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Masaryk elnök szenzációs 
nyilatkozatot tett vasárnap a 
magyar-cseh határreulzlúrói

nesz nagyok arra, hogy a jelemog mraím határok meguOltoz- 
tassanak - mondta Csehszlovákia eiMko - Magyar polllikusak 

véleményé masaryk élnék nyilatkozatáról

„Együtt érzek magyarországgal nehéz helyzetében....“
A magyar külpolitika alakulásának szem

pontjából óriási horderejű esemény kelteit 
vasárnap nagy izgalmat politikai körökben. 
Nem kisebb dologról van ugyanis szó, mint 
hogy

a csehszlovák köztársaság elnöke kész
ségét nyilvánítja a trianoni határoknak 
Magyarország javára történő megváltoz

tatására.
Masaryk az egyik legjelentősebb osztrák 
napilap hasábjain szinte felhívást intéz 
Közép-Európa politikusaihoz a vitás kérdé
sek rendezésére és ezek között szerepel Ma
gyarország ügye is.

Masaryk nem először mutatkozik késznek 
kijelentései szerint arra, hogy a trianoni 
igazságtalanságok ügyében békejobbot nyújt
son területi engedmények alakjában Magyar
országnak. Eddigi nyilatkozatait azonban 
hivatalosan vagy megcáfolták, vagy pedig 
kormánya egészen más álláspontra helyez
kedett és hosszú viták után — minden ma
radt a régiben. Magyar politikai körökben 
éppen ezért óriási feltűnéssel fogadták most 
Csehszlovákia köztársasági elnökének ujabb 
megnyilatkozását, amelyben komoly ígérete
ket látnak a jövőre nézve.

Masaryk óriási horderejű nyilatkozata a 
Neue Fre.ie Presse vasárnapi számának ha
sábjain látott napvilágot egy politikai interjú 
keretében. A köztársasági elnök a hazafiság 
és a pacifizmus kérdéskomplexumából indul 
ki és arra felel, hogy vájjon ez a két foga
lom nem ellentétes e egymással. Mint szem
benálló fórumra: Tolsztojra hivatkozik
Masaryk és a nagy orosz apostollal szemben 
arra az álláspontra helyezkedik, hogy paci
fista törekvései mellett százszázalékosan szol
gálhatja hazáját az, aki az örök béke ügyé
nek szekerét tolja. Valakinek, aki a béke 
munkása, de azért minden pillanatban kész 
hazáját megvédeni egy támadás esetén, sem
mi oka sincs arra, hogy a patriotizmus és a 
pacifizmus eszméjét egymás mellett ne 
hordja szivében. A Népszövetség, a Kellogg- 
paklum, Briand terve és a többi hasonló 
próbálkozások csak első méterei annak az 
"Inak, amely az ideális célok felé vezet. 
Ezenkívül azonban körülbelül hatszáz olyan 
nemzetközi testület dolgozik Európában, — 
beleértve ebbe a művészet, az ipar és a tu
domány egyesüléseit —. amelyek valameny- 
nyien a béke érdekében való nemzetközi 
pgyüttmüködést tűzték ki célul maguk elé. 
Ennek a nemzetközi gondolatnak vezetői 
között rengeteg olyan hazafi van, aki hazája 
védelmére annak veszélyeztetése esetén kész
séggel szenteli életét.

— Európa békéjét ebben a pillanatban — 
folytatja további nyilatkozatában Masa 
ryk „ 

két ütközőpont veszélyezteti. Az egyik a 
lengyel korridor, a másik Magyarország.

A lengyel korridor ügyében azon a nézeten 
vagyok, hogy Németország a mai helyzetben 
sohasem fog belenyugodni tudni Kclel- 
Poroszországnak a birodalom testéről való 
leszakitása miatt.

Ami mármost Magyarországot illeti, én 
az itt mutatkozó veszedelmeket Magyar
ország mai agresszív politikájában lá
tom. Én teljesen együtt érzek Magyar
országgal nehéz helyzetében és kedvező 
körülmények között kész vagyok arra, 
hogy a jelenleg fennálló határok az ő 
javukra megváltoztassanak. Ezt azonban 
csak abban a formában tartom lehetsé
gesnek, ha Magyarország mai taktikáját 

megváltoztatja.

A Magyarországra vonatkozó igen fontos 
nyilatkozat után a középeurópai helyzetet 
taglalva, Olaszországról beszél Masaryk. Ki
zártnak tartja, hogy Mussolini agresszív

„Le kell ülni a feleknek és lefolytatni a tárgyalást"
Masaryk kijelentései nagy feltűnést keltet-1 

tek vasárnap Budapesten. Különböző párt- 
állásu politikai fórumokon igen sokat tag
lalták annak következményeit. A magyar 
politikai élet reprezentánsai a Hétfői Napló 
munkatársa előtt a következőkben összegez
ték véleményüket Masaryk nagyjelentőségű 
nyilatkozatáról:

PÉKÁR GYULA,
a képviselőház külügyi bizottságának 

elnöke:
— Abban a feltevésben, hogy Masaryk ur 

nem fogja rektifikálni ezt a közleményt, az 
a nézetem, hogy

magától Masaryk úrtól függ, hogy meg
értsük egymást.

A prius nem lehet, hogy mi taktikát változ
tassunk, hanem az, hogy Csehszlovákiától 
lássunk egy olyan gesztust, amely alkalmas 
alapja lehet a tárgyalásoknak.

PUKY ENDRE DR., 
a képviselőhöz alelnöke.

— Mi egyáltalában nem követünk agresz- 
sziv politikát Csehszlovákiával szemben, 
sőt a legszélsőbb önuralommal és türelem
mel telített politikát követjük, ami külön
ben nézetem szerint egyedül helyes politika 
és a mai viszonyok között, amint azt Beth
len István gróf miniszterelnök is kifejtette 
többizben.

— Különben

szándékokat forgat agyában, mert hiszen 
ilyen politika országa érdekeinek tökéletesen 
ellentmond és kevés sikerrel kecsegtet. Ju
goszlávia erős nemzet, a kisántánt hatalma 
mögött és Franciaország nagy védelme alatt 
áll. Mussolini bizonyos lehet abban, hogy 
egy támadás jelen pillanatban az összes 
európai nagyhatalmakkal való szembehelyez- 
kedést jelent. Éppen azért kizárt dolog, hogy 
mindazt, amit Olaszország az ő uralmának 
köszönhet, kalandor módon kockára tegye.

Igen érdekes politikai fejtegetései végén 
a Szentszék helyzetével foglalkozik Masaryk 
és megállapítja, hogy Közép-Európa mai po
litikájában a vallási kérdések igen nagy sze
repet játszanak. A Szentszék az Osztrák- 
Magyar Monarchia összeomlásával nagyon 
sokat veszített. Joggal várható tehát, hogy

a Vatikán igyekezni fog a katholikus 
államokban befolyását megerősíteni és 

fokozni.
Róma Közép-Európa jövőjében igen fontos 
szerepet fog vinni.

üdvözölheti Masaryk elnököt, aki nem 
habozott kijelenteni, hogy bizonyos 
mértékű határkilgazitásra szükség van.
— Mi megállapíthatjuk, hogy a ml poli

tikánk nem agresszív még a kisebbségi 
kérdésekben sem, de jogainknak és érde
keinknek felkarolása kötelességünk. Hiszem 
azonban, hogy ezen a ponton is megtalál
hatjuk a megértést és a megegyezést és 
minden magyar politikus csak örülne an
nak, ha ez mielőbb bekövetkezne.

RASSAY KÁROLY
— Az a felfogásom, hogy semmiféle 

alkalmat sem szabad elmulasztani, ha 
arról van szó, hogy a rajtunk elkövetett 
Igazságtalanságon reparácló történjék. 
A diplomáciának feladata és köteles
sége, hogy előkészítse ezt a kérdést és 
akkor le kell ülni a feleknek és lefoly

tatni a tárgyalásokat. 
ERDÉLYI ALADÁR DR.

— A véletlen játéka, hogy éppen amikor a 
Hétfői Napló nyilatkozatot kér tőlem, Masaryk 
elnök jelentéseiről, egy cseh iró, Joliann Boro- 
vicka érdekes könyvét olvasom, melynek cime: 
Tiz év a csehszlovák politikából.

— Borovirka könyvének 1. fejezetében azt 
mondja, hogy nagy nehézségeik voltak a cseh
szlovák állam megalapításakor, mert a szlová 
kokhoz és Ruszinszkóhoz a cseheknek nem 
volt meg a történelmi joguk, ugv hogy rsu- 
pán egyedül az ánfánt jóindulatának köszön 
hetik Cseh-Szlovákia létrejövetelét.

— Ebből nz látszik, hogy maguk a csehek 
is, amikor lehiggadva gondolkodnak

belátják, hogy az ő történelmi álláspont
juk nagyon gyenge lábon áll.

—- S most már mindinkább érzik ők is, hogy 
nagyon súlyos gondjaik lesznek a mindjobban 
erősödő németséggel és az elkeseredett tót nép
pel, ugy hogy tulajdonképpen

két tűz közé kerültek.
— Az az érzésem, hogy Masaryk elnök is tisz

tában van azzal, hogy a francia protektorátus 
még sem fog nekik örök életet biztosítani.

— Másrészről a mindjobban erősödő gazda
sági nehézségek arra utalják őket, hogy

északról délre tekintsenek,
mert hiába van fejlett iparuk, ha annak nem 
tudnak piacot teremteni. S éppen ezért min
den érdekük azt parancsolja, hogy délfelé 
terpeszkedjenek ipartermékeikkel és ezt csak 
barátsággal érhetik cl.

— Ezek a szempontok utalhatták Masaryk 
elnök urat arra, hogy újra visszatérjen régeb
ben is már hangoztatott álláspontjához. Látja 
egyrészt, hogy a gazdasági helyzet a higgad
tabban gondolkodókat is a legnagyobb elkese
redésre késztethetik és ezért elérkezettnek látja 
az időt, hogy ebben az irányban tapogatózzék. 
S ha ez a kísérlet komoly, akkor a mi részünk
ről csak megértést találhat.

BÁRÓ SZTERÉNYI JÓZSEF.
— A talányos Masaryk elnöknek nem ez 

az első ilyen természetű nyilatkozata. A 
személye iránti minden tiszteletéül mellett 
— mert hiszen a személye minden tisztele
tet megérdemel — meg kell állapitanom, 
hogy

mi régen túl vagyunk azon, hogy talá
nyokat fejtegessünk.

— Pedig nz ő nyilatkozata nem egyéb, 
mint feladott talánv, amelynek megfejtése 
nekünk azért meddő munka, mert a megfej
tést csak ő tudja.

— Nem tudom, mit ért Magyarország 
taktikájának megváltoztatása alatt.

— Nekünk csak egy taktikánk van,
igazságunk diadalra juttatása.

Annak az igazságnak a győzelme, amely 
lassan bár, de utat tör magának immár az 
egész világon.

UGRÓN GÁBOR
— A csehszlovák köztársaság elnökétől 

immár hnrmadizbcn hallunk ilyen nyilat
kozatot, de a hivatalos pplitika mindig 
meggátolja ezeknek a jó szándékoknak nz 
érvényesülését. A csehszlovák államfő nyi
latkozatait a csehszlovák kormány ugy 
veszi, mintha meg se történtek xolna és 
folytatja mindig a: államfővel ellentétes po
litikáját.

— Mindenesetre az idők jele ez az ujabb
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Luefff...
fennállásának egyszázadik évfor
dulóját azzal ünnepli, hogy koz
metikai, egészségügyi, háztartási 
és illatszer üzletét megnagyobbí
tott terjedelemben Budapest, 
IV.,Váci ucca 23. szám alá he
lyezte át, ahol azt a 

moinÉrúlHoser
cégcikkeivcl kibővítve,szolid üz
leti elvei szerint folytatja

nyilatkozat, mert hiszen
a gazdasági helyzet kényszeríti az utód
államokat is u hozzánk való köze

ledésre.
Természetesen ennek is csak akkor van ér
telme, ha feladják azt a merev álláspontot, 
amelyet eddig gazdasági kérdésekben is 
részünkről tapasztaltunk.

— Egyetlen kivétel volt az a tárgyalás,

Náíisnfi nemzeti szerencsétlen*  
ség as adósságcsinálás, 

— mondotta Telessfiy Jáncs a Tébe 
vasárnapé lillafüredi kongresszusán

Hegedűs Lóránt a pdnxintdxeteű elleni támadásodtól
Miskolc, szeptember 28.

f.4 Hétfői Napló tudósítójának telefon
jelentése.) Több mint hatszáz résztvevő je
lenlétében vasárnap reggel kilenc órakor 
kezdődött meg a lillafüredi Palota-szálló 
nagytermében a Takarékpénztárak és Bán-

• kok Egyesületének (TÉBE) többnapos kon
gresszusa, amelyre már szombaton leutaztak 
a résztvevők.

A vasárnapi megnyitó kongresszust, ame
lyen nemcsak a magyarországi, hanem az 
utódállamok bankvilágának reprezentánsai 
is megjelentek,

Hegedűs Lóránt,
a TÉBE elnöke nyitotta meg. Beszédében 
üdvözölte a megjelenteket, akik közölt he
lyet foglallak a különböző minisztériumok 
képviselői, valamint az erdélyi, csehszlová
kiai és bánsági pénzintézeti szervezetek ki
küldöttei. Beszéde további során foglalko
zott azokkal a támadásokkal, amelyek leg
utóbb a pénzintézeteket érték és visszauta
sította azokat a híreket, amelyek szerint a 
bankok kiviszik az országból a pénzt.

— Ezek a hirek, — mondotta Hegedűs —, 
nem alkalmasak egyébre, mint nyugtalanság 
és zavar keltésére.

A TÉBE n magyar kapitalizmus vára, 
kollektiven kivédi ezeket a támadásokat.

Végül kijelentette, hogv nincsen szükség a 
magyar banktörvény megalkotására, amely
nek terve az utóbbi időben telmerült.

Ezután Iklódy-Szabó Károly államtitkár a 
pénzügyminiszter. Mayer Károly államtitkár 
a földmivelésügyi miniszter, Morvay Jenő 
államtitkár a kereskedelmi miniszter, Krizsa-

Mlnd^aikS 
dicséri a

vei és finomságával és végű) rendezésének 
lökéletcsségévcl aratóit biztos sikert.

(Pesti Napló)
A gyors népszerűségre joggal számítható 

zeneszámokon kivül a színészek kitűnő já- 
léka viszi sikerre a hangulatos vígjátékot. A 
női főszerep a német hangos fllmoperellck 
népszerű hősnőjének: Charlolte Andernek ke
zében van ■— most is szép, iigves és tehetsé
ges. mint mindig. A groteszk Siegfried Arno, 
a jóhumoru Paul Morgan, a széphangu 
Ambrus Irén, de a többiek is mind nagyszerű 
,n»mblel adnak. (B>I, Kurlr)

A ..Dalok városa*'  elölt olyan érdekes, sőt 
szenzációs magyar és amerikai Hiradókat ve- 

I lilének a Dérsí ben, aminőket ritkán volt al- 
kiülni jálíkivlii,' "xenenímninnk “öÚilc»»Vs«~ ‘ Un,munk l4lnl- (S órai IZ/adj)

A békevilág vidámsága övezi körül a nap
sütéses történetet, amelyben mindenki szerel
mes. mindenki jókedvű, és mindenki boldog 
lesz. He amig a boldogsághoz elérkezik a 
mese, a sigjáléki helyzetek sokasága kény
szerűi hangos nevelésre a nézőt.

(Magyar Hírlap)

Annvlrn varázsos, hogy magával ragadja 
tnég azt is, aki egyébként nem érzi jól ma
gát ebben n háromnegyede*,  fcjiingalóg, ér- 
.elme, bécsi világban. ' (priu HMap)

A dalok városa. A Décsi mozgóképszínház 
mulatja he ezt a német lilmopcrcltel, amely 
üde kedvesség'vei, humorával, szereplőinek

A dalok uárosa
(Wion. du Stadt dór Llec'er) A logszebb német beszólófilm

mely legutóbb az agrórfront megteremté
sére irányult és amelyen - el kell ismer
nünk — a résztvevő államok

velünk szemben is barátságos állás
pontra helyezkedtek,

— Ami Masaryknak a taktikaválto
zásra vonatkozó kívánságát Illett, az 
csak az lehet, hogy üljenek össze a fe
lelős államférfiak és kellő megértéssel 
tárgyalják le a köztársaság elnöke által 

felvetett kérdéseket.
FRIEDRICH ISTVÁN

— Számos nyilatkozatomban. — parlamenti 
felszólalásomban, hírlapi cikkemben állandóan 
azt hangoztattam, hogy

feltétlenül módot kell keresnünk, az utód
államokkal barátságosan megegyeznünk.

— Akkor, amikor Bethlen István gróf mi
niszterelnök ridegen elutasította Benes külügy
miniszternek a Duna-konfödcrációra vonatkozó 
koncepcióját, külön hírlapi cikkben foglal
koztam ezzel a kérdéssel és azt hangsúlyoztam 
hogy nevezzük Benes koncepcióját akár Duna- 
konföderációnak, akár Közép-Európa gazda
sági szövetségének, vagy középeurópai blokk
nak, ha ez Benes „stcckeapfcrdje'1 is — mini 
a miniszterelnök nevezte, — azért

nem kell azt ridegen elutasítani.
— A magam részéről mindig hangoztattam, 

hogy mégis reá kell fanyalodnunk arra, hogy 
szomszédainkkal leüljünk a zöld asztalhoz és 
igyekezzünk velük megállapodni.

— Masaryk elnök rendkívül érdekes és nagy- 
fontosságu nyilatkozata csak megerősít eddigi 
felfogásunkban és ha Masaryk kijelentései 
alapján

a ml diplomatáink szívósan dolgozni fog
nak,

nem fog elmaradni annak az. eredménye.

a

lovszky Endre egyetemi tanár az igazság
ügyminiszter és Gyárfás Elemér az erdélyi 
pénzvilág üdvözletét tolmácsolta.

