti Napló)

lenetekkel ékes, hogg mi a legnagyobb optimiz
mussal készülünk rá. Nem beszélve arról, hogy 
egy sereg fiatal színésznek adunk alkalmat az 
érvényesülésre.
J\Tagy veszedelemben volt szombaton a Ki- 

rály Szinház esti előadása, ahol Sziklay 
József, hivatkozva Városi Színházi elfoglalt
ságára, hirtelen lemondta a Viktóriabeli sze
repét. Az történt ugyanis, hogy R át kai Már
tonnak a stúdióban vállalt rendezői tisztéi 
kellett elvégeznie szombat este és igy lehetet
lenné vált számára, hogtf a Városi Színház
ban eljátssza az Első távasz cimü darabban 
szerepét. Mivel ezt a szerepet már úgyis Szik
lay Józsefnek kellett átvennie, a szinház igaz
gatósága felszólította Sziki iy Józsefet, hogy 
szerződése értelmében estére a Városi Szín
házban kel játszania. A Király Színházban 
óriási megdöbbenést keltett Sziklay bejelen
tése, mert helyettesről még nem gondoskod
ik. Déli egy órakor hivatták a színházhoz 
Tamás Benőt, a kitűnő kómikusszinészt, aki 
egy próba után vállalta a feladatot, hogy 
Sziklay József helyett beugorjon. Nagyon ér
dekes, hogy ugy Tamás Benő a Király Szín
házban, mint Sziklay József a Városi Szín
házban pompásan bevált a helyén, a közön
ség észre sem vette a beugrást.
A z abbáz.aí fürdőszezőn eqy remek magyar 
“ hangversennyel zárult le. 4 Palócéban nagy 

estélyt rendeztek a magyarok, ahol Szokolay 
Olly slágereket énekelt és táncolt. Szécsi Böske 
pedig magyar nótákat és a Viktória betétszámait 
énekelte nagy sikerrel. Fellépett lég Tóth Kál
mán operaénekes és Galambos Juci táncosnő.
Kiét főn a Belvárost Színházban a Fruska fő- 

szerepét ugrásszerűen vállalta Kiss kennel, 
akit erre ar alkalomra Szegedről hoztak fel a 
belvárosi Színházba.

Ma délben Pestre érkezett llerczeg Géza, 
a Wunderbar kitűnő szerzője, hogy részt 

vegyen darabjának Operetlszinházbeli pró
báin. Ilerczeg Géza uj betétszámokat hozott 
magával Bécsből, amelyeket Titkos Hona és 
Fejes Teri számára irt.

Csütörtökön eredeti magyar bemutatót tarta
nak az óbudai Kisfaludy Színházban. Endrey 

Ferenc vidám történelmi mesejátéka, a „Borúra 
terű" kerül színre. Erdekés. hogy a főszerepet 
t gyermekpnmadonnaból felnőtt és avanzsált 
laczkó Cia alakit ja.

(*)  Labor! fotóművész külföldi útjáról haza
érkezett és átvette Erzsébel-téri műterme veze
tését. Gróf Tisza istván-ulca zárok. Telefon. 
Aul. 801—49.

hangobf'lmmüterun 

oo perc^oiz9a’om:.

4 par+nernd meggyilkolása. 
A gyanús világosíts.
1IKy*  
ő gyanús Gerda Maurus. 
Az áruló muraion.

Ttíl CORVIN
öudapesii lóversenyek 

Corvus nzerfe az Erzsébet 
királyné diját

Élénk látogatottság mellett futották az idei 
Erzsébet Királyné dijat, melyet mint várható 
volt Rothschild báró Corvusa fölényesen nyert 
meg Hortobágy és Alinári ellen. A másodsor
ban fogadott Baby utolsó lelt. A napon át csak 
két favorit nyert. Hétfőn a Kettős-ivadékver- 
senyben Danseuse győzött Rapallo ellen a né
gyes mezőnyben. Bonyodalom kivételével az 
összes favoritok megnyerték versenyeiket. — 
A vasárnapi versenyek eredménye: I. FUTAM:
1. Horthy J. Máglya (2 reá) Gutái, 2. Pálma
(2Jí) Sejbal, 3. Biti (6) Péter. Fm.: Tavasz, 
Pityke, Okos, Árboc. 1 h., 1 ’/< h. Tót.: 10:13, 
10, 10, 10. — II. FUTAM: 1. Gr. Meran I. Mar- 
ttnsbcrg (6) Csapiár, 2. Istvánka (6) Csuta, 3. 
Flas light (4) Szabó L IT. Fm.: Da capo. Erh- 
prinz, Marathon II. Borotra, Histrio, Zsarnok, 
Inmale, Conhila, Robogó, Fababa, Régi nyár. 
2 h., l»/< h. Tót.: 10:76, 23, 19, 21. — III. FU
TAM: 1. Br. Rothschild I. Corvus (7:10 reá) 
Szabó L. II. 2. Hortobágy (3) Gutái, 3. Alinari 
(4) Balog. Fm : Példás, BSbv, Rabló. 4 h., 6 h. 
Tót.: 10:21, 14. 17. — IV. FUTAM: 1. Lajtos E. 
Zslvány (5) Kaszián F., 2. Admirális (2^4)
Csapiár, 3. Csak előre (4) Gulyás. Fm.: Betyár, 
Labanc, Fonólány, Neva, Emlék, Rakéta, Pé
ter, Napamnsszony, Livorno. 1 h., •/« h. Tót.: 
10:108, 24, 15, 19. — V. FUTAM: 1. Gr. Wenck- 
beim D. Célzatos (6) Klimscha, 2. Bosnyák 
(!’/») Csapiár, 3. Amanulla (l*/<)  Kaszián F. 
Fm.: Tourtrrentt, Platánt Kiláblázás, Táblabiró, 
Suta. 1 h. Tót.: 10*0,  12, 10, 11. — AT. FU. 
TAM: 1. Mr. John Dehogylsnem (12) Tóth B,
2. Severina (6) Balog, 3. Arme Gredl (10) Hűi
mé. Fm.: Bizalom. Adonis, Cipou, Abony, Anná
ból. Gyöngyike, Numa Pompilius, Minin. Anno 
santo, Komilfo, Eszmény, Lobogó, Balaton, 
Frau Wunderlich. 1 h., ötnegyed h. Tót.: 10:150, 
50, 39. 61.