Az üdvözlések után
Teleszky János,

v. b. t. t., nyugalmazott pénzügyminiszter 
tartotta meg előadását „.4 hiteligények ki
elégítése és a pénzintézetek" címen. Vissza
pillantást vetett a hitelélet kifejlődésére, 
majd a pénzintézeteket ért támadásokkal 
foglalkozott és a többi között a következőket 
mondotta:

— A pénzintézetek elleni panaszoknak az 
az oka, hogy figyelmen kivül hagyják azt 
körülményt, hogy

a pénzintézetek csupán közvetítői a hi
teligények kielégítésének és nem a saját 

tőkéjüket hitelezik ki.
A pénzintézeti szervezet által meg nem 

változtatható tényezők szabják meg a kihite
lezések mérvét, 
elégtelenségét, ne 
hanem

követeljen jó 
amely nem béklyóba köti, hanem elő
mozdítja a belföldi tőkeképződést éa 

megszerzi a külföld bizalmát.
Minthogy idegen vagyont kezelnek a pénz
intézetek, hosszúlejáratú kölcsönt csak oly 
mértékben nyújthatnak, amilyen mérték
ben a tőkések azt rendelkezésükre bocsátják. 
Ezt nem szabad figyelmen kivül hagyni, kü
lönösen nálunk, ahol

nemzeti szerencsétlenség az adósság- 
csinálás.

Ezután a beruházásokról beszélt Teleszky

Aki kifogásolja a hitelélet 
a pénzintézeteket támadja,

közgazdasági politikát,

filmjét!

s ezeket mondotta:
— .4 gazdasági helyzet szükségessé teszi a 

nagy beruházásokat, de ezeket nem lehet a 
gazdasági törvényszerűségbe ütköző módon 
végrehajtani.

Nem lett volna arabod rövldlejáratu köl
csönökkel beruházásokat eszközölni.

Ez nemcsak a pénzintézetek, hanem az egész 
ország közgazdasága számára egyaránt ve
szedelmes. A pénzintézetek rosszul tették, 
hogy ilyen kölcsönöket adtak a városoknak, 
vármegyéknek és a kormánynak. A nagy ál
lami kölcsönt elsősorban a rövidle járatú 
kölcsön visszafizetésére kell fordítani.

— Szükség van az infláció következtében 
kibocsátott közforgalmú kötvényekkel szem
ben való bizalom helyreállítására,

szükség van arra is, hogy a hadikölesön- 
kötvénytulajdonosok a mai viszonyok
hoz mérten méltányos kárpótlásban ré

szesüljenek.

Vass József 
politikai végrendelete 

befejezetlen alkotásairól, tervbevett szociális reformjairól, 
amiket megkezdett és nem tudott befejezni

örök álmát 
Panlheonban és utódja, 

kedden délelőtt veszi út 
a népjóléti és munkaügyi 

” Vass József hatalmas

Az. elhunyt Vass József immár 
alussza a kalolikus 
Ernszt Sándor dr. 
Vass József örökéi, 
minisztérium vezetéséi, 
egyénisége sokáig hiányozni fog a magyar po
litikai életből és szinte hihetetlen volt, hogy a 
nagy koncepciójú államfcrfiu után ne maradt 
volna valami olyan -Írás, amely az ö politikai 
hagyatékát foglalta volna magában. És valóban: 
maradt is ...

Hátrahagyott feljegyzéseiből, leveleiből és 
a sajátmagának felülvizsgálatra fenntar
tott aktákból ma már meg lehet kon
struálni Vass József politikai végrendeletét. 

Ezek a feljegyzések és ezek az adatok mind 
azt bizonyítják, hogy Vass József komolyan 
foglalkozott mindazokkal a kérdésekkel, ame
lyek, a mai magyar életben, a szegények, az 
elesettek, a betegek, a háború rokkantjainak 
a sorsát vannak hivatva jobbá tenni.

Még emlékezünk rá, amikor a múlt eszten
dőben a népjóléti tárca költségvetésénél elmon
dotta egyik legragyogóbb beszédét, amelyet az
zal fejezett be:

— Ha bűnös vagyok abban, hogy mind több 
és több áldozatot követelek n tárcám részére, 
akkor őszintén konfesszlót teszek: bűnöző leszek 
továbbra Is, mert a legteljesebb erővel nkarok 
fellépni a magyar nép pusztító betegsége: 
tüdővész ellen és ennél a kérdésnél 
zottnbh áldozatokat fogok kérni 
hozástól.

Sajnos nem adatott meg Vass 
hogy életének ezen nagy müvét, a

. „ „ i « 
mind foko* * 
a törvény-

Józsefnek, 
„_OtZ ____ ___  ____ ___ Ot, ___ _ . tüdőbeteg
ség elleni küzdelmet nemcsak, hogy befejezze, 
hanem komolyan el is kezdhesse.

De ottmaradt íróasztalán a gyöngyöst mátra 
vidéki tíidőbcteg-kőtház befejezetlen része, 
mert magát a kórházat felépítették ugyan, de 
az igazgatóság és az orvosok, valamint a tiszt
viselők megfelelő elhelyezéséről már nem gon
doskodhatott és az már az utódjára vár..

Ott van a somogyvármegyel kaposvári nagy 
kórház befejezetlen épülete, amelyet ugyancsak 
nz utódjának kell berendezni és átadni rendel
tetésének.

Vgynnigv befejezetlen még a mátészalkai 
kórház építése is. aminthogy az általános tiszt
viselői nyugdi jegyiét pécsi, illetőleg baranya- 
vármegyei székháza is megépítésre vár és eh
hez u»v Pécs városa, mint Barenvavármegye 
hétmilliárd koronát tartalékolt. Erre ezen a 
héten jár le a tervpályázat s mihelyt afelett 
döntenek, mór meg is kezdik a földmunkák 
végzését. Ennél az cpitkezésriél Pécs város 
iparosai és munkásai jutnak nagy munkaalka
lomhoz és éppen azért hiszik, hogy az uj nép
jóléti miniszter befejezéshez fogja segíteni azt 
a nney gondolatot, nmelv ezzel az építkezés
sel Vass József szeme előtt lebegett.

Horthy Miklós kormányzó jubileuma alkal
mából lelte meg Vass József az előkészítő intéz
kedéseket, hogy

az országos tisztviselői betegalap terhére, 
az állami tisztviselők számára szanatóriu

mot állítsanak fel,
de már azt sem érhette meg, hogy ezt a nagy
szabású munkálatot komolyan meg is kezdhet
ték volna és igy a kormányzó jubileumának 
megörökítése is ebben a formában, ugyancsak 
az utódjára vár.

Vass József egyik legfontosabb terve volt 
a nyolcórai munkaidő törvényes rendezése.

Tudvalevőleg ekörül különböző szaklanácsko- 
zások folytak, az. érdekképviseletek kérdőive
ket kaptak és kivéve a munkaadó szervezeteket, 
— akik még ma sem válaszoltak a kérdőívre — 
minden adat rendelkezésére állt a miniszter
nek, nki amellett összegyűjtötte az összes 
európai államoknak a nyolcórai munkaidőre 
vo’”'ti ózó törvényhozási anyagát.

Telefon:
Jóraef 4J8-77

Eisxira csiiíflrnuír
képe VII., Dob uccu 4t. klAHítAnAI
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MArta Tertata

Teleszky előadását Hegedűs Lóránt kö« 
szönte meg, majd

dr. Jacobi Olivér
tartott előadást a kisbirtok hiteléről és öt 
pontból álló javaslatot terjesztett a kongresz- 
szus elé. Javaslataiban azt kívánja, hogy fu, 
zionáltassák az állami pénzből funkciónáló 
pénzintézeteket, a Jegybank rendezze a zá, 
loglevelek lombardirozását és a bankok léte- 
sitsenek egy szervezetet, amely

faluról falura járva, tájékoztatja a gaz
daközönséget a hitelszerzés lehetőségei- 

ről.

Délben bankett volt, majd délután a kü< 
lönböző bizottságok tartottak ülést, amelyek
nek javaslataival ma, hétfőn foglalkoznak. 
A hétfői kongresszuson tartja meg előadását 
Hantos Elemér és fel fogják olvasni a beteg. 
Sége miatt távollevő Hadik János gróf érte- 
kezését.

A gyülekzésl jog szabályozására is gondolt 
Vass József népjóléti miniszter. Természete
sen ezt a kérdést a belügyminiszterrel együtt 
kívánta megoldani, de erre vonatkozólag is 
komoly és beható feljegyzései maradtak.

Emlékezetes, hogy a bányászok is többször 
fordultak Vass Józsefhez segítségért és

ottmaradt íróasztalán befejezetlenül a 
bányamunkások szociális biztosításáról 

szóló törvényjavaslat Is.
S nem fejezhette be a hadirokkant-kérdés olyan 
törvényhozási rendezését sem, amely biztosi- 
tolta volna a hadirokkantak összes igényeit, 
legalább is olyan mértékben, mint ahogy « 
az összes európai államokban — amelyek részi
vettek a világháborúban —törvényesen bízta- 
sltva van.

Komoly gondot okozott Vass Józsefnek a 
Társadalombiztosító betegsegélyzö osztályának 
óriási deficitje és erre vonatkozólag is alapos 
tervezete maradt vissza, amellyel ezt a kérdést 
az öregségi járulékok bizonyos felhasználásá
val óhajtotta rendezni.

A mull évben elfogadott és törvényerőre 
emelt úgynevezett fürdőtörvény végrehajtási 
utasítása is teljesen kidolgozóban maradt 
vissza Vass József írásai közölt.

Megrázó dokumentumok tanúskodnak arról, 
hogy

milyen -lelki küzdelmeket és szlvrehafó 
gondot okozott neki a munkanélküliség 

kérdése
és kétségtelen, hogy beteg szivét ez a probléma 
meglehetősen érzékennyé tette, amellett, hogy 
a folytonos munkától való kimerültség és fo- 
gyaszlókurája siettette halálát. A munkanél
küliség enyhítésére tervbeveltc, hogy a fából 
épített állami lakótelepeket a leggyorsabban 
úlépitleti kőépületekre és igy nyújt alkalmat 
arra, hogy a munkások ezrei télire kenyeret 
kaphassanak.

Hogy mi minden volt, ami Vass Józsefei foly
tonos és állandó munkája közepette a népnyo- 
mór enyhítésére foglalkoztatta, azt immár ma
gával vitte a sírba, de kitűzött céljának jelen- 
tős csoportja, részben teljesen kidolgozva, rész
ben befejezetlenül iltmaradt és várja az utódot, 
akinek kötelessége lesz ezt a politikai végreiv 
deletet valóra váltani.

S ugy érezzük, hogy Vass József nem is 
tudna békében nyugodni sírjában, ha ezek a 
szociális kötelességek: százezrek és százezrek 
megsegítése feledésbe menné...

Herczeg Jenő

Ernszt programja a takarékosság
Szombathely, szept. 28.

(A Hétfői Napló tudósítójától.) Kiskos 
István, a Keresztény Gazdasági Párt jelöltje 
vasárnap délelőtt a Kovács-szálló termében 
nagy érdeklődés mellett programbeszédet 
mondott.

A gyűlésen megjelent dr. Ernszt Sándor 
népjóléti miniszter is, aki hangsúlyozta, 
bogy a legfontosabb a rend. Nélküle semmit 
el nem érhetünk. Nehéz helyzetünkben n 
segítés tempóját gyorsítani, a közterheket 
enyhíteni és a teherviselő képességet ará
nyosítani kell. A miniszter 
karékosság. Tárcáját ezzel 
lalta. Gazdasági külföldi 
nem tartja elegendőknek 
hogy a mostani kedvező ___________ .
kapcsolatok teremtésére kell felhasználni. 
Kitartással — úgymond mindent rendbe 
hozhatunk! A kereszténység parancsait bele 
kell vinnünk az állami gazdasági éleibe.

A miniszter lelkes ünnepelletése után 
Czettler Jenő kijelentette, hogv dr. Ernszt 
Sándor minisztersége friss erő’ jelent a 
demokrácia és a takarékosság irányában.

programja a ta- 
a feltétellel vól- 
kapcsolatainkat 
és kijelentette, 

atmoszférát uj

Uáciuti temoink
Újpesten, vlllamoanA?, közmüvekkel. Stracd- 
fördő ! Fenyvespark ! Foglaló után vételárhatrakk 

a ham M gengls résziéire 
Azonnali építkezést KöztlRZ'vIseidknek m»Rod- 

be yl kölcsönnel Is. _
FeblHro'IMs: maki, V., Mpnt-köne 28., I. em. 7. 
Telefon : 2fl<1 OS iVaRámm opész nnp 1ri UJpej- 
len, Építő és ParceltAzó Rt., Benlczky-utca 3- 

Telefon ; 040 -54, 8 3 óráig
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Súlyos autószerencsétlenség 
a Kossuth laios-téren 

négy sebesülttel

Vasárnap este 8 óra tájban súlyos autó
szerencsétlenség történt a Kossuth Lajos- 
tér és az Alkotmány-utca kereszteződésénél.

A Szemólynök-utca irányából a Kossuth- 
szobor mögül kanyarodott ki a Kossuth 
Lajos-térre a Bp. 16—506. rendszámú taxi, 
amelyet Bálint Ferenc sofőr vezetett és 
amelynek négy utasa volt: Hragavetz Ru
dolf 30 éves posta és távirdaszerelő, Gcrvay 
Erzsébet 18 éves ipariskolai növendék, 
Schück Jánosné háztartásbeli asszony és a 
menye, Schück Ferencné, 20 éves háztar
tásbeli nő.

A sofőr az Alkotmány-utcába akart be
kanyarodni. Az utca torkolatánál 

összeütközött a vele szembe jövő Bp. 
29—614. rendszámú magánautóval, 

amely Molnár Gyula Rákóczi-uli kereske
dőnek a tulajdona és amelyet a fia, Molnár 
László 26 éves kereskedő vezetett.

Molnár autója elkapta a taxi hátsó kere
két és hatalmas erővel ellökte. A taxit az 
erős lökés

valósággal elsöpörte.
Métereket csúszott az úttesten, azután han
gos recsegés-ropogással fölborult. A sofőr 
és az autó négy utasa

széles ívben röpültek ki a taxiból, 
amelynek karosszériája pozdorjává tőit és 
az utasok valamennyien megsebesültek. 
Hragavetz Rudolf agyrázkódást szenvedett.

Egy budapesti uriasszony 
rejtélyes öngyilkossága egy 

lepsényi szállodában
Nagykanizsa, szeptember 28.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefon
jelentése.) Rejtélyes öngyilkosság ügyében 
inditott nyomozást a lepsényi csendőrség, 

f.wikwist, kWSMitt.>*  1’í.slj..11P1ó;
Ságokkal is, hogy világosságot derítsen az 
öngyilkos személyére és tettének hátterére.

Egy középkorú, elegánsan öltözött uriasz*  
szony érkezett tegnap az esti vonattal Lep
sénybe. Az uriasszony egyik lepsényi szál
lodába ment, ahol kiállította bejelentő
lapját. A bejelentőlapot

Löffcsányi Gézáné néven állította ki és 
állandó tartózkodási helyéül Budapestet 

jelölte meg.
Az uriasszony visszavonult szobájába.

Másnap délben a szálloda alkalmazott
jainak feltűnt, hegy nz urinő nem hagyta 
el szobáját. Kopogtattak, majd zörgetni

Egy textilnagykereskedö cég 
ötszázezer pengős bukása után 

egy-egy évi börtönre ítélték 
a ionokot es iokonyveiot

Érdekes bünperben hozott most Ítéletet 
■z ítélőtábla. Egy textilnagykereskedö cég 
bukásából keletkezett a bünügy, amely 
most került az Ítélőtábla elé.

Rosenfeld Dezső és Herz Andor kereske
dők még esztendőkkel ezelőtt, amikor a 
textilkereskedelem konjunktúrája felvirág
zott Budapesten, texlilnagykereskedést nyi
tottak. A vállalat kitünően prosperált, a tár
sas cég egyik nagy üzletet csinálta a másik 
után. Különben vidéki és külföldi cégekkel 
állott összeköttetésben Rosenfeldék vállalko
zása, amelyet hosszabb ideig Rosenfeld 
Dezső sógora finanszírozott. Rosenfeld só
gorának Milánóban van textilnagykereske
dése és amikor a pesti társasüzlcte meg
kezdte működését,

nagyobb összegű készpénzt bocsátott 
rendelkezésre, majd nagymennyiségű 

árut hitelezett.
A kedvezőtlen gazdasági viszonyok nem 

kímélték meg Rosenfeldék cégét sem, amely 
nem tudott megbirkózni a válsággal és

Ma indul újra hóditó útjára a

Hindu síremlék
hangos váltósaiban 

A filmgyártCa rameka 

ek Mozgó Pídria Mozgó 
r., Jóisof-kOrut 70 Vili., Népaxtnháx-utca 13

azonkívül fején, vállán, lábán és
egész testén zúzott sebeket kapott.

Gervay Erzsébet zúzott sebeket szenvedett 
és az egész arcát összevagdalták az autó 
összetörött szélvédő táblájának üvegcsere
pei. Ugyancsak zuzódásokat szenvedtek és 
az üvegszilánkoktól megsebesültek Schück 
Jánosné és Schück Ferencné.

Bálint Ferenc soffőr szintén kizuhant a 
kocsiból, neki azonban csodálatosképpen 
semmi baja sem történt. Sértetlen maradt 
Molnár László, a másik autó vezetője is.

A közelben szolgálatot teljesítő rendőr a 
mentőket hívta, akik első segítségben része
sítették a sebesülteket. Hragavetz Rudolfot, 
akinek súlyos az állapota, a Vöröskereszt
kórházba vitték, Gervay Erzsébetet, Schück 
Jánosnét és Schück Ferencnét pedig laká
sukra szállították.

A rendőr ezután
Molnár Lászlót és Bálint Ferencet elő

állította a főkapitányságra, 
ahol megkezdték kihallgatásukat. Bevontat
ták a főkapitányságra a két autót is, ame
lyeket holnap szakértők fognak megvizs
gálni. Az összeütközés körülményeiről ellen
tétes vallomások hangzottak el és a rendőr
ségnek eddig

még nem sikerült tisztázni, 
hogyan történt pontosan a baleset és kit ter
hel érte a felelősség.

kezdték az ajtót, a szobából azqn~Ma nem 
hallatszott válasz. Ezután feltörték a szoba 
ajtaját és

a szobában ott találták eszméletlenül, 
t habzó szájjal özv. Löffcsánylnét.

Azonnal orvost hívtak, aki azt állapította 
meg, hogy

az urinő ismeretlen méreggel megmér
gezte magát.

A csendőrséget is értesítették s a csendőrök 
átkutatták a szobát. Az éjjeli szekrényen 
néhánysoros búcsúlevelet találtak, amely
ben Löffcsányiné azt írja, hogy

szerelmi bánatában követte el öngyil
kosságát.

Súlyos állapotban a siófoki kórházba szál
lították az uriasszonyt és az öngyilkosság 
ügyében a nyomozást tovább folytatják.

ötszázezer pengővel fizetésképtelen lett, 
félmillió pengős bukás után bűnvádi fcl-A . ..

jelentés érkezett az ügyészségre.
A feljelentést, amely hitelezési csalás
sal és az üzleti könyvek meghamisítá
sával vádolta meg Herz Andor cég
főnököt, Rosenfeld Dezső, a társfőnök 

tctle.
Az ügyész a vádlottak padjára Hitette a 
feljelentő Rosenfeldct is és ugy őt, mint 

Ilerzet egy-egy évi börtönre Ítélték.
De ugyancsak egyévi börtönt szabott ki 
Herz Andor édesapjára: Herz Gyulára, a 
cég könyvelőjére is az üzleti könyvek meg
hamisítása miatt.

Ilyen előzmények után került az ügy a 
Tábla elé, ahol Fabó főügyész, Tarján Mi
hály dr. és Adler Izsó dr. védők beszédei 
után megváltoztatták az elsőfokú bíróság 
Ítéletét. Rosenfeldct bizonyíték hiányában 
felmentették, Herz cégfőnököt és édesapját 
azonban egy-cgy évi börtönre ítélték cl.

Nagyatádi Szabó István- 
emlékünnepély Szentgálon

Nagyatádi Szabó István pártja zászlóbontá
sának húsz éves évfordulóját vasárnap délelőtt 
a Nagyatádi Szabó István Serlegszövetség 
Szentgálon — a húsz év előtti zászlóbontás 
színhelyén — ünnepelte meg. Mór szombaton 
este Mayer János földmivelési miniszter veze
tésével a kormánypárt számos tagja utazott el 
és vasárnap reggel érkeztek Hercndre, ahol 
küldöttség üdvözölte a minisztert és kiséretét, 
majd lovasbandérium kíséretében hajtattak 
Szentgálra, ahol Gombás Bálint községi biró 
fogadta a minisztert és a képviselőket.

Reggel 9 órakor a katolikus és református 
templomokban istentisztelet volt, majd a köz
ség főterén Szabó Sándor országgyűlési kép
viselő megnyitotta az ünnepélyt. A diszgyiilés 
elnökévé Tankovics Jánost, alelnökévé pedig 
Mohácsi Lajos evangélikus esperest választot
ták meg.

Tankovics János üdvözlő beszéde után

hogy a soffőríik Jobban ügyeljenek rájuk

őkel

A főkapitány most adta ki ujabb rendel
kezését a közlekedési rendről, de az illeté
keseket természetesen továbbra is foglal
koztatja a probléma.

A közlekedés első és legfontosabb kérdése 

a gyalogjárók védelme.
Ezen a téren készül most egy igen érdekes 
újítás. Fölmerült ugyanis az a terv, hogy

a szervi fogyatékosokat jellel kell 
látni,

hogy a járművezetők felismerhessék 
és fokozottabban figyeljenek rájuk.

A terv szerint
a vakok, süketek, bénák és lassú moz
gású rokkant, öreg emberek sárga kar

szalagot kapnak
és a soffőröknek az lesz az utasításuk, 
hogy ha sárga karszalagos járókelőt látnak, 
fokozottabban vigyázzanak.

Természetesen a karszalag viselése nem 
kötelező és csak az hordaná, aki akarja. A

Mayer János föídmlvelésügyl miniszter 
szólalt fel, aki azt hangoztatta, hogy bár több
ször követelték azt, hogy a kisgazdaképvise
lők ellenzéki padokra menjenek, ö mégis azt 
mondja, hogy ha a kormányban aktív részt 
vesznek, módjukban áll a nép érdekében szük
séges intézkedéseket megvalósítani. Ha azt ta
pasztalnák, hogy a kormány elzárkózik a falu 
érdekében lévő kívánságoktól, otthagynák a 
helyeiket s nem vennének részt a kormányban.

Utána Pesthy Pál. az Egységespárt elnöke, 
majd Jókai Ihász Miklós, a kerület képvise
lője, Csontos Imre, Mohácsi Lajos, Csizmadia 
András és Schandl Károly, a Falu Országos 
Földmives Szövetség nevében szólalt fel és vé
gül Szabó Sándor, az Egységespárt alelnöke 
mondott köszönetét a szónokoknak és a dísz
közgyűlés Tankovics János zárószavaival véget 
ért. Délben a református iskola nagytermében 
kétszázterilékes bankett volt.

megszivlelendő terv végrehajtásáról most 
folynak a tárgyalások.

A Nemzeti Szabadelvű Párt 
vasárnapi gyűlése

Vasárnap délelőtt látogatott gyűlést rende
zett a Nemzeti Szabadelvű Párt a Hungária- 
körüli Winkler mozgóban. A gyűlésen a kö
zelgő fővárosi választások taktikáját beszélték 
meg. A párt különben a közeljövőben főbb 
nagygyűlést tart. így a józsefvárosi intéző
bizottság ma este a párt erzsébelköruti köz
pontjában, a ferencvárosi intézőbizottság 
ugyancsak ma este 7 órakor a Róday-utca 49. 
sz:‘m alatti párthelyiségben, ahol Rassay Ká
roly, a párt elnöke is megjelent. A lipótvárod 
intézőbizottság kedden este, a XIV. kerület 
nagyválasztmánya ugyancsak kedden este, az 
ifjúsági csoport is kedden este ülésezik
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Sebestyén József, az OTI 
igazgatója távozik állásából

Átszervezik a személyzeti osztályt — szigorítják 
a tisztviselők ellenőrzését

Az elmúlt hónapokban többször foglalkoz
tatták a nyilvánosságot az Országos Társada
lombiztosító Intézet egyes hivatalaiban történt 
anyagi természetű visszaélések.

A hódmezővásárhelyi Hóknál 
felfedezett visszaélések ügyében báró Podma
niczky György központi titkár még folytatja a 
vizsgálatot, egv másik, körülbelül negyvenezer 
pengős szabálytalanság ügyében

a központi gondnoki hivatalban
folyik a vizsgálat, most pedig az intézettől 
függetlenül, de annak a kebelében működő

segítő egyesület
botránya került nyilvánosságra.

A segitőegycsületnél történt visszaélések 
ügyéről különféle verziók keringlek, u Hétfői 
Napló munkatársának azonban sikerült meg
tudni

nz eset hiteles történetét.
Biloreczky József intézeti titkár, titkárja volt a 
scgitőegycsiilelnek Is. Ez év elején lemondat
ták az egyesületnél viselt állásáról és jelentési 
tettek róla az intézetnél. A jelentés alapján 
fegyelmi indult ellene.

első fokon azonban felmentették.
A vezérigazgató megfellebbezte a végzést, 
a mely most van döntés alatt a népjóléti mi
nisztériumban.

Mostanában azután kiderült, hogy Biloreczky 
József egyesületi titkársága idején

tízezer pengői kért kölcsön az egyesület 
számára Roller Zsigmond gabonakereske

dőtől.
Biloreczky intézeti titkári mnőségében levél

ben elismerte, hogy az intézetnek tudomása van 
az egyesületi kölcsön felvételéről. Roller Zsig
mond erre kiutalta a pénzt, amely mint most 
kiderült,

nem jutott cl rendeltetési helyére.
A kölcsönből kétezer pengőt visszafizetett Bi-

Vay Kázmér bűnügyének 
főtárgyalása: 

december közepén
Nyolc-tíz. hétit*  tart a tárgyalás — Halassy az elme

orvosok eddigi megállapítása szerint teljesen 
beszámítható

Vay Kázmér bűnügyében, — mint a Hétfői 
Napló jelentette — az ítélőtábla Is helyben
hagyta nzt a végzést, amely Vay kaució ellené
ben való szabadlóbrahelyezését elutasítja. 
Ezek lilán most már a törvényszék ítéletéig 
végleg eldőlt a lelralóztatoll miniszteri tanácsos 
sorsa: Vay Kázmér a fogházban várja meg az 
elsőfokú bíróság ítéletét.

Ezen a héten a Vay-ügy vizsgálnia érdekes 
és jelentős stádiumba kerül. Széchy István ki
rályi ügyész négy hónap óta tartó szakadatlan 
munka után

tegnap fejezte he azt a monstruőzug vlzs- 
Súluti Indítványt, amelyből az egész bün- 

gy története kibontakozik a vád néző
pontjából.

Az ügyész eddig ugyanis csak formális vizsgá
lati indítványt adott s a most elkészült mun
kájában foglalja csuk össze az egész bűnügyet. 
A végleges ügyészi indítvány nz újabb bizonyí
tékok egész seregét sorakoztatja fel Vay Káz
mér és társai ellen, akik közül az ujahban le
tartóztatott CzMér Antal. Auguszt József és 
Klauschek Rezső megvesztegetési bűnügyére 
vonatkozóan is számos uj bizonvilékot pro
dukál.

Részletesen foglalkozik nz Indítvány Bog
dán ff y Géza és Gerlóezy Gedeon szerepé

vel |s,
■kiket tudvalévőén többször kihallgattak.

E^y fedezetlen csekk**  
utalvány segítségével 

követték el a 20,000 pengős 
csalást a Postatakarékban

Az ellenőrzőszelvényt a hivatal csőpostáján cserélték ki
A Postatakarékpénztárban tévesen kifize

tőn húszezer pengős csekk ügyében nngy 
créllycl folyik a postatukarékpénztári házi
vizsgálat és ezzel párhuzamosan a rendőrség 
nyomozása, A szombati és vasárnapi nyomo
zás adatni egyre nyilvánvalóbbá, sőt most 
már kétségtelenné teszik, hogy vakmerő és 
egyenesen példátlanul álló csalás utján tör
tént a postatakarékpénztár pénztáránál a 

lorcczky, a fönnmaradt nyolcezer pengőt pedig 
most kérte vissza Roller Zsigmond és igy de
rült ki a szabálytalanság.

Biloreczky Józsefet felfüggesztették állásától 
és megindították ellene a fegyelmi eljárást. Ér
dekes, hogy

a scgltőcgycsület nem terelte bűnvádi útra 
a dolgot.

Az egyesületnek az az álláspontja, hogy Bilo
rcczky jogtalanul vette fel a kölcsönt, 

a kár tehát azt terheli, aki a kölcsönt adta.
Ezzel szemben Roller Zsigmond arra az állás
pontra- helyezkedik, hogy a kölcsönző Bilo
rcczky hivatalos minőségben kérte, tehát

a scgllőegycsülci, vagy az Intézet felel érte.
Az utóbb történt események különben arra 

az elhatározásra juttatták az intézet vezetősé
gét, hogy jövőre minden tekintetben 

megszigorítják az ellenőrzést 
és elejét veszik annak, hogy megtévedt tisztvi
selők botrányokba keverjék az intézetet.

Szó van arról is, hogy álszervezik a személy
zeti osztályt. Az átszervezést aktuálissá teszi 
az is, hogy

Sebestyén József igazgató, a személyzeti 
osztály vezetője rövidesen távozik állásá

ból.
Sebestyén József, aki a székesfehérvári egy
házmegye felszentelt papja, egvik legbizalma
sabb hive és barátja volt Vass Józsefnek. A hir 
szerint Shivoy Lajos székesfehérvári püspök 
kívánságára elhagyja világi állását és Székes
fehérvárott fog egyházi funkciót teljesíteni.

Távozásával különben még egy slallum üre
sedik meg, mert

Sebestyén József az állami házak gond- 
nokn Is.

Távozásáról, mint befejezett lényről beszélnek, 
azt azonban, hogy ki lesz az utódja, még nem 
lehet tudni.

Az ügyész értesülésünk szerint
c hét elején, holnap, vagy holnapután ter
jeszti a vizsgálóbíró elé liatulmas vizsgá

lati indítványát,
amely könyvalakba foglalva, egy vaskos köte
let lenne ki.

A vizsgálóbíró döntése után most már aktuá
lissá válik a Vay-ügy főtárgyalásának termi
nusa is. A Hétfői Napló információi szerint

Vay Kázmér bűnügyének törvényszéki fő
tárgyalása december közepén kezdődik s 
tekintettel a biinper nagy anyagára, előre

láthatólag nyolc-liz hétig fog tartani.
Az eddigi diszpozíciók szerint a főtárgyalás 
elnöke Tőrekp Géza kúriai biró, a bünlelölör- 
vényszék elnöke lesz.

Itt számolunk be arról is, hogy Halassy 
Géza clmeorvosszakértői megfigyelése ügyé
ben milyen megállapításra jutottak az orvosok. 
Az chneorvosszakérlők eddigi megfigyelésük 
során azt tapasztalták, hogy

bár n letartóztatott műépítész Idegeit ala
posan megviselték n kiállott Izgalmak, Ha- 
lassy Géza teljesen beszámítható s elme

zavar tünetei nem mutatkoznak rajta.
A megfigyeléssel megbízóit orvosszakértők 
egyébként c héten terjesztik be Írásos vélemé
nyüket Halassy Gézáról.

húszezer pengő téves kifizetése. A vizsgálat 
során ugyanis megállapították, hogy a Fél
ten és Guilteaume kábelgyár altisztje által 
benyújtott húszezer penegős csekken 

kezelés közben kicserélték az ellenőrző 
szelvényt,

úgy, hogy a csekk, miközben a pénztárból 
a csőpostán keresztül feljutott a könyvelő
cégbe, majd onnan a kifizető pénztárhoz, az

alatt az eredeti szelvény és szánt helyett 
más szelvényt és más számot kapott és a ki
fizető pénztárnál jelentkező ember 

ezzel, a hamis számmal vehette fel min
den kockázat nélkUI a húszezer pengőt.

Megállapították azt is, hogy a kicserélt szel
vényt egy Schmidt János nevére benyújtott 

fedezetlen csekkről vette le valaki, 
amelyhez mellékelve volt a félnek kiadott 
ellenszelvény is. Ezek az adatok kétségte
lenné tették ugv a házivizsgálatot végző 
postatakarékpénztári ellenőrök, valamint a 
rendőrtisztviselők előtt, hogy két ember
között összejátszás történt:

az egyik ember a postatakarékpénztár 
egyik alkalmazottja, a másik pedig az, 
aki előre megkapta a hamis szelvényt 

és aki ennek alapján a kifizető pénztárnál 
átvette a húszezer pengőt.

A vizsgálatot és a nyomozást rendkívül 
megnehezíti az a körülmény, hogy a be
nyújtott csekkek útja a postatakarékpénztár
ban csőposta utján vezet keresztül mind
azokon a helyeken, ahol a kiutalással kap
csolatos teendőket el kell végezni. .4 csápos

Vdlasztani- 
fudni kell!

’O’n már sokat 
látott, de oly 
tökéleteset, 
mint am ilyen 
a hordozható, 

Royal Porfable,
érőgép most 
megjelent uj 
modellje, még 
nem! Tekintse 
meg és könnyű 
lesz választania,,.
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tól altisztek kezelik, akik a csőposta utján 
érkező csekkeket átveszik és elintézés utján 
továbbítják. Olyan gyorsan történik egy, 
egy ilyen művelet, hogy tiz perc sem telik 
bele és a kiutalás már meg is történt, a ki, 
fizetendő csekklap már le is érkezik a ki- 
fizető pénztárba. Egyenesen érthetetlen, sőt 
fantasztikus, hogy a tökéletes ellenőrzés és 
a gyors lebonyolítás mellett, hogyan történ
hetett meg ez a boszorkányos szelvénycsere 
amely a húszezer pengő téves kifizetésére 
vezetett.

A főkapitányság Jegjobb delektivjei fog- 
tak hozzá a házivizsgálat eddigi eredményei 
alapján, hogy a rejtélyes kifizetés ügyét tisz- 
fázzák.

A főkapitányságon vasárnap délben a kő- 
vetkező hivatalos jelentést adta ki az ügy
ben:

— Csalás bűntettével gyanúsított ismeret
len tettes elleni ügyben a főkapitányság bűn
ügyi osztálya felhívja azt az egyént, aki 
Schmidt Jánostól folyó hó 25-én vagy ezt 
megelőzőleg 84 pengő 77 fillérről szóló fede
zetlen csekket kapott, hogy a főkapitányság 
második emelet 143. szám alatti szobájában 
jelentkezzék.

Royal Orfeum
október a-ón, * órakor.
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A Hirsch testvérek, 
ahlKnek meggyilkolásai onkem bevallotta 

egy eiiogoit zsebtolvaj, 
tényleg eltűntek BudanesirOI

a rendőrség ereiyes nyomozást indított a Kettős gyitKossdgi Ügyben
Múlt heti számunkban elsőnek jelentettük, 

hogy Székesfehérvárott zsebtolvajlás miatt 
letartóztattak egy Kéri László nevű 22 éves 
fiatalembert, aki a törvényszáki tárgyalás 
alkalmával azt a megdöbbentő bejelentést 
telte, hogy nemcsak lopás büntette terheli 
lelkiismeretét, hanem két gyilkosság is, ame
lyeket Budapesten követett el.

A szenzációs bejelentés alapján a székes
fehérvári ügyészség elrendelte, hogy Kéri 
Lászlót Budapestre szállítsák. Ez meg is tör
tént a hét folyamán. Ugyanakkor a székesfe
hérvári ügyészség átiratban értesítette a bu
dapesti főkapitányságot a vallomásról és 
ezen az alapon indult meg a nyomozás. A bu
dapesti ügyészségen kihallgatták a két gyil
kosságot magára vállaló fiatalembert, aki 

fentartotta állításait.
Ezekután vasárnap délelőtt a budapesti főka
pitányságra küldtek át a letartóztatásban 
lévő rabot, ahol nyomban megkezdték ki
hallgatását. ,

A huszonkétéves fiatalember a rendőrsé
gen is

részletes beismerő vallomást tett, 
sőt egészen uj és pontos adatokat is hozott » 
rendőrség tudomására.

A jászárokszállási születésű Kéri László 
vasárnap délelőtt előadta a rendőrségen, 
hogy annakidején, amikor a két Ilirsch fiú
val megismerkedett, Stampfer Zsigmond 
Krisztina-körut 101. alatt lévő füszerkereske 
désében inaskodott. A Hirsch-fiukkal együtt 
megismerte azok unokatestvérét, Hirsch 
Irént is. A Hirsch-fiuk, akik nála idősebbek 
voltak, unokahugukkal együtt a Fillér-utca 
környékén laktak és. többször panaszkodtak 
neki, hogy nem tudnak megélni és nem tud 
ják unokahugukat eltartani.

Rávették őt, hogy gazdájától különböző 
árukat lapjon.