A hétfői eredmény n következő: I. FUTAM:
1. Gr. Wenckhcim D. Vaczak (7:10 reá) Schej
bal. 2. Baladin (6) Gutái, 3. Kitartás ( ) Esch. 
Fm.: Csitri. 1 h.. nyakh. Tót.: 10:19. — TI. 
FUTAM: 1. Mr. C. Wood Levine (2>4 reá) 
Schejbal, 2. TrSumer (2) Takács I., 3. Hapag 
(0) Lynch. Fm.: Ralo. 1% h., 10 h. Tót.: 10:14. 
ni. FUTAM: 1 Lesvári ménes Danseuse (6:10 
reá) Balog 2. Rapallo (1’4) Gutái, 3. Bénédic- 
tine (Tusa). Fm.: Amazoné. 2^4 h., 5 h. Tol.: 
10:13. — IV. FUTAM: 1. Gr. Bcrchtold L.
Creola (lí-4) Esch, 2. Románc (6) Kaszián F.,
3. Beauprénu (12) Balog. Fm.: Pajzán, Somali, 
Szerencs, Sólvom, Wotan, Buzogány, Daruhót, 
Portaferry, Taps, Pásztó. Feih., fejh. Tol.: 
10:26, 16,‘ 32, 51. — V. FUTAM: 1. Gerster K. 
Bonyodalom (6) Klimscha, 2. Silver King (4) 
Gutái, 3. Moring (2) Csaplár. Fm.: Fiamén, 
Anita, Kotóla, Herbstzeitlose, Ladiladilom, H. 
End, Sebes, Forgatag, Corvin. Drágám, Pihegő, 
Tally-ho, Csatlós. 2 h., 1 h. Tót.: 10:95, 21, 23. 
14. — VI. FUTAM: 1. Lajtos E. Szlgllget (3) 
Teltschik. 2. Lelkem (2.1-4) Schejbal, 3. Fátyo
los (12) Fodor. Fm.: Tévedtem, Bambusz. Add 
oda, Máramaros, Mi lesz, Feldherr, Csokor, 
Lillali S., Mazurka, Funny, Olcsó Jancsi, Fu
volás, öreg Signora. Dáma II. Nyakh., fejh. 
Tót.: 10:49. 18. 19. 195

eredeti németül beszélő film

csütörtökön 
szeptember 11-én

Kamara
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H ÉTFÖI SPORTNAPLÖ
Az első forduló, az első 

meglepetés: 
a Ferencváros a vert mezőnyben

A fáradt Hungária remekül vette a startot — Újpest aránytalanul 
győzött — Pécs és Óbuda is gazdagabb két ponttal

A legnagyobb meglepetést s a legtekin
télyesebb csapást ezúttal a Ferencváros 

szenvedte él, 
amikor Debrecenből egyetlen pont nélkül 
tért vissza. A Bocskaynák sikerült a huszá
ros roham és ezel egyszeriben a kontinén.-, 
légjobb csapatai korába lépett elő. A jó- 
srerrtüek számára ez nem újság. Mert ha 
meglepetésről beszélünk, akkor ezt a meg
lepetést — ha paradoxon is — nem a Bocs
kait győzelme, hanem a Ferencváros vere
sége ókozta. A Bocskay kiforrott, magas is
kolázottsága a múltban is, a jövőben is ké
pessé teszi a nagy feladatok megoldásúra.

.4 Ferencvárost pedig a vereség főleg azért 
sújtotta le, mert valószínűtlen, hogy mind
két riválisát, az Újpestét és a Hungáriát is 
hasonló sors érné Debrecenben. Ez esetben 
pedig a két pönt sokftt jelent.

A másik és kellemesebb meglepetést u 
Hungária szállította.

A kék-fehérek csapata a többhónapos 
túra éá utazás fáradtságával is olyan 
Imponáló stílusban játszott a Kispest 
ellen amilyent a profizmus beveztése 

óta talán egyszer sem produkált.
Ha ezt megközelítően is végigviszi a Szézón- 
bán, a bajnokság lehet a jutalma.

Amerikából egyenesen Kispestre utazott két bajnoki 
pontért az újjáéledt Hungária

Hungária—Kispest 3:1 (3:1) 
szemkápráztató akciók sorozatával gyönyör

ködteti a közönséget.
Ebben Csak a biró gyenge és felületes Ítéletei za
varják. De komoly gátat még ez sem emelhet A 
kék-fehérek vitathatatlan magaas iskolája elé. A 
tó. percben gyönyörű terv bontakozik ki, 

Kiéber Tlcskához küldi 0 labdát, ő remekül 
ível a középre 8 a szédítő irammal érkező 
Barátkay fejéröl léc alá süvít a labda. 2:0.

Kiéber stebbnél-stebb labdákkal dobja frontba 
csatárait, iskola játék, a Kispest eltűnik a me
zőnyben s a 20. percben

Varga és Skvarek tudományos stílussal tör-

HosSZU sorokban robognak az sütők Kispest 
félé. Az angol ligakilzdelemnek hangulata kísért' 
s a villamosok dübörgésében, az autók mönö- . . .. . . ... •— gtöh íugÁSá közben csak egy a beszédtéma: 
Hungária. Hogy lesz, mint lesz?

Háromhónapi távoliét után, a föld másik 
féléről jött haza a kék-fehér gárda, hogy

SiMareR A
2X.0WI

esÁszÁG i

várói a 13. percben eredménytelen komért rú
gott a Bocskay ellen. Ugyanez volt A sora Ta
kács II. huszmétefes szabadrúgásának Is. A 
17. percben Túrát hOSttU lövését Farkas ismét 
kiütötte és Takács II. a hálóbtt lőtte a labdát. 
A 20. percben Markos Vlnczét stöktettCi akinek 
lövését Amsei kornerra mentette. A 35. perc
ben a Ferencvárosnak nagy gólhelyzete volt: 
Kohut a félpályáról lerohant és az ötös vonal
ról kapu fölé lőtt.

Szünet után ismét a Bocskay Volt a többel- 
támadó fél. n Ferencváros védelme nzonbAh 
biztosan állott lábáh. .4 10. percben Markos be
adásából Teleki kiegyenlített. A 18. percben 
Farkas, Takács II. lábáról szédte le n labdát. A 
következő percben Setnler hatalmas lövése 
hálóba került, a btrő azonban a gólt offszájd 
miatt nem adta meg. A 15. perrbeh v/ftéré 
egyéni akcióból a Boetkay győzelmét jelentő 
gólt lőtté. A Ferencváros ekkor hatalmas finis
be fogott, a 17. perrbett komért ért el, A 20. 
percben Túrái kapufát lőtt, majd I'ArkftS Ismét 
Takács II. lábáról szedte le a labdát. A 24. 
nercben ismét korner volt a Roé.Skay ellen: 
Afofndr a labdát k'frzel iltőtle ki, a bíró 11-ext 
ítélt, amelyet azonban Tánczot élesén kapu 
mellé lőtt. A játékidő hátralevő részében az 
eredmény Az erős férértevárosi támadások el
lenére Som változott.

A Sabaria bajnoki vereséggel 
indult neki az uj szezonnak

111. KÉR. FC—SABARIA 2:0 (0:0)
A sportkflzőnség nagy érdeklődéssel várta 

nz újból olsőosztálvU SAbAria bemutatkozását. 
A szombathelyi csapat első bajnoki játékát 
Óbudán, a Nagyszombat-Utcai pályán Abszol
válta, meglehetősen sikertelenül, Amennyiben

a döntő pillanatokban, gyámoltalan tá- 
madósora miatt elveszítette a mérkőzést.
A Hl. l:er< FC a játékot már at első félidő

ben a maga javára döntötte el Ztlahynak és 
Konyomak a l.T-lk, illetve a 2R-ik percekben 
szerzett góljaival. Az óbudai legénység határo
zottabb és erélyesebb támndósoruknak köszön
hetik győzelmüket. A SAbnriA támádő-form.4- 
ciója a kapu előtt lehetetlennek bizonyult, 
pedig aí első félidőben ő támadott többel.

A második félidőt is nagy kedvvel kezdte a 
Sabaria, de n 13 percben egy kapu előtti ka
varodásból Zilahy lábáról knpttjábá került a 
labda és 
estek A 
játékáért

ezzel a szombathelyiek kikáé viSSZa-
16. percben a bíró Lengyelt dürVa 
kiállítja, mire a Sabaria újabb roha-

mókát vezet a meggyengült Újlaki Csapat ellen. 
A 2ö. percben Konyör huszméterés szabad
rúgása váratlanul megakadt Vermes háló
jában.

A Nemzetiek peches mérkőzése 
Pécsett

FÉCSBAIUNYA—NEMZETI 3:2 (2:0)
Pécs, Szépt. 7.

(A H. A', tudósítójának tclefonjelcntésc.) A 
sorsolás Pécset jelölte ki a Nemzetiek első baj
noki mérkőzésének színhelyéül. A pécsi szezon
nyitól mintegy 3000 főnyi publikum nézte vé
gig, amely meglehetősen izgatott volt a jóién 
tartania alatt. Auspitz biró az erős játékot enge
délyezte és ez gyakran okozott félreértést a kö
zönség körében.

A meccset, amelynek tükörképe inkább az 
igazságos döntetlen lelt volna, a Nemzeti 

minimális gólkülönbséggel elveszítette
Mindkét csapatban a védelem volt jó, a csa

társorok körül a Nemzetié mutatott szebb játé
kot, de a kapu előtt puha volt. A pécsi csatárok 
inkább egyéni akciókkal dolgoztak. Gólképte
lenségüket az is mutatja, hogy a báróin gól kö
zül kellő tizenegyesből esett.

A mérkőzés változatos játékkal kezdődött*  
Hol az egyik, hol a másik kapu forgott veszély
ben. Az első negyedórában néhány komorért 
kívül az egyik csapat sein ért el egyebet. A 3b. 
percben Kovács a szélén lefutott, lövéséi Gallina 
kiütötte, a résen álló Halas labdába akart 
rúgni, Gallina a csatár lábát megfogta, a bitó 
11-est ítélt, melyből Foór a pécsiek vezető góh 
jót lőtte. A 40. percben Halas átadásából 
Kautzky kapura lőtt, Gallina a labdát kiejtette 
és Erdélyi gyönyörű fejessel a pécsieket tnáso: 
dik góljukhoz juttatta.

Szühét Utón a Nemzetiek támadtak, csatáraik 
azonban a kapu elölt erélytelenek. A faultok 
sorát Somogyi nyitotta meg Horváth megingá
sával. A biró sípja néma maradt, n Nemzeti Já
tékosai erre visszaadták a kölcsönt. A Nemzeti 
lassan kimondott fölénybe került. A 31. perc
ben Horváth— Győri II. akcióból utóbbi gólt lőtt. 
A közönség állítólagos ofszájd miatt öl percig 
tüntetett a bírói Ítélet ellen. A 31. percben Ko
vács lerohant, Flóra szerelni akarlá, Kovád 
páros Iái.bal ugrott ellenfelébe és utána érthe
tetlenül fekve maradi a földön. 4 hlró 11-est 
ítélt, amelyet Foór góllá értékesített. A Nem
zeti hem Csüggedt, tovább támadt és a 10. perc
ben Győri 11. révén egy góllal szépített nz ered
ményen.

mtnd.n plhínó nflktll KhpMIr*  WhnisJto •« 
első bajnoki poniokérl.

Nagy a merészség, de igy kelleit tenni.
A pályán rekordközönség várja a diadalmas 

Csapatot 3 amikor kifut,
Bktinril néni akaró tapsorkán fogadja.

A hagy szeretet láttán felvillanyoródlk az títa‘ 
zástól fáradt, nagVoh fáradt csapat s éZ * fMl- 
líiftat megpecsételi a Kispest sorsát, Kofrttrfr 
PUhyzIk. míg » sírüllfk kfiröll 16b«auí k « IgV 
h ÍSapal öistcfillitaiu n koraik.,A: Ulvrlrt — 
Nnou, Mtíndl - WM". Klfbrt. Sebei - VOrjA, 
Blteitbg, Sboatef, Hlreef, Tlbika,

Aí első pereikben a Kispest " ’eAré,J''íí' 
de m«r litsítk a Hungária nagyobb Mstüllsíge. 
Aí S. percben

Rlríer Í0 míterrt’ swbadrngóst t«, k«««« 
kispesti Alt sorfalat, de síttrnyll erővel íug 
A bomba 4a védheletlínlll vdgódlk •> elten- 

kező sárokba. 1:0-
Ettől kezdve a Hungária visszanyeri nyugodtsá
gát 8 most az egész félidő folyamán

nék éiőrt, míg végül skvarek a kifutó Dénes 
mellett végleg diniéit a mérkőzést. 3:0.

A Hungária most már csnk a finomságokra fek
tet súlyt, de Kispest a nyomasztó fölényt meg
ússza, sőt a 35. percben , . .

Sebes hibája után Stélner a hatosig futhat 
és lövése áz oldallécről a hálóba pattan. 3:1.

Szépséghiba! M . . . .
Szünet utárt már kiütközik a hatalmas erő

feszítés és aí üt minden fáradtsága. A labdáért 
való ugrások sehogysem sikerülnek, ólomlábakon 
jár minden játékos. Kispest helyenként még 
fürge, de ezt a feljavult Nagy s a szenzációsan 
szereplő Nándi biztosan szereli.