Ezeket az árukat mindig átadta Hirschéknek 
és ezen az alapon szoros barátság fejlődött 
ki közöttük. A lopások azonban kiderüllek 
és a budai fűszerkereskedő nyomban elbo- 
csat ott O'ielvctp ni-kühnazottjátr*  — — -

192ft. tavaszán, egy vasárnapi napon, a 
két Hirsch-fiu társaságában kirándult a Kis 
Svábhegyre. Estefelé Kéri László összeszólal
kozott Hirsch Józseffel és veszekedés közben 
egy kőbánya tetejéről letaszította Hirsch Jó
zsefet, a mintegy 30—40 méter mélységű bá
nyába. Hirsch Gyula szemtanúja volt az 
esetnek és azt is látta, hogy Kéri László el
menekül. Másnap találkoztak és Hirsch 
Gyula közölte Kéri Lászlóval, hogy

öccse meghalt, a koponyáját roncsolta 
szét és ő eltüntette a holttestet,

hogy barátjának ne legyen baja. De hogy mi
ként tüntette el a holttestet, s hová ásta cl, 
arranézve nem adott közelebbi felvilágosí
tást.

Ettől kezdve Hiisch Gyula állandóan zsa
rolta,

kltanltotla a zsebtolvajlásra 
és kényszerilette, hogy minden zsákmányát 
neki adja át. A rendőrség egy Ízben elfogta, 
egész csomó zsebtolvajlást és betörési bízó-

nyitottak rá, ugy, hogy a bíróság két évi 
jegyházra ítélte. Büntetését a gyüjtőfogház- 
ban töltötte ki, ahonnan ez év junius 20-án 
szabadult ki. Pár nap múlva véletlenül az 
Oktogon-téren összetalálkozott Hirsch Gyu
lával, aki újra hatalmába kerítette őt, arra 
hivatkozva, hogyha nem engedelmeskedik 
parancsainak, akkor gyilkosság miatt újra a 
rendőrség kezére adja. Kéri László rettene
tesen megijedt, mert nagyon félf, hogy ' 
kétévi fegyház után újból bajba keveredik, 

zsarolójának mindjárt negyven pengő 
készpénzt adott át

és azután tovább folytatta a lopásokat 
minden zsákmányát újra Hirsch Gyulának 
adta. Julius vége felé Keszthelyre menekült 
Hirsch Gyula elől, de Hirsch Gyula meg
tudta, hogy hol tartózkodik, utána utazott és 
visszahozta Budapestre. Augusztus 4-én éj
szaka a Ferenc József-hidnál adtak egymás
nak találkozót. z\ hid budai oldalán jöttek 
össze az éjfél utáni órákban és elindultak az 
összekötő vasúti Ilid felé. Közben összevesz
lek és Kéri oly erővel ütötte állón Hirsch 
Gyulát, hogy az lezuhant a földre. Ekkor 
Kéri rátérdelt Hirsch Gyula mellére,

elkapta a torkát és addig fojtogatta, 
aniig zsarolója megfulladt.

Ez már a Duna holt ága közelében történt, 
ahol — Kéri előadása szerint — egy szélmo
tor van.

A holttestet a viz partjára vonszolta, az
után bcletaszitotta.

A rendőrségen jegyzőkönyvbe foglalták 4 
részletes vallomásokat és azonnal a legna
gyobb eréllyel láttak hozzá a nyomozás 
megindításához. Mindenekelőtt megállapítot
ták, hogy Kéri László valóban Stampfer 
Zsigmond fiiszerkereskedőnél állott alkalma
zásban és onnan lopás miatt bocsátották cl. 
De megállapította a rendőrség azt is, hogy 
Hirsch Gyula és Hirsch József

valóban létező személyek voltak.
Hirsch Jószef lizenhatéves lehetett abban az 
időben, amikor Kéri László szerint a lwlá- 
1ös hátas zlTATa érte á svábhegyi kőbányában, 

a Hirsch Gyula pedig huszonhetedik évét töl
tötte be most nyáron. Megállapította a rend
őrség, hogy mind a kelten bécsi születésűek 
voltak, artista családból származtak és mind
ketten ismert zsebtolvajok és bűnözők vol
tak. Pontos személvleirást is beszerzett n 
rendőrség Hirsch Gyuláról, aki az adatok 
szerint 170 cm. magas, sovány testalkatú, 
hosszúkás arcú, barna hajú és barna szemű 
férfi voll. A kora délutáni órákban, amikor 
ezeket a tényeket megálianitotta a rendőrség, 
megtörténtek a legsürgősebb intézkedések n 
teljes tényállás felderítésére. Mindenekelőtt 

táviratokat küldtek az összes dunnmcntl 
községekhez,

hogy nem fogtak-e ki a Dunából augusztus 
i-e óta egy olyan ismeretlen holttestet, 
amelyre ráillik Hirsch Gyula személyleirása. 
De megtörténtek az intézkedések a kél 
Hirsch-fiu unokanővérének a felkutatására

Vámház-körut 6 — Andrássy-ut4
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Ágnes asszony ha ma élne,
Neki is csak ALBUS kéne. 
Megnyugodna végre lelke, 
Lepedője tiszta lenne.

A NAGYMOSÁS ma mar nem gond azoknak, akik az ALBUS-SZAPPANOKAT 
használják. Az újabban divatba jött selyem fehérnemüeknek — még a legfinomabb 
anyagból készülteknek is — továbbá selyemharisnyáknak is megbízható mosószere 
az ALBUS HÁZI- vagy SZINSZAPPAN, mert a vízben néhányszor megforgatva, 
azonnal gyors habot eredményez és ebben a finom szappanhabban a legfinomabb 
fehérnemüeket is gyorsan lehet tisztítani, anélkül, hogy az anyagot megtámadná.

Használjon tehát Ön is

t
is, mert Kéri határozottan állítja,
hogy a Hirsch-leány életben van és itt kell 
tartózkodnia Budapesten. Annyit máris 
megállapított a rendőrség, hogy a Fillér-utca 
környékén lévő legutóbbi lakásukból

Hirschék eltűntek
és azóta sehol sem jelentették be magukat 
újólag.

A hatóságok kétkedéssel fogadták Kéri 
Lászlónak borzalmas bejelentéseit, mindenki 
azt hitte, hogy a fiatal zsebtolvaj valami rej 
télyes okból vállalta magára a kettősgyilkos
ság meséjét, esetleg csak azért, hogy a szé- 
kesfehévúri ügyészségről a budapesti ügyész
ségre kerülhessen, azonban az adatok eddigi 
ellenőrzése amellett szól, hogy Kéri László, 
aki töredelmes biinbánással adja elő a tör
ténteket, igazat is mondhat. A főkapitánysá
gon a nyomozás a legnagyobb eréllyel folyik 
és egy-liét napon be’iil tisztázódik, hogy 
valóban elkövelfe-e Kéri László a magára 
vállalt két gyilkosságot.

önlnditója le volt szerelve.
Az autó az úttest közepén állt és D'Elia le
szállt a kocsiról, hogy felkurblizza gépét. 
Amikor azonban elindította a gépet, 

tévedésből hátrafelé Indította el 
és a gyors irammal elinduló gép fölszaladt 
a járdára. A tényállás tisztázása után D'Elia 
Zsigmondot gondatlanságból okozott súlyos 
testi sértés miatt vasárnap délelőtt 

letartóztal-úk
a főkapitányságon — a már életbeléptetett 
szigorú főkapitánysági rendelet értelmében 
— és vasárnap délután átkisérték az ügyész
ség fogházába.

Bethlen István gróf 
szerdán visszatér a fővárosba

miniszterelnök 
megbízható helyről 

értesül — szerdán visszatér a fővárosba és 
átveszi hivatala vezetését.

A miniszterelnök jelenleg gróf Károlyi 
László vendége Radványban, ahol nagyobb 
vadászaton vesz részt. Előzőleg Lillafüre
den volt, ahol a jávorkuli vadászkastélyban 
szállt meg és ott voltak Gömbös Gyula hon
védelmi miniszter és Kállay Miklós keres
kedelmi államtitkár is. A lillafüredi erdők
ben cserkészett ugy a miniszterelnök, mint

Gróf Bethlen István 
mint a Hétfői Napló

— j kísérete is és kora reggelenként már szarvas-
• bögés-lesen volt. A miniszterelnöknek az 
elmúlt pénteken sikerült egy tizenegyagan- 
csos szarvasbikát ejteni, ám vadászbüszke
sége nem sokáig tartott, mert másnap 
Kállay Miklós tizennégyagancsos szarvas
bikát leritett le.

Gömbös Gyula honvédelmi miniszternek 
mór kevesebb szerencséje volt a vadásza
ton, mert semmi hirt nem kaptunk arról, 
hogy sikerült volna neki jelentősebb vadász
zsákmányra szert tennie.

D’Elia Zsigmondot vasárnap 
letartóztatta a rendőrség

Ellenzéki iparos és 
kereskedő nagygyűlés

Ferencváros iparosai és kereskedői vasárnap 
: délelőtt erősen látogatott nagygyűlést tartottak 
a Lónyay-nagykávéházban Bállá Ernő dr. el
nöklete alatt.

A gyűlésen megjelent Fábián Béla dr. ország
gyűlési képviselő is, aki Tart Béla fővárosi 
bizottsági tag és I.aczkó Sándor felszólalása 
után nagyobb beszédet mondott.

Ostorozta a mai politikai és gazdasági hely
zet tarthatatlanságát.

— Mintha elvágták volna a zsilipeket, — 
mondotta — a visszatartott panaszok árja sza
kad rá a magyar életre. És minden panasz két 
bajt sir:

nincse kereset és sok a közteher.
Nincs kereset, mert évtizedek óta itt a városi 
politika és az állami politika csak vett, vett 
és vett, esztendők óta csak bedugaszolták a 
kereseti forrásokat, ahelyett, hogy újakat nyi
tottak volna. Az államhatalom, amely állan
dóan százmilliópengős feleslegekkel dolgozol!, 
amikor az állampolgárok kasszájában már hiá
nyok mutatkoztak,

csak a máaak élt
és nem törődött sem a maga, sem a polgárai 
jövőjével.

Utána Pakots József buzdító beszédet tartott.

Szombaton délben, mint ismeretes, súlyos 
automohilízerencsétlenség történt a Horthy 
Miklós-uton. D'Elia Zsigmond likőrgyári kép
viselő autójával fölrohnnt a járdára és ott 
egy idős uriasszonyt. egy ügyvédet és a fiát 
elgázolta. Mind a hárman súlyos sérüléseket

szenvedtek. D'EIin Zsigmondot előállították 
a kerületi kapitányságra, ahol őrizetbe vet
ték.

Vasárnap délelőtt azután a főkapitánysá
gon tisztázták a tényállást. Kiderült, hogy a 
s-eréncsétlenségct okozó autó

Minden eslo 8 órakor

abár
fővárosi operettszinház

AZ
A megszokott babkávét a koffein 
leszi kívánatossá. A tiszta, valódi 
koffeintartalmú babkávé nemcsak 
élvezeti cikk, hanem orvosság a 
legkülönbözőbb betegségek ellen. 
Ezt olvassa ön az „Orvosi nyilat*  
kozatok“ érdekes gyűjteményéből, 
amely minden Meinl fióküzletben 

megtalálható.

MEINL GYULA RT.
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A modern nyelv- 
bktatás szenzációja

ROSE
a ROSE-féle ábnízolő-módszer szerint.
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Nyolcszor rálfitt a feleségéire, 
azután agyonlőtte magát 

egy amerikai magyar gyáros, mert az asszony 
otthagyta es gyermekeivel elviül vissza akart 

térni magyarorszegra

veteli. Wiesner Sándor azt állítja, hogy
■ biztosítási perek intézésében munkás

gyűlölő szellem nyilvánul meg.
A szónokot Huszár elnök ezért a kifejezésért 
rendreutasitja. Az elnök csak percek múlva tud 
rendet teremteni. Lillin József is a takarékos
ságra hívja föl a figyelmet. Lehetetlen állapot
nak tartja, hogy a munkáltatók egyrésze, amig 
ők nyaralni mennek, cselédeiket összekötteté
seik révén bedugulják az OTI kórházaiba.

A közgyűlés ezután elfogadta az 1931. évi 
költségvetési tervezetet. Chorin Ferenc szerint 
a megnyirbált önkormányzatért semmiképen 
sem lehet a felelősséget vállalni. Rohayi János 
az ellen tiltakozik, ho‘gy a szociáldemokraták 
napilapjukban, de még itt a közgyűlésen is, 
ha csak közbeszólás formájában bár, de a ke- 
resztényszocialisták menhelyének nevezik a 
Társadalombiztosító Intézetet.

Rohayi szavaira megint csak óriási vihar tá
madt, különösen a szociáldemokrata oldalon.

Gál Benő ezután a munkásság nevében az

ellen tiltakozik, hogy az adminisztrációs 
kiadások fedezésére a biztosítottaktól elvont 
táppénzeket fordítsák.

Fenyő Miksa
azt hangoztatja, hogy

ac állam hozzájárulását kell követelni 
at OTI megingott egyensúlyának helyreállitásá- 
hoz.

Huszár Károly elnök a szemmellátható ellen
tétre való tekintettel névszerinti titkos szava
zást rendel el a vitát provokáló és a táppénz 
leszállítása ellen tiltakozó javaslat fölött. A 
szavazás szünete alatt a munkaadók és n 
munkavállalók között a közgyűlés további 
programjára vonatkozóan kompromisszum jön 
létre, hogy az indítványokat minden felszóla
lás nélkül megszavazzák. így azután a két
naposra tervezett közgyűlés délután félháromra 
befejeződhetett. A szavazás során, miután nem 
volt meg kétharmadrész többsége, a javaslatot 
visszautasították.

Vasárnap délben kábelsürgöny érkezett 
Budapestre C.lcvclnndból Egy amerikai ma 
gyár család megdöbbentő tragédiájáról számol 
be a távirat a pesti hozzátartozóknak.

Portók Ferenc budapesti kereskedő eszten
dőkkel ezelőtt vándorolt ki Észnk-Amerikába 
fiatal feleségével, egy pestkörnyéki gazdálkodó 
kányával, Payer Jolánnal. Bnrlókék Clevc- 
Inndbnn telepedlek le, ahol a férfi bútorüzle
tet nyitott s később érdekeltséget vállalt egy 
astlalosáru gyárnál is. Bartók vállalkozásul 
jó) prosperállak, háznsélete is harmonikus ós 
boldog volt s két kisfiú született a házasságból.

Az utóbbi hetekben Bnrlókék házaséletóben 
differenciák támadlak, amelyek annyira kiéle
ződtek, hogy

az asszony elköltözött férje házából s ma
gával vitte két kis gyermekét Is.

A férfi mindent megkisérclt, hogy visszahívja 
magához feleségét, nki azonban hallani sem 
•kárt a visszatérésről. A Clcvelandban élő 
mngyarok körében sokat beszéllek n Bnrlók- 
esaládbnn történtekről, mivel Bartókot min
denütt ismerték • nngy népszerűségnek örven
dett az amerikai magyarok körében. A barátok, 
jó Ismerősök

egymásután keresték fel az Ismert gyáros 
feleségét, hogy kibékítsék férjével, de min

den kísérlet meghiúsult.
Néhány nappnl ezelőtt Bnrtók Ferenc arról

értesült, hogy felesége két kisgyermekével 
együtt vissza akar térni Magyarországra. Bar
tók, amikor tudomást szerzett felesége elhatá
rozásáról, felkereste az asszonyt, akinek 

könyörögni kezdett, hogy térjen vissza 
hozzá é» másítsa meg elhatározását, de az 

asszony hajthatatlan maradt.
Bartók Ferenc, amikor látta, hogy könyör
gésére rideg elutasítással találkozik, revolvert 
rántott elő, feleségére rohant s egymásután 
több lövést adott le reá. Mint a későbbi vizs
gálni megállapította,

nyolesz.or lőtt feleségére, s a lövések a aze- 
renesétlen asszony fejébe, mellkasába fú

ródtak, ugy, hogy azonnal meghalt.
A feldühödött ember a revolverei merénylet 
után

újra megtöltötte n revolverét és önmaga 
ellen fordította a fegyvert, a halántékon 

lőtte magát.
öngyilkossága elkövetése után egy óra múlva 
ő is meghalt. A családi dráma nagy megdöb
benést és feltűnést keltett a clevelandi magya
rok között. A két kis árvát, a meghasonlolt, 
tragikus sorsú szülők gyermekeit pedig

a napokban indítják útnak Budapest felé, 
hogy a hozzátartozók szerető gondoskodása 
felejtesse el velük szüleik szörnyű tragédiáját.

Reményi Sehneller Lajos, 
a Községi Takarék igazgatója 

holnap kölcsönért Londonba utazik

Az OTI vasárnapi viharos 
közgyűlése

Két és fél nap helyett vasárnap befejezték az 
OTI közgyűlését

Amikor a főváros megalakította a Köz
ségi Takarékpénztárt, az volt a cél, hogy 
olyan pénzintézetet teremtsenek, amely a 
fővárosi közgazdasági életet olcsó hitellel 
fogja ellátni. A Községi Takarék igazgató
sága, hogy ennek a célnak megfelelhessen, 
tárgyalásokba bocsátkozott különböző kül
földi bankárérdekeltségekkel és a londoni 
Hambros-csoporttal olyan megállapodást lé
tesített, amely szerint Budapest székesfő
város garanciája mellett a Községi Takarék 
ugyszólván korlátlan összeg erejéig jelzálog
hiteleket vehet igénybe. Ezeknek a hitelek
nek a plaszirozásáról a Hambros-csoporl- 
nak kell gondoskodnia. Kétizben kapott a 
Községi Takarék ilyen jelzáloghitelezésre 
szóló kölcsönt a Hambros-csoporttól, mind 
a két esetben fél-fél millió fontot. Az utolsó 
félmillió fontot másfél évvel ezelőtt vette 
fel a Községi Takarék. Ezt a pénzt termé
szetesen már régen kihitelezték, ugy hogy 
legutóbb, amikor az építőipari érdekeltségek 
Ripka Ferenc főpolgármestertől olcsó hitelt 
kértek, a Községi Takarék nem tudta ki
elégíteni a jelentkező igényeket. Az építő
iparosok Wekerle Sándor pénzügyminisz
terhez fordultak, aki azonban szintén csak

ígéretet tudott nyújtani, minthogy Búd Já
nos kereskedelmi miniszter Svájcból• kölcsö
nök lekötése nélkül érkezett haza. Ilyen 
előzmények után határozta el a Községi 
Takarékpénztár igazgatósága az elmúlt hé
ten, — a legszigorúbb titoktartás mellett — 
hogy tijabb tárgyalásokat indít meg építke
zési céljaira szolgáló jelzálogkölcsönök meg
szerzése iránt. Az igazgatóság határozata 
alapján

Reményi Sehneller Lajos vezérigazgató 
holnap reggel Londonba utazik.

ahol tárgyalásokat indít meg e jelzálog
kölcsönakciónak a lebonyolítása iránt.