A Hungária
tíznapos utazás után nyújtott teljesítményével 
minden dicséretet megérdemel. A csapat egysé
ges egésszé fótrott öéSZe 8 há a nagy túra fára
dalmait ki tudja pihenni, a professzionalizmus 
óta először indulhat a bajnokság elé nyugodt 
Önbizalommal.

A magyar válogatott uszóstaféta 
európai rekorddal 

győzött Olaszország ellen
A kormányzó ötezer iőnyi közönség előtt személyesen 

adta át a Signum Laudíst négy magyar versenyzőnek — 
A Magyar Kupa döntőjében a III. kér TVE vizipolócsapata 

legyőzte a MAC-ot és így megnyerte a Magyar Kupát
Az idei uszószétón az elmúlt kettős ünnep-1 

nnpi versennyel befejeződött. A MUSz gon-1 rint a k> 
doskodolt arról, hogy rt közöségnek örökké 
felejthetetlenné tegye az uszóéVAdlól való bú
csút. A magyar sporttörténetemnek emlékeze
tes eseménye marad nz idei magyar—olnsz 
uszómérkőzés, amely az értékes sporlbell Vo
natkozásokon kiviil társadalmi jelentősége is 
egészen különleges ünnepi esemény színhelyévé 
avatta a Császár-uszodát.

Példátlanul óll a magyar Sport történetében 
az az eset, hogy

nz állnmfd személyesen nyújtotta át a leg
felső elismerés stlnibólumát ■ sport ma

gyar hőseinek,
A magyar—olasz mérkőzés sportstempontból 

száz percemig megfelelt a várakozásoknak.
A magyar 4X2C3-as uszóstaféta európai 
rekorddal győste le az olasz rekordot úszó 

élénffelét,
Bárány István pedig ezenfelül beállította a 100 
méteres sprinilúvon uz általa tartót rekordot.

Várják az államfőt.
Körülbelül 5000 főnyi közönség morAjlott rt 

Császárfürdő uszodájának állandó éS prolvzó- 
rikus tribünjein, amikor a díszpáholyban gvfi- 
Ickézttl kezdtek A meghívott előkelőségek, akik 
a „théatre purée" ilnnépl külsőségeit vará
zsoltak ni uszoda tiézőlerére. A diSipáholVbrtn 
tiltok Klehebber; Kunó gl-óf kullujtmlnlíílrt 
nrjívcl <-S Miidó, lUvul. C<IHn Frrrnn Ifrilf 
osztrák követ. Manó Arlolld ölilsí követ, Affola 
altábornagy, az OTT társelnöke. 7s*r/.«r t ál
lamtitkár. Bczegh-Huseágh Miklós rendőrin- 
kapitány, Ocilla ezredes, olaSZ kAtonrti attasé 
és még’sokan nz állam és a fösáros dignllá- 
riusai közül.

re
tus ró

győzte
le

Skvaucu

UkiaEO

napig tart már osak a

A kabinetirodától nyert telefonértesülés sze- 
kormányzó és családja érkezésére körül

belül egy félóráig várakozni kell. A rendezőség 
étért némi változtatást eszközölt a verseny 
sorrendjén. Lebonyolították a gyermekversenyt 
majd két meghivási versenyt és a loronyngrást, 
A iXfóO méteres vegyesstafétában a Hiid—• 
Nagy—Szabados összeállilásu UTE csapat a 
3 p. 38.8 mp-es legjobb országos eredménnyel 
verte az osztrák stafétát, amelyben SchSffer, 
Koller és Miiller úsztak. A hölgyek 200 méte
res meghivási sprintversenyében

I.ertkel Magda 2 perc 52.0 mp-es nj 
korddal győzött a kerületi rekordot 

soproni Plotzár Sarolta ellen,
toronyugrásbftn pedig Nagy Károly 
át UTE Kovács Ferencet.

A magyar—olasz stafétnmcccz.
Feszült Várakozás közben, n Himnusz Ak< 

kördjni szólallak meg a mega ionon keresztül 
és a tisztelgő közönség sorfala közölt a kor
mányzó családjával együtt felslct a feldiszi- 
telt páholyba.

Starthoz szólítják a két nemzeti stafétát. A 
magyar staféta tagjai: Wannie András, Parti- 
nyay, Wannie Rezső dr. és Bárány István dr. 
Az Olasz stafétában Pctenlla, Baéigalujóv, 
Bnldo és Costoti úsznak. Peren!ia a Startnál 
veszít egy másodpercei. A kisebbik Wannie 2 
p. 22 inp-el abszolválja az első 200 métert. 
Baranyay előnnyel t-áll és az előnyt meg is 
tártja fiacigálupoval szemben. Idejc2 2 i>. 26 
mp. Wannie András 2 p. 27 mp-et úszott, Báldó 
ellenben behozott valamit rajta 2 p. 22 mp-es 
eredményével. Bárány dr. 2 p. 15.4 mp-es ide
jével, rémek flnlml ér célt és már hirdetik

A Ferencváros szerencsétlen 
évadnyitófa

BoCskay—Ferencváros 3:2 (112). 
Debrecen, szeptember 7.

M Hétfőt Napló tudósítójának
tété.) A végzet Debrecenbe sodorta első bai- 
ftókl m/rkŐzósének lejátszására á FercncvA- 
rost, amelyet ott a kitíihő formában felkészült 
fiocskav várt.

Aa első meccsét a Ferencváros. — amely 
egy tizenegyest sem itidrtll íHékCsnCfli 

2 :3 arányban elveszítette.

Hatezer főnyi rekordközönség hclyézkedcll 
cl a pályán, amikor a meccs megkezdődött, A 
Férencváfós csapatában BukoVi helyeit Cibltt 
játszóit középfedézelct, írtig a debrecenieknél 
Bobák szerepelt.

A mérkőzés ugV Indult, hogy a Ferencváros 
gólokkal nyeri, mert rögtön kezdés ulán, ma
gához ragadta a Játék irányítását és az első 
percben veszélyes támadást Vezeteti: Turny 
lövését Farkas kibo.rolta. a szemfüles Tánctok 
pedig a labdát kapuba fejelte A következő ak
ciót' a Bocsknv vitellé, Markos Icrohanasul 
lövéssel fejezte be, de Amsei mentett. A 7 per.- aj , ... ...*  • — — A 1 • .1 Iv>«/rin.bén Markos a T.........
polta is ellenkező tarokba gólt ............... ...........

be, do Amsei íremen, n i r >■ • 
TéÍik(l61 kapóit labdái lftlop 
ező tarokba gólt lőtt. A Ferenc-1

Városligeti Iparcsarnokban.
Nyílva este 7 áráig. Belépődíj 60 fillér.

Sör Mindenki megnézi!
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Is az eredményt:•
El*ő  n magyar Maláta 9 p. 30.6 mp-es 
európai rekorddá!. Második Olaszor.zág 

0 p. 33.4 inn-e*  olasz rekorddal.
. Homonnay Tivadar dr. a megafonhoz lép és 
kihirdeti, hogy a kormányzó magához kérette 
• válogatott úszó- és vizipólócsapatot.

\z államfő személyesen nyújtja át ■ leg
felsőbb elismerés szimbólumát.

Á csapni a MUSz vezetőinek kíséretében fel 
sietett a díszpáholyba. A kormányzó közvetlen 
szavnkknj mondott köszönetét u vizipójócsapat- 
nak vilúgraszló győzelméért és

átnyújtotta Bárány dr.-nak és Németh Já
nosunk u másodszori legfelsőbb elismerés 

Jelét, az ezüst Stgnum Lnudh-t,
Wannie Rezső dr.-nak és Bródy Györgynek pe
dig ugyanazt bronzból.

Ezután következett
n Magyar Kupa döntője,

■melyre n MAC és n 111. kér. TVE csapatai ál
lottak fel egymással szembe. A mérkőzést u 
111. kerületi TVE nyerte meg a 2:1 nrónybau 
végződön félidő után 5:3 arányban és igy

■ Magyar Kupa idei győztese a III. kér. 
TVE.

Góljai közül Dezső kettőt, Czele, Surányl és 
llolba egyet-egyet dobott, mig a MAC' góljait 
Vértesi szerezte meg.

Volt még egy pólómcccs, még pedig az első
osztályú bajnokságért, amelynek soréin a Sze
gedi Úszó Egyesület 6:2 arányban győzte le a 
BSzKRT csapatát.

Pompás eredményeket hozott a további ki- 
aérő-progrnm. A 3%100 m. országos ifjúsági vt 
gyes stafélabajnoksógot a BBTE nyerte meg 
Pázmán—Jankó—Laki összeállítású csapatával, 
amely 3 p. 59.1 mp.-cel győzött a Jónás—Hazai 
-—Brandy összeállítású MTK és a harmadiknak 
helyezett jászapáti csapatok ellen.

A Pesti Napló jubileumi vándordíjai, amely 
n 130 méteres meghivási gyorsuszóversenyre 
voll kiírva, Bárány István dr. nyerte, beállítva 
az 58.6 mp.-ccs rekordot. Második Wannie

A legjobb olasz
Eger, szept. 8.

(A Hétfői Napló tudósítójának tclefonjelen- 
tése.) Az egri versenyuszodában, rckordközön- 
ség előtt tartották meg a MESE tízéves jubi
láns versenyéi, melyen az összes olasz és 
osztrák vendégek résztvetlek. A fontosabb ered
mények a következők: 400 m. gyorsuszás. 1. 
Costoli (Olaszország) 5 p. 114 mp. 2. Fcrentin 
(Olaszország) 5 p. 22 mp. 3. “ ' * '
ország) 5.23 6 mp. 4. Mihályfy

Baldo (Olasz-

a Tonr de
Az ötnapos Tour de ilongric utolsó szakaszát 

ma futották le a kerékpárosok. A start Keszt
helyen volt s Balatoniul váróin, Balalonfiircden, 
Alsóörsön Balatonalmádin, Balatonkenessén, 
Rnlnlonföknjárón, Székesfehérváron, Nagytété
nyen és Budafokon keresztül a cél a budafoki 
országút II kin. jelzőkövénél 1119 km.-cs táv 
összesíteti végeredménye a következő: 1. Bcrga- 
niaschi (Olaszország), 36 óra 29 p. 4t mp. 2.

Egyenrangú ellenfelek 
csatájában Újpest volt 

a szerencsésebb
U/pesf—Vasas 4:1 (2:1)

Nagy érdeklődés előzte meg a bajnokcsapat 
és a rcnklivált elsőlignbcli együttes találkozá
sát. De senki sem akadt n 400!) főnyi közönség
ből, nki meglepi lésre gondolni mert volna. Pe
dig könnyen megtörténhetett volna. hogy most 
bajnokverésről számolhatnánk be. Ugyanis

a Vasas oly lelkes, odaadó s amellett szép 
stílusos futballt Játszott mindkét félidőn 
keresztül, hogy Ily aránylag súlyos vere
ségre semmiesetre sem szolgált rá s n dön

tetlent feltétlenül megérdemelte volna.
A Franz Döme által beléjük oltott stílussal ope
rált mindkét félidőn át a Vasas, mellyel szem
ben a lila fehérek fcdezclsoia alárendelt szere
pet játszott. A Vasas támadóit többet, mégis 
Újpest lőtte a gólokat. A 21. percben Stanczl 
kornerél Egri) fejelte be (0:1), majd a 42-ik 
percben Ströck a kapunak háttal állva sarokkal 
egyenlít (1:1). A csodálkozás moraja még le 
sem ült s máris vezetett Újpest Auer szabad
rúgásából elért góllal (2:1), 41-ik perc). Szünet 
után Újpest már kissé magára talált s ujabb 
két góllal Spitz. révén (17. cs 21. porc) bebizto
sította győzelmét. A gy ízlésekből Ströck, Sto- 
zlán, Spitz és Aclil. n vesztesekből Stanczl, Bru- 
necker, Burgcr és Rottlcr játszott kiválóan.

Az amatőröknél egyedül 
az UTE áll pontvesztesőg nőikül

Az nmatőrbajnokság harmadik fordulója Is 
lezajlott. Az l'TE harmadik nagy ellenfelét 
(Törekvés. BSE. FTC.) Is kélvállra fektette t> 
pontvrsztcség nélkül áll a tabella élén. A Postás 
és n Törekvés is szép győzelmet aratott ezút
tal. Az eredmények a következők: l'TE—FTC
3 1 (0 1), Törekiés-Népjóléti 6:2 (2:0), 
ker.--Fér. Vasutas 2:2. BSzKRT—URAK 
(1:1), MTK-BTC 3:1 (3:01.

A tabella élcsoportja a következő: 1.
6 pont. 2. Postás I
4 BSzKRT 4 pont, t

in. 
2:1
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NYOMATOTT A GLÓBUS NYOMDAI MÜINTÉZET R.-T. KÖRFORGÓGÉPEIN. BUDAPEST. VL, AKAD! UCCA < — NYOMDAIGAZGATÓ: HAVAS M.

Rezső dr. 1 p. 0 1 mp.-cel, harmadik Mészöly 
Tibor lett. ,

Hild László a 100 m. mellúszásban győzte 
osztrák Sch&ffert. Hild ideje 1 p. 19.4 mp., az 
osztráké 1 p. 20 mp. A mngyor színeknek ho
zott sikert n 100 méteres meghívást hátuszo 
verseny, amelyben Nagy Károly és Bitokey 
Aladár előzték meg az osztrák Rollert.