Lamotte Károly dr. pénzügyi tanácsnok, 
akit ebben az ügyben megkérdeztünk, a 
következőket mondotta a Hétfői Napló 
munkatársának:

— Reményi vezérigazgató ur valóban 
Londonba utazik, ahol azonban egyelőre 
csak informatív jellegű tárgyalásokat fog 
folytatni. Arról van szó. hogy

a Községi Takarék jelzáloghitelakciója 
részére kölcsönt szerezzen a Hambros- 

csoporttól,
amellyel összeköttetésben állunk.

At Országos Társadalombiztositó Inthet va
sárnap délelőtt tartotta meg rendes évi köz
gyűlését a Vigadó nagytermében. A közgyűlést, 
amelyen ugy a. munkáltatók, mint a munka
vállalók megbízottai nagyszámban vetlek részt, 
Mustár Károly elnök nyitotta meg. Huszár 
legelőször Vass Józsefet parcntálta el, mint a 
Társadalombiztosító intézmény megalkotóját. A 
közgyűlés állva hallgatta végig nz elnök meleg
hangú gyászbeszédét, amely utón Huszár Ká
roly kijelentette, hogy mint a kormányhatóság 
képviselője, teljes stólásszabadságot kíván biz
tosítani mindenkinek. Ez a testület titkos sza
vazás utján ült össze, nagvkoruan és éretten 
kell, hogy Intézze saját sorsát. Zala Zsigmond 
▼olt az első felszólaló, aki az albertfnlvai épít
kezések ügyében vissznutasitotta az OTI-t ért 
támadásokat.

Peyer Károly 
ugyanrsak napirend elölt a táppénzek leszálli- 
fásáról beszélt. Lehetetlen, hogy az a munkás, 
aki eddig napi 7 pengő 20 fillér táppénzt élve
zett, az október l-t-'5| kezdve csupán 3 pengő 
ftO fillérre tarthat igényt. Az autonóm közgyűlés 
ezt a rendeletét nem hagyhatja jóvá. Felveti a 
kérdést, hogy

• gazdasági élet pusztításai, a munkanélkü
liség, az általános nyomor Idején nemzet
védelmi szempontból helyen-e az elkesere
dést még fokozni azzal, hogy a társadalom 

dolgozó rétegét megrövidítsék?
Az intézet nehéz anyagi helyzetére más módon 
kell orvoslást találni. Véleménye szerint

a hozzá nem értés Idézte elő az OTI szorult 
helyzeté,!

és az a szociális felfogás, ami az odminisztrá- 
ciós költségeket 15 millió pengőre duzzasztotta. 
Nézete szerint ezeket a költségeket 5 millió 
pengővel máról-holnapra le lehetne szállítani.

A közgyűlés szociáldemokrata résztvevői za
josan tapsolják Peycrt, aki után

Pap Géza dr. államtitkár,
kormánybiztos tette meg jelentését. Az 1929. 
évi zárószámadás 13 és félmillió pengő deficitje 
után az önkormányzat megalakulása óla a 
javulás kétségtelen jelei mutatkoznak.

170 alkalmazottat elbocsátottak és bevezet
ték a hétórai munkaidőt.

Megszüntették a tulóradijazást és ezzel másfél
millió pengő megtakarítást értek el. Bizonyos 
munkaerőket géperejű munkával igyekeznek 
pótolni.

Peyer Károly: Az aligazgatók munkáját vé
gezzék el géppel. (Derültség.)

Pap Géza ezután azt hangoztatta, hogy a 
segélyezés mértékének megállapítása lelkiisme
retesen történik. Az intézet mai bevétele négy
millió pengőre rúg. Az intézet

bevezeti a bélyegrendszerf.
Postahivatalnál, trafikokban kaphatók lesznek 
a bélyegek, amelyeket mindenki megvásárolhat 
és beragaszthatja könyvecskéjébe. Ez lényege
sen egyszerűsíteni fogja az adminisztrációi. A 
gyógyszerészteslűlet további 10 százalék enged
ményre hajlandó.

Sellnger Ede debreceni küldött a szabad 
orvosválasztás érdekében szólalt fel, majd 
Deutsch Jenő az adminisztrációs költségek 
csökkentését sürgeti. Kende Tódor az autonó
miának az egész vonalon való biztosítását kö^
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Magyar írók — 
Földi Míhályról

A mi irodalmunkban, ha nem is hiányzik tel
jesen, de bizonyára nagyon hézagosán van meg 
az iró munkájára a kritikai visszhang. A közön
ségre és íróra egyáltalán fontos, hogy az uj iro
dalmi alkotások kritikai vizsgálat tárgyává le
gyenek, különféle gondolkodásmódból fakadó 
Ítéletek kerüljenek nyilvánosságra s az alkotó 
iró és elemző kritikus közti vita, minden iro
dalmi élet erjesztő kovásza, ne szűnjön meg.

Ritka magyar iró tudja ilyen állandósággal 
foglalkoztatni a kritikát. Ezek közé a kevesek 
közé tartozik Földi Mihály. Most, hogy regé
nyeinek 12 kötetes együttes kiadását a közön
ség elé bocsátja a Franklin-Társulaf, vissza kell 
emlékeznünk arra a kritikai visszhangra, amely 
annakidején egyes könyveire felelt. Csaknem 
minden kritikai Írónk szava belevegyült ebbe a 
visszhangba s a regényíró kartársakat is erősen 
izgatta Földi regényei értékének a kérdése. Ilyen 
rctrospckliv beállításban érdekes számon venni 
azokat a különböző hangokat, melyek az egyes 
Írókban Földiről megszólaltak s amelyek mind 
azt a rendkívüli érdeklődést igazolják, melyei 
ez a fiatal és máris jelentős múltú iró az irói 
toll többi munkásaiban kellett.

Tóth. Árpád, az clunyt melegszavu költő 
egyike a legfinomabb irodalom-értőknek, igy 
irt róla:

— A Mámorosak a felbuzgó étvágynak höm
pölygő sodru éposza, élő alakokban és sorsok
ban egyik leggazdagabb terméke az egész ma
gyar regényirodalomnak. Szeretettel kell öt 
köszöntenie mindenkinek, aki örül a magyar 
irodalom egy-egy jelentékeny meggazdagodásá
nak.

Az élet tolvaja kerek és lüktető, örvényeit ön
magából fejlesztő, mint egy pompás ballada. 
Tele van Földi elsőrangú képességeinek jelei
vel. Lélckábrázolása a mélységeket szereti, a lé
lek ősi problémáinak kutatását. A külső rajzban 
öntudatosan pontos és kemény. Naturalizmusát 
mégis valami bujkáló, szlávos lágyság melegíti 
át, a tragédia végső kizengése nem vad kiáltás, 
hanem valami szinte dallamos, baritonos elhal
kulás. Földi Mihály egyike legjobb és leg
emberibb íróinknak.

Kosztolányi Dezsőd aki kritikusnak is az elsők 
egyike, már a fiatalon fellépő Földit igy üdvö
zölte:

— Földi Mihály az igazságaival, a látása viziós 
elevenségével, a 'hallucináció éberségével éri el 
célját. Stílusa majdnem szürke. Embereket érez 
nagyon intenziven Történetei nem ..érdekesek1'. 
Meséjük alig van. A cselekmény sem fut prestis- 
simo, inkább lassan kullog, mint az. élet és a 
történés bogai sem kulcsolódnak össze rafTinál- 
lan. Azzal bilincsel le. hogy mindig észreveszi a 
legfontosabbat, hogy ezer dolog közül kiválasztja 
azt az egyetlen lehetőt, hogy művész. Könyve 
irodalmi szenzáció; csupa nemes és érett ter
mék. íme egy iró. aki nem ravaszkodlk és mégis 
többel ad, mint a ravaszok. Nem adomákat és 
történeteket ir. de sorsokat és életeket. Bizo
nyára mélyen érzi Goethe mondását: „Az ember 
sorsa az ember jelleme11.

Krúdy Gyula meleg Hongját érezni ki ebből a 
megemlékezésből:

— Nem akar szenzációs lenni: és mégis meg
döbbent, mintha szivén ülnék az olvasol. Nem 
akar még igényes, tudományos se lenni: mégis' 
mindenféle modern mágiák, lelki vizsgálódások I

jutnak eszünkbe, amikor a könyvben mendegé- 
lünk. Szinte nesztelenül jár benne a modern, az 
uj, az eddig nem ismert pesti embertípus.

Kállay Miklós is hozzászólt a Földi-kérdéshez: 
-r- A Mámorosak, az a könyv, mely bizonyos 

fokig beteljesülést jelent Földi Mihály oeuvrejé- 
ben. És éppen ez a kettős érték ad neki kivéte
les jelentőséget és különös érdekességet mai 
irodalmunkban. Ez az első jelentékeny és igazán 
nagyvárosi regényünk s egyben az első kísérlet 
nálunk a cselekvő élet, az aktív energia uj regé*  
nyének megalkotására.

Laczkó Géza finom tollára vallanak ezek a 
megjegyzések:

— Földinél azt látom az életben, akarata pa
rancsolni akar a tényeknek. Fölnyitom könyvét, 
ezt a legujabbat, számomra legizgatóbbat sok és 
szép könyve között s itt is azt látom, hogy alak
jainak sorsa nem determinált, hanem inciden- 
tális. így történt — mondja —, igy is történ
hetett — javítja ki magát —, de miért történt 
•gy? — kiál föl. öt nem a „miért11, hanem a 
„miért éppen igy?" izgatja, sőt ingerli. Szédülten 
rohan egy cselekmény-okláncolaton a főlánc
szemig, azt aztán szétzúzza, újat kovácsol he
lyére s ha nem tudja széttörni, ioporzékolva 
száguld tovább — sértődötten. Visszafordul, újra 
meg újra végigfut a láncolaton s a kifogásolt 
(szerintem determináló) láncszemei legalább 
megforgatja, befesti, mássá varázsolja, csakhogy 
elhiggye magának s mi neki, hogy nincs deler- 
minóllság, legjobb esetben az ördög játszik ve
lünk s pillanatra elszunnyadt akaratunkkal.

Karinthy Frigyes’is beállt Földi üdvözlői közé:
— Földi Mihály éleslátása, gondolatai s mind

az, ami belőlük rfanuságlétellé vált müveiben, 
egyik biztos dokumentuma és igazolása annak a 
Víláglelkiismerelnek, amit közönségesen művé
szetnek hívnak s ami nélkül az élet véletlenek 
értelmetlen zűrzavara volna.

Ezek csak szemelvények, melyeket még na
gyon sokáig lehelne folytatni, mert Földi ritka 
termékenységü író s minden uj regényével újra 
felizgatta az .írókat, a sajtóban egymást érték a 
különböző szempontú vélemény-nyilvánítások. 
Mondhatni valóságos irói népszavazás zajlott la 
Földi minden könyve körül.

Ez mindennél jobbnn mutatja, milyen érdek
lődést keltett ez a még fiatal s máris nagy iro
dalmi pozíciójú iró. Hogy ugyanilyen hullámait 
verte fel az érdeklődésnek az olvasóközönség 
körében is, azt megmutatta minden regényének 
nagy sikere és mindennél jobban mutatja sz, 
hogy most a Franklin-Társulat szükségesnek 
látta kiadni összes regényeinek 12 kötetét olyan 
szép és finom kiállításban, amely szemléletesen 
mutatja a kidónak azt a nagy várakozását, 
melyet e kiadványához fűz.

Megnyílt
a fényesen berendezett

Moccakávéhág
Erzsőbef-börut 44. n
szakavatott vezetés mel
lett. Speciális jó konyha éa 
elsőrangú italok
Szives pártfogást kér 
SZÜSZ KÁROLY Mv*
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Egy magyar uriasszony csónak- 

szerencsétlensoge a wörthi tavon
A felrobbant motorcsónakból a vízbe vetette magit

A vasárnap reggeli német és angol lapok 
érdekes, szerencsésen végződő hajókatasz
trófáról adnak hirt, amelynek

középpontjában egy budapesti uri
asszony áll.

Schwartz Györgyné nevét jól ismerik Buda
pesten. Férje ismert dúsgazdag bécsi gyá
ros, aki irodalmi és színházi körökben is 
népszerű. A motorgyártás mellett ugyanis 
Schwartz György, aki budapesti születésű, 
műfordítással is foglalkozik. Számos francia 
vígjátékot fordított németre. Egyik müvének 
előadására most készül a Vígszínház. Fele
sége, akit néhány évvel ezelőtt vett nőül, 
szintén magyar lány. Leánynevén Kaufmann 
Jlelénnek hívják és édesapjának a Bel
városban van textiláru nagykereskedése.

Schwartz Györgyné másfélesztendös kis
lányával egvütt a wörthi tó melletti Vel- 
denben töltötte a nyarat és mivel férje kül
földön tartózkodott, az utószezón ideje 
alatt is ott maradt. Schwartz György tegnap
előtt érkezett meg Amerikából Becsbe, erre 
az időre felesége is haza akart térni. Kis
leányát a nevelőnővel előre küldte személy
vonaton, ő pedig

a délutáni gyorsvonattal akart elutazni.
'A gyorsvonatot azonban lekéste. Mivel pe
dig mindenáron még aznap el akart utazni, 
a Klagenfurtból induló éjszakai személy

Vasárnap elfogták a Keres
kedelmi Bank ferencköruti 
fiókjában történt csekkcsaiás 

második tettesét is
Vakmerő csalást követelt el két fiatalember 

az Ásványolajipar R. T. nevében, a Kereskedelmi 
Bank ferencköruti fiókjában. Arnóti József, a 
vállalat tisztviselője, a cég levélpapírján hamis 
diszpozíciót adott a bank fiókjának és ennek 
segítségével 28.000 pengőt utaltatott ki, amely 
összeget Turcsányi Ferenc nevű barátja vette 
fel.

A pénzen azután a két fiatalember osztoz- 
'..... ... . .. ............kó'dott. - .....h‘ -•

A rendőrség a vakmerő csalás, kiderülte után 
erélyes nyomozást indított és hosszas kutatások 
után sikerűit is elfogni a megszökött Arnóti Jó
zsefet, a Guggerhegyen, ahol

valóságos nomád életre rendezkedett be, 
sátorban lakott, konzerveken élt és turista
ruhába öltözve állandóan a bérceken járt. A 
rejtélyes turistát egyik női ismerőse árulta el,

Patafiy Kálmánf afiinefi tegnap 
Pesten fialálfiitét fiöltöttefi, 

túl van az életveszélyen
Súlyos sxemoperáciőt Hajtottad végre a művészen

Szombaton este
az a megdöbbentő hir terjedt el Buda
pesten, hogy Pataky Kálmán, a világ
hírű operaénekes, aki hosszú időn ke
resztül a budapesti Operaház tagja 
volt, majd pedig Bécsbe szerződött, 

hirtelen meghalt.
Pataky pesti hozzátartozóinak lakásán 
egész éjszaka csilingelt a telefon, de a meg
rémült rokonok sem tudtak semmi felvilá
gosítással szolgálni. Ma reggelre azután
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vonatot választotta. A Veldenböl Klagen
furtba vezető utat motorcsónakon vélte leg- 
hamarább megtenni. Bérelt hát egy moto
rost és azzal vágott neki a wörthi tónak. 
Klagenfurt közelében jártak már, amikor 

a motor eddig még ismeretlen okból 
felrobbant és lángba borult.

A bécsi gyáros felesége nagy lélekjelenléttel, 
annak ellenére, hogy teljesen fel volt 
öltözve,

bundában, kalappal, cipővel beugrott a 
tóba és a part felé igyekezett.

A hatalmas lángokkal égő csónakra hamar 
figyelmessé lettek a klagenfurti hajóállomás 
alkalmazottai és több csónakon azonnal se
gítségére siettek. A bátor uriasszony azon
ban, mielőtt még a csónakok elérték volna, 

partrauszott.
A lángbaborult motorcsónakon tartózkodó 
matróz azonban, aki nem tudott úszni,

elmerült és mire a csónakok a moto
rost megközelítették, már csak a holt

testét tudták kihaiászni.
Schwartz Györgynét autón azonnal a kla

genfurti közkórházba szállították, ott azon
ban megállapították, hogy az ijedtségen és 
náthán kívül semmi komolyabb baja nem 
történt, úgy hogy az esti vonattal folytat
hatta útját.

aki meglátogatta őt a guggerhegyi „táborban" 
és akire Arnóti József nagyobb összeget bízott.

Turcsányi Ferenc, aki 22 éves, állásnélküli 
hivatalnok és aki a kicsalt pénz felét kapta 
meg, vidéken bujkált, majd pór nappal ezelőtt 
abban a hiszemben, hogy ügyét elfelejtették, 
visszatért a fővárosba. A detektívek, akik állan
dóan lesték visszatérését, vasárnap délelőtt fel
ismerték az utcán és

előállították a főkapitányságra.
Kiderült, hogy a fiatalember az osztalékul 

jutott tizennégyezer pengőnek majdnem egészen 
a nyakára hágott május óta, amit azzal magya
rázott meg, hogy a bujkálás nagyon nagy költ
séggel járt. Beismerő vallomása után

előzetes letartóztatásba helyezték 
és a mai napon már át is kisérik az ügyészség 
fogházába.

megoldódott a rejtély és kiderült, hogy a 
hir, bár némi magyarázata van, szerencsére 
nem igaz.