A 200 méteres hölgy mellúszásban Danner 
Gizi 3 p. 33.4 mp.-cel győzött. A tömegsportom 
volt hivatva szolgálni a 10Xő0 méteres ifjúsági 
gyorsuszóstaféla, amelyet hét csapat közül az 
.MTK nyert meg 5 p. 136 mp -ces idővel.

A dlszlakoma.
A szövetség vasárnap este kétszázterltékes 

diszlakomán ünnepelte a margitszigeti Márkus- 
élleninben a magyar úszó- és vizipólócsapatot, 
valamint az olasz és az osztrák vendégeket.

A banketten megjelent gróf Klebelsberg 
Kunó valló’- is közoktatásügyi miniszter és fe
lesége, Mario Ártotta olasz követ és felesége, dl. 
llomonnap Tivadar és felesége, Semsey Aladái 
Újpest polgármestere. vitéz Tárczay-Fclicide*  
román miniszteri tanácsos, Senn Olló, a MÁV. 
elnökhelyettese, Karkas Rezső tanácsnok a pol
gármester I: ép viseletében és még számosán.

A bankett során dr. Homonnay Tivadar mon
dotta -nz első pohárköszöntőt. A kormányzót, 
majd az olasz királyt éltette, azután a győztes 
csapatok tagjait; a minisztert, a MUSz vezető
égét, a Testnevelési Tanácsot, a fővárost és a 

sajtót köszöntötte.
Gróf Klebelsberg Kunó miniszter francia, 

olasz és német nyelven köszöntötte a vendége
ket és a magyar-olasz sporlbarátságra ürítette 
poharát.

Mario Ártotta olasz követ mondott ezután a 
kormányzóra pohárkűszönlőt, majd Karkas 
Rezső tanácsnok Sipőcz polgármester nevében 
üdvözölte a győztes magyar csapat tagjait és a 
külföldi vendégeket.

Donáth Leó dr. átnyújtotta a MUSz selyem 
zászlóját az olasz úszók vezetőjének, lovag 
Corbnrinnk, aki viszont az olasz uszőszövetség 
ajándékát, a római ikreket tápláló farkasszob
rot ajándékozta n MUSz.-nak, amely viszont a 
kultuszminiszternek adta át azt emlékül.

úszók Egerben
29 mp. — 100 m. gyorsuszás. 1. Bárány István 
dr. 58.8 mp (pályarekord). 2. Wannie I. 
(SzUE). 3. Wannie II. (SzUE) 1 p. 03 mp. — 
100 m. hátuszás. 1. BHslzey Aladár (MESE) 1 
p. 15.6 mp. 2. Roller (Bécs 1 p. 16.2 mp. 3. 
Mártonfy (MESE) 1 p. 18.2 mp. — 100 m.
mellúszás. 1. Schüffer (Bécs) 1 p. 20.8 mp. 2. 
Forray (FTC) 1 p. 25.6 mp. 3. Mezey (MESE).

Vizipólőmérkőzés: MESE—FTC 7:1 (4:0).

nyerte 
Hongríe-t

PETZ 36 ó. 34.34 mp. 3. Minasse (Olaszország) 
36 ó. 35 p. 04 mp. 4. Nemes PSE 36 ó. 35 p. 04 
inp. 5. Biamchi (Olaszország) 36 ó. 36 p. 54 mp. 
. Vida I. BSE 36 ó. 38 p. 24 mp. 7. Huszka 
Világosság 36 ó. 46 p. 02 mp. 8. Seifert Lehel 
KK 36 ó. 51 p. 49 mp. 9. Posch UTE 36 ó. 56 p.
14 mp. 10. Kék UTE 36 ó. 57 p 45 mp. 11. Pi- 
azza (Olaszország) 37 ó. 02 p. 20 mp. 12. Fekete 
Szegedi Vasutas 37 ó. 03 p. 24 mp.

Kik a legjobb munkás
birkózók?

,,.4 legfőbb munkás birkózó" címének sorsát 
döntöttek el vasárnap az UTE nemzetközi jel
legű bajnoki inunkásbirkózó-vcrsenyén, amely
nek inlernacionúlis jelleget bécsi és linci ver
senyzők szereplése adta meg. Az előmérkőzé- 
sek során 61 pár állt a szőnyegre, a döntőkre 
való részvételre pedig 30 pár kvalifikáfilta .ma
gát. A versenyen megjelent Szieberth Imre, a 
Birkózó Szövetség elnöke is.

A döntőket a Katholikus Kör Molnár-utcai 
dísztermében, az előmérközéseket pedig az 
egyesületnek a Tavaszmező-utcai gimnázium
ban levő helyiségében bonyolították le.

A döntőmérkőzések során egy, a birkózó
sport történetében példátlan óvás adódott. Az 
/gyík súlycsoportban hármas hoítxersenyt ér
lek el a ersenyzök. A szabályok ugy intézked
nek, hogy ebben az cselben a versenyzők le
mérendő k és a legkisebb súlyú versenyzőnek 
ítélendő oda a győzelem. Miután azonban a 
(löntőmérkőzésck színhelyén mérleg nem állott 
rendelkezésre,

n versenyrendezőség egyik megbízottja el
indult n versenyzőkkel egy utcai automata

mérleg felkutatására,
majd azok lemérlcgelése után visszatért, . ... ....... n
verseny színhelyére, ahol kihirdettek az ered
ményt.

A mérlegelésnél nlulmaradlakat azonban 
nem nyugtatta meg a hivatalosan megállapított 
eredmény és egy másik utcai automata-mérlegen 
lekontroíláltók a dolgot. Nagy örömmel kon
statálták, hogy a másik mérleg kisebb súlyt 
mulatott ki és most mar

megóvták a hivatalosan megállapított 
eredmény.

Az óvást azonbnn a zsűri elutasította.
A bajnoki inunkásbirkőzóverscny rendezése 

körül húrom nagymullii sportember: Frankó 
Mihály. Oblatt Andor és Magyar Armand szor
goskodott. Végeredménye pedig n kős-ctkező: 

f-égsuly Bajnok: Arnnvl Lajos (MTE). 2. 
Kiéin István (Miskolci MTE). 3. Galambos Jó- 

UTElzsef és Németh Tibor (MTE).
Pchrlysufy.- Bajno: Skerlecz Gyula (MTE). 2. 

Tóth Ferenc (Szegedi MTE).

(Debreceni MTE). . j «
. Könny üsuly. Bajnok: Schwajler András

(MTE). 2. Doró Lajos (Debreceni MTE). 3. 
Anion Schlerf (Bécs).

Kisközépsuly. Bajnok: Réihály Ödön (MTE).
2. Ménes József (Debreceni MTE). 3. Tóth 
András (Szegedi MTE).

Nagyközépsuly. Dajnok: Feltstein László
(Bécs). 2. Szeifert Alfréd (Vasas). 3. Ludwig 
Reitmann (Linz).

Kisnehézsuly. Bajnok: Szalay Imre (MTE). 
2. Magyar János (MTE). 3. Biró László (Mis
kolci MTE).

Nehézsúly. Bajnok: Kurucz Lajos (Szegedi 
MTE). 2. Farkas Károly (Vasas). 3. Darányi 
József (MTE).

4 magyar sportlédik számára 
nem termelt babér Prágában

Prága, szeptember 8.
(A Hétfői Napló tudósítójának telcfonjclen- 

tésc.) A női világbajnokságok vasárnapi verséé 
nyei iránt nagy érdeklődés mutatkozott a cseh 
fővárosban. A Befuedere-stadionban 20.000 néző 
foglalt helyet a tribünökön. A tegnapi nap 
szenzációja a lengyel hölpyatléták kitűnő sze
replése és a japán Hitomi veresége volt. A 
diszkoszvetés női világbajnokságát Konopacka 
asszony vitte 36.80 mp-es dobásával, mig a 60 
m-es síkfutás világbajnoksága a lengyel Wala- 
-ievics zsákmánya lett, aki 7.7 mp-et futott. A 
magasugrás női világbajnokságát a német Brau- 
müller nyerte 157 cm-el.

A magyar hölgyatléták szereplése mérsékelt 
sikert hozott.

így Kacl Anna harmndlk lett a 80 m-cs 
gátfutás második előfutamában, Magyar
ország hölgystafétája pedig (Tóth írén, 
Kael Anna, Vértessy Katalin és Wleland 
Magda) 54.8 mp-es idővel harmadik helyre 
érkezett be a 4X100 m-es stafétafutás 

első előfutamában.
Hölgyvivóink közül Elek Csibi második és 

Elek Maca negyedik helyen végzett.

A magyar vendégatléták 
bőséges aratása Kassán

Kassa, szeptember 7.
(A Hétfői Napló tudósítójának tele}ónjelen

tése.) A magyar atléták egyrésze a kettős ünne
pen a Kassai Atlétikai Klub nemzetközi verse
nyén vett részt.

A magyarok vasárnap számaikat megnyerték 
és a győzelemért nem kellett túlságos erőfeszí
tést kifejteniök. A ,3000 méteres síkfutásban Bel
loni Gyula 9 p. 28.8 mp.-el, 5000 méteren Szabó 
16 p. 17.6 mp.-cel lett az első, a magasugrást 
Kassay nyerte 167 cm.-rel, a távolugrásban Som- 
fay 647 cm.-rel szerezte meg az elsőséget, a 
gerelyvetésben Takács 5780 cm.-es dobása jelen
tette az első helyet, a diszkoszvetéshen Regös 
1010 cm.-rel győzött, a rúdugrás 330 cm-rel 
Somfai zsákmányává vált. Senkey 51.5 mp.-cel 
győzött a 400-as síkfutásban. A 800 méteres sík
futás az 1 p. 58.8 mp.-cet futó Szabónak jelentett 
biztos sikert és végül Gyulay személyében ma
gyar győztese volt az 1500 méteres síkfutásnak is 
1 p. 21.3 mp.-ccs idővel.

Marvalits 4607 cm-t 
dobott a BBTE atlétikai 

versenyén
A BBTTE háromnapos atlétikai versenyének 

harmadik napját nem kisérte szerencse. Már
mint az idő részéről. A sűrűn megeredt eső 
ugyanis minduntalan menekülésre késztette a 
szépszámú közönséget s a verseny elején lefolyt 
két futószám, 200-on és 400-on is nyomott ha
gyott.

A verseny legjobb erdményét Marvalits érte 
el, 4607 cm.-es diszkoszdobásával.

Az egyetlen külföldi vendég, az eperjesi Szta- 
nisziay szereplése nem járt sikerrel: gyenge 
eredménnyel lett harmadik a magasugrásban.

I. osztályú versenyek:
200 m. síkfutás: 1. Raggambi (BBTE) 22.6 

mp. 2. Szalay (BBTE) 22.8 mp. 3. Bánóéi 
(MTK). — Raggambi kényelmesen futva bizto
san győzött. Szalay a finisben nyomult fel.

400 m. síkfutás: 1. Barsi (BBTE) 50.8 mp. 2. 
Zsitvai (BBTE) 509 mp. 3. Valentin (SAC) 52.1 
mp. — Sugár nélkül, négy indulóval, csőben 
folyt le a 400 -méter. Ennek ellenére is szép ver
seny volt. Zsitvai mintegy 3 méter előnnyel for
dult be a célegyenesbe, az utolsó száz méteren 
azután igalinatlan finis után Barsi három
negyed méterrel megverte Zsitvait.

3000 m. ötös csapat: 1. MTK (Tuza, Farkas, 
Feiihegyi, Végvári, Csillag) 55 pont. 2. BBTE 
74 pont 3. MTE 75 pont. — Egyénileg: 1. Pi
ros (BBTE) 9:06.6 mp. 2. Tuza (MTK) 9:13.4 
mp. 3. Eper (ESC) 9:20.6 mp.

110 ni. gátfutás: 1. Várnai (MAC) 16.4 mp. 2. 
Orbán (BBTE) 16.5 mp. 3. Helmeczy (BBTE) 
17.8 mp. — Várnai igen szépen futva, biztosan 
győzött.

Magasugrás: !. Orbán (BBTE) 185 cm. 2. 
Késmárki (BBTE) 185 cm. 3. Sztnnlszlay 
(ETVE) 175 cm — A verseny váratlanul Ismét 
csak n két kitűnő budai ugró párharca volt s 
a gyengén ugró Sztnnisztay pillanatig sem szólt 
bele a küzdelmükbe. A 185-öt Késmárki elsőre. 
Orbón második kísérletre ugrotta; a 188-at 
azonban mindketten ütötték. Az elsőség azután 
182 cm.-nél <jőlt el Orbán javára. Sztanlszlay 
csnk 173 cm.-nél tudta biztosítani harmadik he
lyét a szintén 175 cm.-t ugró Obitz-cal szemben.

cm. 3.