Pataky Kálmán azonban tényleg 
komoly életveszedelemben forgott, 

súlyos operáción esett át, melytől az orvo
sok joggal féltették életét. Pataky jobbszem
héjának belső részén ugyanis egy rossz
indulatú furunkulus támadt, amely lokális 
vérmérgezést okozott és amely már szemei
nek épségét fenyegette. Alig huszonnégy 
órával a furunkulus keletkezése után, Pa
taky szeme megdagadt, úgy hogy sürgősen 
szanatóriumba kellett szállítani. Bécs leg
híresebb szemészorvosai jelentek meg a 
művész betegágyánál és rövid konzílium 
után

megoperálták.
Az operáció fényesen sikerült és azt Lauber 
dr. egyetemi tanár pénteken hajtotta végre. 
Szombaton este az orvosi tilalmak ellenére

Pataky valósággal megszökött a szana
tóriumból

és a színházba sietett, mert tudta, hogy le
mondása esetén az előadást nem tudják 
megtartani. Pataky

szemén kötéssel, óriási sikerrel lépett 
fel

és számai után viharos erővel zúgott a taps. 
Előadás után Pataky visszasietett a szana
tóriumba, ahol még néhány hétig feküdnie 
kell. ________
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A községek és városok 
tartozása válságba sodorta 

Pest vármegyét
Erdélyi Lóránt dr. Pest vármegye al

ispánja szombaton körrendeletét intézett a 
járási főszolgabirákhoz, a városok polgár
mestereihez, a községek elöljáróságaihoz és 
értesítette őket, hogy a megyei városok és 
községek

több mint 2.5 millió pengővel tartoznak 
megyei hozzájárulás címén a vármegyének. 
Alig van város, illetve község, amely nagy 
összeggel ne lenne a vármegyének adósa. 
A legnagyobb összeggel Szabadszállás tar
tozik, amelynek adóssága 83.000 pengő. 
Kiskunfélegyháza 50.000, Cegléd 55.000, 
Vác 40.000, Nagykőrös 38.000 pengővel tar-

Elkeseredett hangulatú 
iparosgyülés Nagykanizsán

Nagykanizsa, szepl 28.
A nagykanizsai iparosok vasárnap dél

előtt a városháza nagytermében látogatott 
nagygyűlést tartottak. Kiss Ernő iparestületi 
elnök nyitotta meg a nagygyűlést, amely 
mindvégig elkeseredett hangulatban folyt le,

Simon Lajos, a zalavármegyei iparleslü- 
letek szövetségének főtitkára hangoztatta, ••
hogy ma már

az iparostársadalom a tönk szélén áll, 
a kormány pedig nem segít rajtuk.

— Odakiáltujuk a pusztulásra ítélt tria
noni határvárosból a kormánynak, — mon
dotta elkeseredett közbekiáltások közepette 
Simon Lajos — hogy

eddig és nem tovább.
Végül határozati javaslatot fogadott el a 

nagygyűlés, amely szerint felkérik a polgár
mestert, hogy a nagykanizsai közmunkákat 
haladéktalanul indítsák meg, mert külön
ben a nagykanizsai iparosok a tél beálltával 
teljesen kenyér nélkül maradnak.

••

Békésgyula, szept. 28.
Szombaton izzó ellenzéki hangulatban tar

tották meg Gyulán Békés vármegye törvény
hatósági bizottságának közgyűlését.

Gyöngyösy János dr. bejelentette a gyűlésen, 
hogy az összes ellenzéki bizottsági tagok kö
zös pártot alakítottak, azután egy deklarációi 
olvasott fel, amelyben a közterhek csökkenté
sét, olcsó hitelt, a közszóllitásl szabályzat szi
gorú betartásót. a karlclek megrendszabályo- 
zását, a beruházási program végrehajtását és 
az összeférhetetlenségek megszüntetését, a 
gyülekezési, szólás- és sajtószabadságot és az 
esküdtszék felállítását követelték.

Ezután a költségvetés egyes pontjait tárgyal
ták, amely szerint ötvenezer pengőt juttatnak 
a munkanélkülieknek. Báró Fclitzsch Berthold 
főispán ekkor be akarta zárni a vitát és az ösz- 
szes tételeket egyszerre akarta szavazás alá 
bocsátani, ami elten a bizottsági tagok nagy
része tiltakozott. De a főispán, mtlsem törődve 
a zajos tiltakozással,

elrendelte a szavazást.
Miután körülbelül húsz bizottsági tag helye

selt. a főispán kijelentette, hogy a többség el
fogadta a költségvetést, és azt megszavazottnak 
nyilvánítja. Erre a teremben

tozik, de vannak kis községek, amelyeknek 
adóssága ennél is sokkal több.

Az alispán személyes anyagi és fegyelmi 
felelősség terhe mellett 

hinta fel a polgármestereket és a községek 
elöljáróságait, hogy a tartozásokat haladék
talanul fizessék be, mert a súlyos fizetési 
kötelezettségekkel terhelt vármegyei háztar
tási alap

súlyos válsággal küzd 
és képtelen kötelezettségeit teljesíteni. A 
vármegye a befizetések elmaradása miatt 
már ebben az évben kétszer vett fel köl- 
csönt, de ez tovább igy nem tarthat.

óriást botrány tört ki.
— Követeljük az cllcnpróbát — kiáltották.
A főispán erre felfüggesztette a törvényható

sági bizottság ülését, s a tárgyalást csak délután 
folytatták, mikor mór Gyuláról az összes vi
déki ellenzéki bizottsági tagok elutaztak.

60 éve fennálló

liaraüii 8íla
úri divatüzlete

IV., Türr isiván-utca 9 
átköltözött 

e híz saroMMe.
A régi helyiségben megmaradt 
finom uridivatcikkeket

L hű 29-töl Oktűüep 5-19
legolcsóbban árusítom.

Irányárak:

Pouplining P 15-
Pyjama P 22-
Oltönyszövet .

(legfinomabb angol)
P 80-

Nyulszőrkalap. P 12-
Nyakkendők

(tiszta ee'yemből)
P 6.-

Cérnazoknl P 3.50
Női kesztyű P 5-
Pullover P 20-
UJ üzlet: Váci-u. és Türr István u. sarok
Regi oziei: Türr István-utca 0
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III KUK Felesege után a halaiba ment Uzonyi 
András dúsgazdag földbirtokos

A felesege es ujszliioit gyermeke meghalt es a fiatal téri 
UAnatahan agyonlőtte magot — utolsó Kiuánsaga az uott, 

hogy küzos sirha temessek Okét

Kedden veszi át 
hivatalát az uj nép

jóléti miniszter
Ernszt Sándor, nz újonnan kinevezett nép

jóléti és munkaügyi miniszter, aki vasárnap 
Szombathelyen résztvett Kis kos István pro- 
grambcszédén, hétfőn délután érkezik vissza 
Budapestre s

kedden veszi út hivatalát
a népjóléti és munkaügyi minisztériumban.

Az uj minisztert a minisztérium kapujá
ban liankó Elemér dr. miniszteri tanácsos, 
az elnöki osztály vezetője fogadja, aki át
adja ott neki a minisztérium kulcsait és 
felltisérl őt hivatali szobájába, ahol Dréhr 
Imre dr. politikai államtitkár jelentkezik 
nála, majd a legidősebb adminisztratív ál
lamtitkár, Sehollz Kornél dr. fogja üdvö
zölni a tisztikar nevében, amire Ernszt Sán
dor miniszter válaszolni fog és valószínűleg 
részletes nyilatkozatot tesz programjáról.

— Esős, hűvös Idő. Vasárnap egész nap 
barátságtalan esős idő volt. A Meteorológiai 
Intézet prognózisa: Változó, felhős, csőre 
hajló idő várható hősülyedéssel.

— A Hortobágyon vadászik Albrecht fő
herceg. Debrecenből jelentik: Albrecht főher
ceg szombaton este hajdumegyei földbirtoko
sokból álló nagyobb társaságával és kíséreté
vel Debrecenbe érkezett. Vasárnap hajnal
ban a Horlobágyra mentek. Albrecht főher
ceg és társasága két napig tartó vadászaton 
vesz részt Éried Leó földbirtokos cserepes
tanyai vadászterületén.

— Harangot szentelt Sopronban a herceg
prímás. Serédi Jusztinión bíboros hercegprí
más vasárnap délelőtt Sopronba érkezett. A 
lobogókkal díszített állomáson Thurner Mi
hály soproni polgármesterrel az élén lovas
bandérium fogadta a főpapot. Serédi Juszti
nián hercegprímás a soproni Szent Mihály és 
Szent Lélek templomok harangjait szentelte 
fel, azután a Sopronnal szomszédos Hajtőkre 
utazott.

— Az ujságlrótofiliilctek Vasa József- 
emléktlnnepe. A magyar ujságirótestÜlelek 
vasárnap az Otthon Írók és Hírlapírók Kö
rének dísztermében gysziinnopély keretében 
emlékeztek meg Vass József munkásságá
ról. Lenkey Gusztáv, a Magyar Hírlapírók 
Nyugdíjintézetének elnöke nyitotta meg az 
ünnepélyt, majd Bartos Gyula, a Nemzeti 
Színház művésze Gyula diák ..Temetés 
után'táiinü versét szavalta cl, ezután Tóth 
László szerkesztő mondott emlékbcszédet 
Vass Józsefről. Utána Dréhr Imre áilamtit- 
kár, Vass József hűséges munkatársa tar
tott mélyen szántó előadást „Dr. Vass József 
gotulolatrcndszcrc'’ elmen. A kegyeletes ün
nepély a Budai Dalárda énekével ért véget.

— Horthy Miklós szobm Szekszárdon. 
Szckszárdról jelentik: Vasárnap délelőtt 11 
órakor bensőséges Ünnep keretébeh leplez
ték le nagybányai vitéz Horthy Miklós. Ma
gyarország kormányzójának nz uj közkór
ház előtt felállított szobrát. A leplezés alkal
mával Seemald Oszkár alispán méltatta az 
állnmfő érdemeit, majd n kórházi bizottság 
megállapította nz uj kórház folyó évi októ
ber 12-én tartandó felavatás! ünnepélyének 
programját, amelyen meg fog jelenni a kor
mányzó is.

- Betiltották n Kossuth-párt hivatalos lap
ját. Szeptember elsején indult meg Vermes 
Ernő szerkesztésében Békéscsabán nz Alföld 
cimü ellenzéki napilap, amelynek Búza 
Barna és Nagy Vince voltak állandó cikkírói. 
Szombaton Békésvármegye alispánja vissza
vonta a lap terjesztési engedélyét. A lapbe- 
tiltás ügyében a vármegyeházán interpellálni 
akarlak, de a főispán formai okokból ezt 
nem engedte meg.

— Ilnlálords. Kicin Gyula volt budapesti 
bútorkereskedő c hó 28-án elhunyt.

vígszínház
Minden este, keidet kivéve

A szent láng
Színmű 3 felvonásban.

Irta: Somersct Mnutfham. 
Fordította: Harsányi Zsolt

bV szereplők:
Varsányi Irén, Makav Margit, 
Péchy Blanka, Beregi, Törzs, 

Vértcws őr Jávor

Kedden:
(LütLOOIVi
Irta: Molnár Ferenc

EŐrae enló'c
Varsányi Irán, Csortos Gyula 

Jegyek egész napon At válthatók.

talállak,

tud a

Debrecen, szeptember 28.
(A Hét jói Napló tudósítójától.) Egész 

Hajdumegyét nagy izgalomban tartja egy 
tragikus öngyilkosság, amelynek Uzonyi 
András 28 éves dúsgazdag hajdúböszörményi 
földbirtokos az áldozata.

Uzonyi András szombaton éjszaka hajdú
böszörményi lakásán a dolgozószobájában 

vadászfegyverrel szivenlőtte magát.
A golyó szivébe fúródott s nyomban meg
ölte. Az Íróasztalán búcsúlevelet 
amelyben megírja, hogy

azért megy a halálba, mert nem 
felesége nélkül élni .

Az öngyilkosságnak megrázó és 
előzménye van. Uzonyi András egész fiata
lon, huszonegy esztendős korában ismerke
dett meg egy jómódú hajdumegyei birtokos 
leányával, Lökössy Rózával. A fiatalok meg
szerették egymást. Lökössy Róza akkor még 
gyermekszámba menő fiatal leány volt, de 
már akkor elhatározták, hogy egymáséi 
lesznek. Hét esztendeig udvarolt Uzonyi 
András Lökössy Rózának és tavaly végre be
teljesedett a vágyuk>

házasságot kötöttek.
A boldognak induló házasság most tragikus 
véghez érkezett. A fiatal uriasszony áldott

tragikus

— Stein Miksa meghalt. Pozsonyból jelen
tik: Stcin Miksa kereskedelmi tanácsos, a po
zsonyi Kereskedelmi Testület elnöke vasár
nap RÍ éves korában a bécsi Cottage sz.in.ito 
riumban meghalt. Stein Miksa európai vi
szonylatban is értéke és büszkesége volt a 
kereskedelmi életnek. Halála mindenütt 
legmélyebb részvétet keltette. Stein Miksái 
előkelő és nagykíterjedésü családja gyá
szolja. Stein Emil a Pesti Magyar Kereske
delmi Bank vezérigazgatója lestvérbátyjál 
vesztette el az elhunytban. Stcin Miksát hol
nap, kedden délután temetik Pozsonyban 
ahol a kereskedők a mély gyász kifejezéséül 
a temetés idejére bezárják üzleteiket.

— Oratórium est. Október 5-én este fél 9 órai 
kezdettel a Zeneakadémián nagyszabású orató
rium! est lesz, melynek keretében fellépnek Me- 
dek Anna, Górdos Kornélia. Laurisin Miklós 
Mozart requiemjct Sugár Viktor vezénylete mel
lett a budavári koronázó főtemplom 100 fni’u 
ének- és zenekara adin elő. Jegyelővétel: a Ze
neakadémia kapusánál.

Ha pénzre van 
szüksége
bndapeett vajrv bndapeBt-kőrnyékl házra, retekre <*«  
épl'kezésre. rtrorte>n éa előnyösen kaphatja 
hoaazabb törlesztésre

SOLTI LAJOS Ruda’nestf7 vL * Gróf 
Tisza IstrAn (volt FUnttí-utca) 1U.

— Búd János nem tart beszámolót Békés
csabán. Búd János kereskedelemügyi minisz
ter tudvalevőleg már a múlt héten beszámo
lói akart tartani választókerületében, Békés
csabán. Amint értesülünk, egyelőre teljesen 
elmarad Búd János beszámolója és pedig 
azért, mert Békéscsaba polgármestere kö
zölte a miniszterrel, hogy nemcsak Békés
csuhán, hanem az egész vármegyében — ami 
különben a legutóbbi vármegyei közgyűlé
sen is tapasztalható volt — olyan kedvezőt
len a hangulat a kormányra nézve, hogy azt 
ajánlotta a kereskedelmi miniszternek, hogy 
egyelőre ne tartson egyáltalában beszámolót.

— A Pesti Magyar Kereskedelmi Bank ne
gyedévi angolnyelvü jelentése részletesen foglal
kozik nz ország fizetési mérlegével és megjegyzi, 
hogv a még mindig fennálló 170 millió pengő 
deficitnek nz eltünteti se csak a kereskedelmi 
mérleg további javulása és az idegenforgalom 
emelése révén remélhető. A magyar bankok a 
háború vége óta körülbelül 60 millió dollár ér
tékű záloglevelet helyezlek cl n külföldön. Eb
ben az évben is sikerült a bankoknak tekinté
lyes összegű záloglevelet elhelyezni, mégpedig 
közvetlenül a közönség kóréhen — minden ki- 
bocsátás nélkül. Egvcdiil n Kereskedelmi Bank 
kb. t és cgyncgyodmillló dollár összegű r’-Ingle- 
velcl ndott igy cl ez év első nyolc hónnnjóbnn.

— A M. Kir. nsztdlyaorajáték résztvevői közül 
legtöbben régi sorsjegyszámniknt farfj'k meg. 
mert igy előnyösebben kihasználhatják az óriási 
nyerési esélyekéi. Emiatt áll aránylag kevés 
sorsjegy nz uj vevők rendelkezésére az október 
17-én kezdődő sorsjátékban. Siessen magénak 
tehát egv sorsjegyet biztosítani, meri lcgutál.'i 
Is sokan, akik a Ir-rós előtti napokban akartak 
sorsjegyet venni, már nem kaplak.

— Hazajön Géniből a magyar delegáció. 
Apponyi Albert gróf és Táncos Gábor tábor
nok kíséretükkel együtt e hét végén elindul 
nak és hazatérnek Géniből, ahol — mint is
meretes — résztvetlek a Népszövetség ta
nácskozásain.

— Meghalt I.lpót bajor herceg. München
ből jelentik: Lipót bajor herceg, volt német 
tábornagy, ina 84 éves korában Münchenben 
elhunyt. A herceg 1846-ban született és Luit- 
pold régenshcrceg fia volt. 1915-ben a IX. 
német hadsereg vezetését vette át és 1916- 
ban az összes német keleti haderők főpa
rancsnoka lelt.

— Egy kilnigsbergi tanár előadása Budapes
ten. Foedisch F. dr.. a königsbergi egyetem ta
nára, a Birodalmi Németek Budapesti Egyesü
lete meghívására vasárnap délelőtt előadást 
tartott Kcletporoszországról. A professzor hang' 
súlyozta, hogy a mai viszonyokat néni az egy
mással határos államok érdekei és akarata te
remtette meg, azokat idegen földön, idegen ha
talmak idézték elő. Kelelporoszország anyaálla- 
inálól elvágva, a legsúlyosabb gazdasági hely
zetbe került.

— Autókatasztrófa öt súlyos sebesülttel 
Berlin mellett. Berlinből telefonálja a Hétfői 
Napló tudósilója: Berlin és Buchholz kö
zölt! utón egv automobil, amelyben egy férfi 
és egy nő ült, eddig még meg nem állapított 
okokból vasárnap nekiment egy fának és 
felborult. Ugyanekkor nagy sebességgel ha
ladt a karambol felé egymásután két motor
kerékpár. A két gép belerohant a felborult 
autóba és a benne ülők az autó utasaival 
együtt életveszélyes sérü'éseke tszenvedtek. 
A felborult autó és a motorkerékpárok Öt 
utasát életveszélyes sérülésekkel vitték kór
házba.

A Magyar Külügyi Társaság kebelében mfi- 
kodő Brilish-Hungarian Socicty (Angal-Magyar 
Lirsulat) védősége alatt álló angolnyclui tanfo
lyamok ez élben is az V. kér. Markó-utca 18— 
20. alatt, az áll. Bolyai reáliskola épületében 
nyilnak meg. Beirntások kezdődnek szept. 29-től 
okt. 1-ig. Régi hallgatóknak és haladóknak okt 
2—4-ig d. u. 5—8 óráig nz igazgatóságnál (V., 
Markó-utca 18—20.) a tanfolyamok megkezdése 
után pedig nz előadási órákban. Első előadási 
nnp okt. 7. kedd. Tanítási órák d. u. 5—9, kez
dődnek heti 3. haladóknak 2 órában. Külön iro
dalmi, társalgó és kereskedelmi levelezési cso
portok. Bcirntási dij 14 pengő. Tandíj nincs! 
Bővebb felvilágosításokat szóbelileg készségesen 
ad nz igazgatóság. (Telefonon nem hivható!)