Perzsaszőnyegek 
antíkbuforok 

műtárgyak 
alkalmi vételekből 

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

Vlln Dob-utoa 31. Kazinczy-utca sarkán
telefon- J. 403-68 éa 423-69

Tranzltó vámraktár az üzlethelyiségben

Diszkoszvetés: 1. Marvalits (BTC) 4607 cm.
2. Remecz (RÁC) 4433 cm. 3. Bertalan (BBTE) 
*1013 cm. — Remecz gyengén, egy 3545-ös egy 
volt jobb-as dobással kezdett, de azután ennél 
jobban belelendült és 3141-es dobás után 3452- 
vei tuldobta Marvalitsot. ötödik dobásra érték 
el azután mindketten legjobb eredményüket.

Svédstafélta: 1. BRTE (Raggambi, Barsi, Sza
lay, Zsitvay) 1:59 mp. 2. MTK 2:15.2 mp. — A 
BBTE óriási fölénnyel győzött.

Egyéb számok:
100 m. 11. o.: 1. Kajári (BSzKRT) 11.7 mp. 2. 

Sinolu (MOTE) 11.9 mp. 3. Sós (BSE) 11.9 mp. 
— 300 m. 11. o.: 1. Szabadi (BSE) 37.8 mp. 2. 
Budai (MAC) 37.8 mp. 3. Hunor (BBTE) 37.9 
mp. — 800 m. Hl. és IV. o. egyletek: 1. Oláh 
(MOTE) 2:08.4 mp. 2. Hevele (SAC) 2:08.6 
mp. 3 Szasszák (BTC) 2:12.4 mp. — Svéd
staféta: 1. FTC (Kertész, Vezér, Kenécsy, Nagy) 
2:04 mp. 2. UTE (Vida, LcichtaglI., László, Sú
gás) 2:04 mp. 3. BSE 2:08.8 mp.

VASÁRNAPI
SPORTHÍREK

X A Bástya legyőzte a déli válogatott csapatot. 
Szegedről jelentik: A Bástya barátságos mérkő
zés keretében ütközött meg a délmagyarországi 
válogatót csapattal és azt Possák 3, Kitti, Szed
lacsek és Tóth góljaival 6:3 (1:3) arányban
győzte le.

X Nemzetközi futballmérkőzés Békéscsabán 
1500 nézővel. Békéscsabáról jelentik: A békés
csabai Bohn Sport Club vasárnap a bécsi SC 
Rasensportfrcunde csapatát látta vendégül, ame
lyet 6:0 arányban végződött félidő után 10:0-ra 
vert meg. A bécsi amatőrcsapat katasztrofális 
vereségét magyarázza, hogy 24 órás autóuta
zás után, pihenés és étkezés nélkül állt ki a 
meccsre.

X Fővárosi ökölvívók a vidéken. Dombó
várról jelentik, hogy a Budapesti Vasutas 
Sport Club boxolói az ott lebnyolitott propa
ganda-verseny során a BTK csapatát 3:2-ré 
legyőzte.

X A II. liga szezónkezdése. A II. liga is va
sárnap-hétfőn kezdte meg a szezónt. Az első 
forduló legkiemelkedőbb eseményo az Attila 
5:0 (2:0 arányú győzelme volt a Turul felelt. 
További eredmények: VÁC—Soroksár 3:0 (0:0); 
Józsefváros—Rákospalota 1:1 (1:0); Megyer— 
Terézváros 3:2 (1:0); Somogy—Bak TK 3:1 
(1:0)-

— A kocsiárak versenye. Érdekes versenyt tar*  
toltak legutóbb Lombardiában, amelyben a ver
senyző automobilokat nem a szokásos henger
űrtartalom szerinti kategóriákban, hanem el
adási ár szerintiekbe osztották be. A verseny éj
jel folyt le egy 1700 kilométeres, részben alpesi 
hágókat is tartalmazó körpályán és a FIAT ko
csik fényes diadalával végződött. A FIAT kocsik 
két kategóriában foglalták le az összes első he
lyeket és nyilvános versenyben bebizonyították 
azt a régi tételt, hogy FIAT-árakért jobb kocsit 
nem lehet kapni.

— Megalakult a Magyar Vándorkcrcskedők 
Országos Egyesülete. Vasárnap délelőtt a ma
gyar vándorkercskcdök nagyszabású alakuló 
közgyűlésén megalakították az ország többezer 
főnyi vándorkereskedője érdekében a Magyar 
Vándorkereskcdök Országos Egyesületét, ame
lyen kimondották, hogy tiltakoznak a szerzett 
jogok és a szabadkereskedelem mindennemű 
korlátozása ellen és követelik a férfi- és fiuruha- 
szövetekkel való vándorkereskedés újbóli enge
délyezését. Ezen kérés előterjesztésére küldött- 
ségileg mennek a kereskedelmi miniszterhez. Az 
alakuló közgyűlésen megválasztották az egyesü
let tisztikarát és pedig elnökké Rideg Istvánt, 
társelnökké Hahn Dánielt és Neumann Lászlót.

— Megnyílt a bécsi vásár. Vasárnap nyilt meg 
a XIX. áruminlavásár a szokásos ünnepségek 
között. A vásárra érkezett külföldi látogatók 
száma ugyan igen nagy, ezek közül azonban 
csak elenyészően kevesen jönnek tekintetbe ko
moly érdeklődőként, a szomszédos államokból 
ugyanis igen sokan a vásárigazolványt csak azért 
veszik meg, mivel ez féláru utazásra jogosít. A 
kiállítók meglehetős pesszimizmussal tekintenek 
a forgalmi kilátások elé. Jellemző, hogy egész 
iparágak távolmaradásukkal tüntetnek, igy pél
dául az automobil- és a grammofon-szakmák.

— Személyi változás a budapesti Rudolf 
Mosse-ház vezetésében. Mint a Rudolf Mosse R. 
T. velünk közli, a társaság eddigi vezetője, Sin- 
ger Arthur nyugdíjazását kérte, mely kéréséi, te
kintettel cgészs.gi állapotára a vállalat anyain- 
lézete teljesitettc. Singcr Arthur mint elnök a 
részvénytársaság élén marad, azonban a hirde
tési vállalat mindennemű folyó üzletétől vissza
vonul. Singer Arlhurnak nyugdíjba vonulása al
kalmával nz anyaintézet a Magyarországon és 
külföldön teljesített kitűnő szolgálataiért elis
merését fejezte ki. A vállalat egyedüli felelős 
vezetését Ztvinz Viktor, az eddigi ügyvezető 
igazgató veszi ól.

— Cr,nk szerdán saját készilményÜ divatos 
férfiöltönyök remek szabásban és kivitelben 
csaknem félárban, 45 pengőért kaphatók László 
Lajos férflruhanzletében, Vilmos császár-ut 40.

A szerkesztésért és kiadásért felel:
Dr. ELEK finr.ö