— Menetrendváltozás. Az október 5-én életbe
lépő féli menetrendeket tartalmazó „Máv. Me
netrend", a magynr kir. Államvasutak hivatalos 
mcnclrendkönyvénck tetszetős és általánosan

Ez az 
( vidéki 
menet- 
könyv- 
vasúti

„okasa** fárnaknaki
(kItftnfeive a 'eftmaitftsahb dljltl (Grand Prix) Pirit. 
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.................... .. és rdti 
kedvelt „zsebnlaku" kindása megjelent. 
egyetlen menetrendkönyv, mely a hazai 
és fővárosi) atilóbvzjárntok hivatalos 
rendjeit is tartalmazza. Kapható minden 
kereskedésben, r'cbánylőzsdékben és a 
állomások pénztárainál és kapusainál.

— A debreceni polgármester fölhívása a 
munkanélküliek érdekében. Debrecenből jelen
tik: Ismeretes, hogv Vásáry István dr. debreceni 
polgármesterre I nz élén a város tisztviselői 
Kara önként lemondott jövedelmének egy ré
széről, hogy nz összeget a munkanélküliek 
megsegítésére fordítsák. Vásáry István dr. po|- 
gúrmcslrr ezenkívül vasárnap hirdetmény utján 
kérte Debrecen polgárságát, hogy segítsen a 
munkanélkülieken. Vasárnap reggel jelentek 
mc-? a falragaszok, amelyeken a polgármester 
fölhívja Debrecen módosabb lakosait, hogy 
a munkanélküliségben rejlő nagy veszedelem 
leküzdése céljából ki l-t tehetsége szerint aján
dékoz:™ a munkán Ikültek javára. Az ado
mányok”! postautalvány utján kéri a város- 
báróra küldeni, havonként egyszer, egészen 
márciusig, nmig a közmunkák és a tavaszi 
munkák megindulnak és a munkanélküliek 
jövedelemhez jutnak.

kisállapotba került. Boldogan várták a 
gyermek megérkezését. Pár nappal ezelőtt 
Uzonyi Andrásnét a debreceni szülészeti kli
nikára szállították, hogy ott orvosi felügyelet 
alatt várja be a családi örömök megérkezé
sét. L’zonyiné csütörtökön fiúgyermeknek 
adott életet. A szülés azonban komplikációk
kal járt, amelyen a leggondosabb orvosi 
ápolás sem tudott segíteni:

a szép, fiatal asszony és az újszülött 
még aznap meghaltak.

A tragédia annyira lesújtotta a fiatal föld
birtokost, hogy mikor megérkezett Hajdú
böszörménybe feleségének és kisgyermeké
nek halálhíre, eszméletét vesztette és ájulton 
esett össze.

Mikor magához téritették, első szava az 
volt, hogy nem tudja túlélni a tragédiát és 
felesége után megy a halálba. Hozzátartozói 
azóta állandóan mellette tartózkodtak és vi
gyáztak rá, nehogy kárt tegyen magában, de 
Uzonyi András szombaton este egy óvatlan 
pillanatban besietett a dolgozószobába és ott 
szivenlőtte magát. A búcsúlevelében meg
írta azt is, hogy utolsó kívánsága az, hogy 

közös sírba temessék feleségével és 
kisgyermekével.

A család teljesiti is utolsó kívánságát és 
hétfőn közös sírba temetik őket.

— A VOGE jubiláris díszközgyűlése. A Vo. 
suti és Hajózási Club dísztermében ma délelőtt 
tartotta a VOGE tízéves jubileumi ünnepséget 
Az ünnepséget a Vasutasok Országos Gazda
sági Egyesületének énekkara nyitotta meg, 
után Róbert Emil országos elnök, kincstári fő. 
tanácsos mondott elnöki megnyitót. Grentzer 
Mihály dr. ügyvezető elnök részletesen emlő- 
kezeibe idézte a VOGE elmúlt tiz esztendejének 
történetét. Szentgyörgyi Gusztáv MÁV igazgató 
a MÁV nevében, pilisi Neu Ákos a Duna— 
Száva—Adria Vasút nevében, Javorniczky Jenő 
a TESz, Schöpflin Lajos postaigazgató a POGE 
nevében köszöntötte az ünneplő egyesületet.

— A volt 1-es honvédezred emlékünnepéivé 
Budapest volt házlezrede ezredemlékünnepélyét 
vasárnap délelőtt tartotta meg a népligeti lakta
nyában. Az ünnepi misét Lengyel István, az ez
red volt tábori lelkésze tartotta. Majd Revitzku 
László nyugalmazol! altábornagy, az ezred volt 
parancsnoka szólt „az ő fiaihoz" és az öreg 
1-esck u szakadó zápor ellenére is zárt sorok
ban, figyelmesen hallgatták volt parancsnikuk 
szavait. A régi zászló megkoszorúzása után nz 
ezred emléktáblájához vonullak az ünneplők 
utána a Ludovika Akadémia elölt levő Névtelen 
Hősök szobrát koszoruztúk meg.

— Gyújtogatás miatt letartóztattak e”V 
földbérlőt. Békésgyuláról jelentik: Veszedel
mes tűz pusztított vasárnap Szeghalom köz
ségben. Földi János bérlő gazdasági épületei 
gyulladlak ki. A tűzoltók tehetetlenül nézték 
a tűz rombolását, mert a nagy szélben nem 
tudták a tüzet oltani. A gazdaság összes épü
letei porráégtek. A csendőrség megindította 
a nyomozást, amelynek során kiderült, hogy 
Földi János maga gyújtotta fel gazdaságát, 
mert rossz anyagi viszonyain a biztositó inté
zettől várható pénzzel akart segíteni. A gyúj
togató bérlőt letartóztatták s a gyulai ügyészi 
ség fogházába szállították.

— Nagy robbanás egy francia lőszerrak
tárban. Párisból jelentik: a Moncel les Lnne- 
ville mellett fekvő mondoni erdőben lévő lő
szerraktárban vasárnapra virradó éjszaka 
óriási robbanás történt. 27.000 darab gránát, 
valamint 800 láda más lőszer a levegőbe rö
pült és tcljesn elpusztult. Csodával határos 
módon a katasztrófa csak az egyik raktár
épületet döntötte halomba, mig négy másik 
municiós barakk teljesen sértetlen maradt. 
Halálos áldozatokról még nem érkezett je
lentés. A detonáció, amely ke”éssel éjfél után 
következett he, oly erős volt, hogy Lunevi'k 
lakossága körében pánik tört ki. A 
garnizont azonnal felriasztották és kivezé
nyelték a robbanás színhelyére. Azt hiszik, 
hogy merénylet történt, a nyomozás folyik.

városi

— Megalakult az okleveles gazdatisztek egye
sülete. Vasárnap délelőtt az. okleveles gazdák 
és gazdatisztek országos egyesületbe tömörül
tek. Az. alakuló gyűlésen keserű panaszok 
hangzottak el a gazdatisztek szomorú helyze
téről. Elhatározták, hogy memorandumterve
zetet nyújtanak be a föklmivelési miniszternek, 
amelyben azt kívánják, hogy n miniszter kő 
telezze a nagyobb gazdaságokat arra, hogy 
legalább egy okleveles gazdát alkalmazzanak. 
Azt kívánják továbbá, hogy minden mező
gazdasági vonatkozású állást ugy a földm Íve
lés! minisztériumban, mint a fővárosnál csak 
okleveles gazda tölthessen be.

IEGJOBBŐL LEGTÖBBET NYÓ/T LEGOLCfŐBBAN. 
EZ ÍRT KÖZKEDVELT

— Orgonavlrágzás és nyári zivatar Nagy
kanizsán. Nagykanizsáról jelentik: A szokat
lanul meleg időjárás következtében az orgo
nabokrok sorra virágzanak és a gesztenyefák 
virágjai is kihajtottak. A nyárias időjárás 
szembetűnő jele az a zivatar is, amely szom
batról vasárnapra virradó éjszaka pusztított 
Nagykanizsán és környékén. A zivatart sárii 
villámcsapás követte, amely nagy károkat 
okozott a tanyákon.

— Ahol n statisztika javulást mutat. Ma, ami
kor a statisztikai ndalok világszerte csökkenő 
irányzatot mulatnak, meg kell állnunk egy 
percre annál az imponáló statisztikai adatnál, 
amely a Cordalic térhódítását mutatja. A ma- 
gánauiótulajdonosok ez év első hat hónapjá
ban 18%-al tői ben vásárollak azonos koesilél- 
szám mellett Cordalic-ot, mint az előző év 
ugyanazon ideje alatt. Ez a gyarapodás nem le
hel meglepetés azok szániára, akik a magyar 
pneumalik minőségének bámulatos fejlődését fi
gyelemmel kísérték.

Perzsaszőnyegek 
antíkbutorok 

műtárgya k 
alkalmi véte'okből

Antlka'í R.-T.
ISlcrnberg Z. J.l

VII.. Oob*utca  31. Kazinczy-utca sarkin
Tnlefon .1 4nS-6R 423- W

Tranzitó vámraktár az üzlethelyiségben



Budapest, 1930 szeptember 29. 9HÉTFŐI NAPLÓ______________________ A—— mi———

í@ szívesen fogják felkeresni uj női kalap-, kabát*
IV’ és ruha-szalonunkat

Téli kabát
Téli kabát

Nutriette báránybunda
gyönyörű brokát béléssel, e sőrangu szflesmunka p

Bársony flanel pongyola fi66
a legújabb mintákban, nagyon szép fazonokban, la mosóáru P

. 1980
99.50

rendkívül csinos UU

39
47.50 Cordbársony női ruha
T*  | a legszebb es legújabb mintákkal, az !_i

<90. - Crepe-de-chlne női ruha Itaíö l<0',o-os tiszta állati selyemből, rondkivü
fazonokban

az idény szenzAciója

Női fllc-kalap
szép szalag- és csattdiszltésse', a legújabb modellek, bármely 
szlnbon ... ............................................................................. r

Bársony divat női sapka
különféle fazonokban es díszítéssel, bármely színben .. L-

Tiszta gyapjú kötött sapka
eveid forma, minden színben, bordűrrel és csíkokkalt

3”
5’®° 
ps

12 darab pipereszappan _ 79

6 darab toiletteszappan _ 72 

Óriási fürdőszappan _ |2 

Fatlme-szappan _ í|2
külön eges Illa-okban, darab P tVv

Albus borotva-
rudszappan óriási ____ P "”•4'0

Wdllams borotvakrém 9 90
nagy, egy Uiilette készlettel együtt.._ P ™

Férfi hajlekötő _ |2
szabályozható gummival.... ......_ P •

örömmel fogják nálunk vásárolni 
toilette-cikkeiket, ezen uj osztályunkon

Retikül paríőm-flacon
(eleg ns női lábforma) kUlón éle il ato'c

Compact púder tükörrel _ 22
pamaccsal és púderrel......... . ... . — P •XJ'LJ

Royal-puder _ jft
1 doboz bármely színben.. P •

Kölnt víz fi
1 üveg férfiaknak borotválkozás után P • vtg

Mandula-szappan _ IQ
a lég,óbb minőség, darabja . ------.... P • líz

Női fehér bontó-fésű _ fiC
törhetetlen......................................................  P «<e/V

A legfinomabb kölnivíz .02
4-féle illatban 50 gr. üvegben ............... P •t'U
illatszer-osztályunk killöulegessége

Férfi zsebfésü
is minőség..................................

Női retikülfésű
törhetetlen . . ......

Férfi hajkefe la
celluloid háttal.............

Körömkele
erős kivitelben .. .

Borotvaecset
garantált minőség

P .30
-.35 

, 1“ 
P-.I5 
,-.72

Zsebkés _ fi2
2 acélpengévé , nagyon csinos lapos'áron P svv

100 drb paplrszalvetta _ 15
fehér . _ ______ ________________________ P • rV

mindent megtalálnak 
gyermek-osztályunkon

Leányka matrózruha 47 so
trlotmellényre dolgozott berakott szoknyával, jó sötétkék seviot- I 1 
ból, 55-ös nagyság ................................................. P * ’
Számonként 1' 1.50 áremelkedés

Fiú pántos matrózöltöny |7M
lóminősegu sötétkék seviot, bélelt kabát és nadrággat,. 4-e» az. P. . - 11 
Számonként P 1.50 áremelkedés.

Gyermek boy-kabát 94-
kitűnő kék boy-ke'méből, végig vateól és klotbéléssel, bársony- L I
gallérral, 45-ös nagyság ................   P
Számonként P 1.50 áremelkedés

Gyermek Játszóruha
elsőrangú teniszflanelből 45-ös nagyság . .... 

Számonként 20 fillér áremelkedés.

Tirolt nadrág
. bőrerös fusztiánből, la kivitelben, 3-as szám ... 

Számonként 40 fillér áremelkedés.

Flanel pyjamaöltöny
zslnőrozva (O-As szAm .................................................—————— P

Szamonként 60 fillér áremelkedés,

p

p

po
3.i0

Csíkos Intézed blúz
külün sötétkék gallér és kézelővel, Igen jó mosó, 55-ös nagys. P 
Számonként 70 fillér Areme.kedés

Gyermek-Joppe
16 mosó bársony flanelból, kockás, 3-as szám 
Számonként 40 fillér áremelkedés

Leányka intézed filckalap
sötétkék és szines fciirásos szalaggal .............

p

p

r
r

35O

megelégedetten lógnak távozni
régi osztályainkról is, mert minden szép, jó és olcsó!

Bársonyflanel
pongjo ára és ruhára gyönyört minták
ban mtr. .................................................. P

Csikós intézeti vászon
gyermekbluzra és ruhára mtr._______ P

Cord-bársony
minden színben, kitünően mosható, 70 cm. 
széles mtr.................  P

Divatmtntás cord-bársony
a legszebb színekben mintázva, 70 cm,
széles .................................................................. P

Tisztaseijem crepede chine
bevált és Ismert jó minőségünk mtr. I

Tiszta selyem georgette
minden színárnyalatban mtr................... - P

Tiszta gyapjú-kasán
00 cm. széles, különböző színekben _ P

Sötétkék sevlol
Intézeti ruhára kiválóan alkalmas, 140 cm, 
szeles mtr ............... ... _ . P

I.a gyapjú crepella
130 cm. széles, az összes divatszinekben

Női kabátposztó
fekete és kék tiszta gyapjú nyag, '40 cm. 
széles mtr. .................................... — P

Női dlvatclpők 49.50
pántos és kivágott fazonokban különböző I f, 
színekben . ............................................ P

Gyermek iskolacipő iP°
fekete 31-35 rzám P 13.50, 26-30 szám P 11

la spárga futószőnyeg 4,30
65 cm s éles, uj mintákban, tartós minő- I 
ség mtr....................................................................P

Szobaszőnyeg 90 _
kitűnő minőiég, mindkét oldalon basz Clj. 
nálható, 300—2uO nagyság ..................  P

Függöny-elamln _ G2
150 cm. széles, ajourés kockamlntáa mfr. P •

Reklám-slfon

Gyermek gyapjú pulóver
szép mintás mellel, 1-es szám...................... P

Számonként 75 fillér áremelkedés.

Atlasz csikós selyem női 
nadrág ™n“

Női reform-nadrág
minden Bzlnben és nagyságban jó i amut- 
ból ........................................................................P

Női selyemharisnya
a kiváló Agfa travfs-selyemből, bármely 
szlnbon minden párért garancia-------- P

Slfon melltartó
kosaras fazonLan csipkével ...

Női öves harisnyatartó no 
selyemfényű kiötlői minden színben és ~ 
nagyságban .............................................. P

Színes szoknya v.nadrág 
kombiné !zn.

Szines női hálóing
jó mosó nansoukból ..........................   _ _ P

Férfi félcipő
erős fekete bőrből, jó szegeit kivitelben P

Oxfording kiváló minő
ségben 2 gallérral — — P

Pupllnlng
selyem fénnyel, fehér és színes divat
mintás ..........................  P

Rövid rajé nadrág
gombos ..........................................................  P

Férfi kemény kalap
Jó gyapjú minőség divatformékban « P

Divat férfi-zokni
müselyemmel átszőve ...............................

Női és férfi nappabőr 
kesztyű

Bőrutánzatu kesztyű
női és férfi, minden színben ................- P

Teveszőr-szem férfi
mellény X£,".’k'”."'

Gyapjú női mellény
gallérral vagy gallér nélkül, mintás mel’el 
jó színekben ...     P

Postai megrendeléseket utánvétellel (5 pengőn felüli rendelésnél) díjmentesen szál ltunk. 
Meg nem felelő áruért a pénzt visszaadjuk 

DIWcsAUfíOK 
Rákóczi-ut 74.

g.88

6.80

ps 

?°
,-.85

5" 
P

3-’5

8-90
8"

ps
ps

2-05

,-.78

l'98
Q.58

H.3O

70 cm. széles mtr. P

Batiszt-slfon _ no
80 cm. szélességben, elsőrangú jó minőség, e 0

Darázsfészkes törülköző _ fi2
drb...................................  P

Színtartó teniszflanel _ 72
nagy szín és mlntaválaaztékban mtr. P • • V

p

po 
ps 

3” 
r 
5” 
F 
359 
5.8° 

F 
8M
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SZÍNTARTÓK!
MOSHATÓK!

A külső ferencvárosi 
keresztény ellenzék 

szervezkedése
A Keresztény Ellenzék — Fripdrich-pórt. va

sárnap délelőtt 11 órakor választói gyűlési tar
lóit az Ecscri-ul 2. szám alatti vendéglőben. A 
zuhogó cső dacára teljesen megteltek a ven
déglő tágas helyiségei, majd a gyűlés közben 
kitisztult az idő és ekkor mór több mint ezer 
választó szorongott a helyiségben. A szónokok 
beszédét Philips megafonok közvetítették.

Dr. Stückl Bezső, a külső Ferencváros elnöke 
nyitotta meg lendületes szavakkal az ülést és 
beszéde közben érkezett meg Friedrich István 
akit nagy lelkesedéssel fogadlak.

Dr. Takács István nz általános nyomoruság 
TÓI; (lr. Nngy István a munkásság és polgárság 
politikai együttműködéséről; IVcúz Konrád a 
nők politikai szerepéről beszélt.

Friedrich István
nngy éljenzés közepette azzal kezdte beszédét, 
hogy egy közbeszólásra válaszolt és azt mon
dotta: igen, voltam hatalmon, de letaszítottak, 
mert azt a gyalázatos trianoni szerződést nem 
voltam hajlandó aláírni. Hangoztatta, hogy ön 
érzeles, öntudatos polgárságra van szükség.

Dr. Slőckt Bezső. a gyűlés elnöke mondott 
köszönetét Friedrichnek, hogy az elhagyott, 
felrúgott, külső Ferencváros sorsa iránt érdek
lődik, mert az ö múltja garanciája a kerület 
jobb jövendőjének.

Ritka alkalom!
Csak ma, holnap és holnapután ! Sokkal 
többet kaptam, mint amennyit vártam! 
Egészen biztosan ezt fogja mondani 
mindenki, aki László Lajos kitűnő hír
nevű férfiruhaüzletében, Vilmos csá- 
szár-ut 40. férfiruhát fog vásárolni. 
Aki tehát finom szövetből olcsó férfi
ruhát óhajt vásárolni, keresse fel a 
fenti megbizható céget, ahol saját 
hészitményü divatos férfiöltönyök vágy
felöltők remek szabásban, kifogástalan 
kivitelben, páiatlan szép választékban 
és minden nagyságban pengő.
Finom fekete fétfitélikabáí bársony
gallérral 55.---- pengő. Felhívjuk t.
olvasóink figyelmét ezen olcsó vásár

lási lehetőségre.
— Nz ország szabómesterei követelik az 

Ipartörvény revízióját és a szabó közüzemek 
megszüntetését. A Szabómesterek Országos Szö
vetsége tegnap tartotta az Iparlestülct szék
házában 25 éves rendes közgyűlését a fővárosi, 
valamint a vidéki ílókok tagjainak élénk részt- 
vétele mellett. Horváth György elnök a férfi- 
sznbólpar súlyos válságát nemcsak az általános 
közgazdasági viszonyoknak tulajdonit ja, hanem 
annak, hogy az ólhun állal támogatott szabó- 
közilzemek elvonják a köztisztviselői vevőket a 
legitim szabóiparosoktól. Kormányintézkedése
ket sürget ezen kérdések megoldására. Vágó 
Jenő igazgató haátrozali javaslatában kéri az 
ország egész szabóiparossága nevében az ipar
törvény 4. és 47. szakaszainak törvényhozás 
utján való módosítását, valamint kormány
inti’zkc<l'’st nz Országos Buházali Intézet szabó
ipari tevékenységének a megszüntetésére. Gerő 
Dávid (Budapest), Sonncnschcin Mór (Gyön
gyös), Bartha Sándor (Kaposvár), Lukács Fe
renc (Budapest) és Lichtmann Jenő (Újpest) 
felszólalásai után a közgyűlés elhatározta, hogv 
küldöttséggel keresi fel a kereskedelmi minisz
tert n szabóipari sérelmek orvoslása ügyében.

—' í'.gy szabudknl uriasszony öngyilkossága. 
Szubdticáról jelentik: Megdöbbentő öngyilkos
ság történt vnsárnnp Szuboticán. Lény Oszkárné 
a Corzó-cukrászda tulajdonosának felesége va
sárnap délután gázzal megmérgezle mngát. A 
szomszédok feltörték az njtót, de a szeren
csétlen uriasszony! már csak holtan találták 
meg.

— Ha kevés pénzért elegánsan akar ruház- 
kodni, keresse fel László Sándor fórflszabómcs- 
ter kitűnő hírnevű férílsznbóüzlctét, Bákóczi-ul 
50. ahol saját műhelyében készít rendelésre mér
ték után, trf.bszöri próbával férfiöltönyöket 
vagy téliknbátnknl 70 pengőért hazai és külföldi 
szövetekből. Minden darab a cégfőnök irányí
tása és ellenőrzése mellett készül a legtökélete
sebb kiállításban. Felhívjuk I. olvasóink figyel
mét ezen harminc év óta fennálló cégre.

— Megtartották Dalatanflircdcn a borászati 
kongres tust. Balaton/üredről jelentik: Az 
Alsódunúnltili Mezőgazdasági Kamara ma ren
di zle irt’* Dalalonfürcdcn Teleky Sándor gróf 
elnökletével a hetedik Országos Szöllészeti és 
Borászati Kongresszust A kongresszus hntáro 
zati javaslatban fordult a kormányhoz, amely
ben kérik a borfogyasztási adó eltörlését, a 
bortermelés kimérés nek egyszerűsítését, bor
termelő vidékeken n bor palackozással való ér- 
lél csité’ének engedélyezését, mennyiségtermelő 
helyi I on ívusti esiirilő és tepároló állomások 
lélesité'ét. fogyasztási szeszül csakis gyümölcs- 
s’cz engedélyezés'!, n szöllöbirtokosok anyagi 
támogatósát, pinceszövetkezetek létesítését és 
támogatását, a fegyveres erő borral való olló- 
t 'sáj, n bnrf« gyasziás propagálását, a borbcvál- 
tónak n Magyar Nemzeti Banknál való leszá
mítolását.

Bura Károly cigányprímás ellen 
pert indítanak a cigányzenészek

Megalakult a cigányzenészek „kartell“-je
.1 Magyar Cigányzeriészek Országos Egye

sületének választmánya most lartotla a köz
gyűlés ulán első vúlnszlmnyi ülését és első 
dolga volt, hogy Bura Károly volt elnök fe
lelősségre vonása ügyében határozzon. A 
választmány felhatalmazást adott az egye- 
íilcti ügyésznek a

Bura Károly elleni eljárás megindítá
sára,

nert szerinte a volt elnök működésével 
kárt okozott az egyesületnek.

Kár érte szerintük az egyesületet azzal, 
hogy Bura Járossy Jenő dr. ügyészt felfüg
gesztette és mást bízott meg az ügyészi te
endők intézésével. Ugyancsak Burát okozlják 
-'gyes perek elvesztésével és olyan kiadáso
kért, amelyet Bura kiutalt az egyesület

A kombinés és íürdőtrikós 
darabokra nem kell támogatás 

— mondja az egyik újpesti 
bizottsági tag

Veszélyben volt Miklósi
Az újpesti szinház körül most is, mint min

den évben, szeptember végén nagyobb viha
rok dúlnak. Újpest városa most tárgyalta le az 
1931. évi költségvetését és igy többek között 
szó került a Blaha Lujza-szinház 12.000 pengős 
szubvenciójáról. Dr. Kovács újpesti rendőr
fogalmazó, aki egyben Újpest város képviselő
testületének tagja is, ellenezte az újpesti Blaha 
Lujza-szinház szubvencionálását.

— Nem lehet annak a színháznak szubven
ciót adni, — mondotta — amely nem rentábilis 
művészi ■ vállalkozás. Ha komoly darabokat ad
nak, alig lézeng 30—40 ember a nézőtéren,

ha pedig pongyola, pikáns operett megy, a 
vlllanygyárl és pamutgyár! lányok lovag

jaikkal megtöltik a nézőteret.
hogy a kombinébe és fürdőtrikóba öltözött sze
replőket láthassák. Ezért az élvezetért a város-

— Meinl főüzlete — az Apponyi-téren. A bel
városban ismét gyarapodott a gyönyörű üzletek 
száma. A Meinl cég ugyanis elhelyezte főüzletét, 
amely eddig a Kossuth Lajos-utca 14—16. számú 
házban volt, az Apponyi-lirre (a Kossuth Lajos- 
utca és Petőfi Sándor-utca sarkára). Az üzlet 
gyönyörű csempeporlúlja, díszes kirakata mél
tán kellemes feltűnést keltenek szerte a főváros
ban.

SZŰNVESUáSáE
rendkívül olcsó árakon

Va ódi perzsa, magyar perzsa és az 
összes e.'yéb fajtájú szőnyegek, selyem- 
ényü moket sezlontakarók, ágyeltfk stb

M <r T V Z É- fi !»• .

— A villamos elütött egy kisfiút. Véres sze
rencsétlenség történt vasárnap este a Váci-ut 
104. számú ház előtt. Kiss Ferenc négyéves kis
fiú át akart menni a villamossíneken. Nem vette 
észre, hogv- a villamos közeledik és alig tett 
egy-két lépést n síneken keresztül, mikor odaért 
n 11-es jelzésű villamos. A kisgyermek ijedté
ben meg sem birt moccanni, a villamoskocsi 
elütötte. Fején és orcán szenvedett sérüléseket. 
A Fehér kereszt gyermekkórházba szállították. 
A villamos vezetője, Takács Péter ellen meg
indult nr eljárás.

— Mit jelent a szérlarcndszer a Gólya Áruház 
vásárlói számára? A nyomasztó gazdasági hely
zet egyelőre nem javul és ez! pontosan lemér
hetik azok az áruházak, amelyek állandó köz
vetlen érintkezésben vannak a fogyasztók ha
talmas rétegeivel s igy megállapíthatják, hogy 
ma mindenkinek, minden társadalmi réteg tag
jának kevesebb pénz van az erszényében

Ilyenkor az áruháznak kell segíteni. A Gólya 
, Xruháznak vezetősége elsőnek tett meg egy 
lönlő lépési, hozzálátott nz árak lefaragásához.

Egy külföldön már pompásan bevált rendszer 
levezetése hozta meg a szenzációt, amely rövi- 
len igy foglalható össze: a Gólya Áruházban 
ilcsóbb leli minden. Ebből nz ujilásból első
sorban a vásárlóközönségnek van hnszna. de 
természetesen a kereskedő is jóljár. mert a fo

ntolt forgalom mégis meghozza a hasznot. 
Szérinrendszernck hívják ezt a külföldön mái 
kipróbált újítást. amelyet n Gólya Áruháznak 
vezetősége n külföldi példák nyomán mind
három áruházában bevezetett. Ez nz újítás egy 
részt nzl jelenti, hogy egységes árlipus szerint 
soporlosilottn cikkeit nz áruház, de ezenkívül 

az árucsoportokon belül tetemes olcsóbbodást 
is jelent ez a rendszer.

pénztárából.
A volt elnökön akarják behajtani a 
nyilvánosság elölt sokat pertraktált 

második közgyűlés költségeit is.
A választmány elhatározta ugyanekkor, 
hogy — a nagyszámú állástalan cigány
zenészre való tekintettel — felállítja az 
egyesület elhelyező irodáját. Az uj intéz
mény első teendője lesz, hogy bevezeti a 
„mini múlást', vagyis minden kávéházra és 
vendéglőre külön-külön megállapítja, hogy 
hány tagú zenekart köteles tartani és a ta
goknak naponkint mennyi lehet a legkisebb 
fizetése. Olyan szerződést, amely a fizetés
minimumot nem tartja be, az egyesület nem 
bélyegez le és kebelében eljárást indít a 
szabályokat nem respektáló zenekar ellen.

színigazgató koncessziója
nak nincs tizenkétezer pengője.

Ez a furcsa érvelés, ugylátszik, nem hatott, 
mert a bizottság kisebb szubvenciót szavazott 
inog a színháznak.

Ezzel egyidőben sulyos bajai voltak Miklósi 
Imre színigazgatónak a koncesszió elnyerése 
körül. Miklósi Imre ugyanis közel tízezer pen
gővel tartozott az Országos Szinészegyesület 
nyugdíjintézetének, ahol

viharos ülésen tárgyalták Miklósi ügyét.
A Szinészegyesület állítólag az alapszabályaik 
ellenére is haladékot adott Miklósinak az ősz- 
szeg lefizetésére, aki a kért terminusra valóban 
lefedezte adósságát és igy a Szinészszövetség 
pártolóan terjesztette fel a minisztériumban 
Miklósi koncessziójának ügyét. Miklósi az idén 
Újpesten, Kispesten, Veszprémben, Tatabányán 
és talán Kecskeméten is játszik társulatával, 
ahová ötven tagot szerződtetett le.

— Elfogtak egy napszámost, aki sorozatosan 
felültette a mentőket. Az utóbbi hetekben gyak
ran előfordult, hogy a mentőket egy ismeret
len telefonáló felültette. Az illető felhivta a 
mentőket és telefonon segítséget kért, azzal, 
hogy a város különböző pontjain balesetek 
történlek. Az ilyen esetekben mindig egy férfi- 
hank jelentkezett. A mentők azután, mikor az 
állítólagos baleset helyére érkeztek, ott semmit 
sem találtak. A felülielés olyan gyakran is
métlődött meg, hogy a telefonoknál szolgála
tot teljesítő mentőorvosok utóbb már minden 
jelentkezőnek a hangját megfigyelték. Vasár
nap délután megint megszólalt a telefon és 
jelentkezett az ismerős férfihang. Ezúttal azt 
jelentette, hogy a Király-utca 106. számú ház
ban egy dühöngő őrült garázdálkodik. A mén- 
töorvos ügyes triikkhöz folyamodott. Csönde
sen odaszóll egy mellette ülő kollegájához, 
hogy autón siessen a Király-utcába, ő maga 
pedig igyekezett pár percig szóval tartani a 
orvosnak az volt a feltevése, hogy aki felül- 
telefonálót. A mentőautó ezalatt a Király-utca 
106. szám elé érkezeit. Itt mitsem tudtak az 
állítólagos őrültről. Az autón érkezett mentő
tette őket, valahonnan a közelből telefonál és 
mivel tudta, hogy a kollégája szóvaltartja őt, 
arra gondolt, hogy elfoghatja. Körülnézett a 
környéken és a legközelebbi nyilvános telefon
állomáson ráakadt egy férfire, aki éppen a 
mentőkkel beszélt. Azonnal rendőrt Hívott, aki 
igazoltatta. Kiderült, hogy Baksay László a 
neve, huszonhétíves napszámos és <5 volt az, 
aki a Király-utcába kibolonditotta a mentőket. 
Baksayt előállították a főkapitányságra és őri
zetbe vették. Holnap fogják kihallgatni, hogy 
megtudják, mi vitte rá, hogy sorozatosan felül
tesse és zavarja munkájában a derék mentőket.

— Húrom kisdiák borzalmas halála.
Keszthelyről jelentik: A keszthelyi villany
gyárnál levő víztartályban ma déután három 
fiata gimnazista fürdőit, névszerint Stauher 
Zoltán, a villanytelep főmérnökértek III. 
gimnazista fia, Jávorit Sándor, egy nyugal
mazott gimnáziumi igazgató III. gimnazista j 
és Ferencsik Andor, a szilsárkány] körorvos 
II. gimnazista fia, A viztartány melleit át
vezető gázcső megrepedt és a kiömlő gáz 
mind a három diákot megölte.

Or. Kft.IOACSY •sakorvot 

rendel trti Hrs-tf 
Jó«.aet-körut 2. a*.  r t érti 6a óöl betegeknek

Dr- FÉNYES
ver, bőr- ée nemf-betegeknek rendel egész nap 

VII, Rákftcxl-ut aa. mm. f. Rékaml sambsa

— Nyolc polgárilskolai tanuló aranyérmet 
nyert a Petöfl-vcrsenyen. A Petőfi Társaság 
idei évadnyitó ülését vasárnap délelőtt tartották 
meg a Tudományos Akadémián. Pékár Gyula 
elnöki megnyitójában, melyet a „Szeptember 
végén**  cimü verssel kezdett, a nagy költő sze
relmi boldogtalanságáról elmélkedett. A meg
nyitó beszéd végén clparentálta Vass Józsefet, 
mint a Petőfi Társaság tagját. Az elhunyt mi
niszter novemberben akarta megtartani szék
foglalóját Prohászkáról. Másik halottja is volt 
a nyáron a társn«*g.,ak:  meghalt Szemere 
György, a nagyszerű novellista, dráma- és 
regényíró.. A megnyitó beszéd után Lampértli 
Géza olvasta fel főtitkári jelentését. Ezután 
Falu Tamás olvasta fel elbeszélését, Havas Ist
ván költeményét mutatta be, végül Gáspár Jenő 
olvasott fel. Pékár Gyula bejelentette, hogy 
Sziklay István tanár, az „Ifjú Polgárok Lapja'*  
szerkesztője verspályázatot hirdetett a polgári- 
iskolai tanulók közölt, ki tud több Petőfi-vcrsct. 
3366 tanuló pályázott s közülük 660 részesült 
jutalomban. A versenyzők közül nyolc arany
érmet nyert, akiknek az érmet Pékár Gyula 
osztotta ki._____________________
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— Ingyenes rádió tanfolyamok. Az Orion 
Rádió Iskola szeptember 29-<n nyitja kapuit. 
Ezen elsőrangú kulturális szakintézmény, mely 
anyagi áldozatokat nem kímélve, mindenkinek 
lehetővé teszi a rádió tudományos alapon való 
megismerését, alig egy éve működik és első
rangú tanerőivel (m. k. postamérnökök) máris 
az ország elismert és kedvelt rádió-iskolája. Ez 
annál Is inkább érthető, mert benne mindenki 
teljesen díjmentesen kapja a rádió ismeretekbe 
bevezető 3 hónapos oktatást. Értesülésünk sze
rint magasabb fokú és speciális előadásokat is 
fognak rendszeresíteni és igen célszerűen — 
csoportonként — hetenként kétszer este 5—7, 
illetve %8—% 10-ig tart az oktatás. A város köz
pontjában (V., Vadász-u. 31. I. em.) berendezett 
világos és tágas helyiségekben díjmentes szak
könyvtár is rendelkezésre áll. Ugyanott lévő iro 
dójukban szeretettel fogadnak minden érdeklő
dőt és jelentkezőt. Az iskola, mely komolyan és 
jelentősen szolgálja ugy a kultúrát, mint a nem 
zeti ügyet, mértékadó szakkörökben és hivata
losan is, teljes elismerésre talált.

— Megint gázolt az aaló. Vasárnap délután 
az uj lóversenvlér 3. számú kapuja előtt Wegen- 
bergef-Jfl-fítT-Tr'Tm' soffőr "Bp. 18^819:•rend
számú kocsijával hátrafelé hajtott és eközben 
elütötte Rosenthal Henrik 32 éves kereskedő
segédet. Könnyebb természetű sérüléseket szen
vedett. A mentők szállították a Rókus-kórházba. 
A gázoló soffőr ellen megindult az eljárás.

— Húszezer pengőt vett fel hamis váltókkal 
egy soffőr. Nagykanizsáról jelentik: A balaton- 
boglári csendőrségre több feljelentés érkezett 
Sunyecz Vilmos balatonboglári soffőr ellen, aki 
hamis váltókkal nagy összegeket csalt ki. A 
soffőrt a csendőrség elfogta és megállapították, 
hogy Sunyecz a hamisított váltókkal húszezer 
pengőt vett fel. A váltóhamisiló soffőrt letar
tóztatták.

— Furfangos módon kifosztottak egy föld
birtokost. Veszprémből jelentik: Szabó János 
császári földbirtokos a pápatcszéri országúton 
hazafelé tartott, miközben két ismeretlen fér
fivel találkozott, akik elvesztett pénzüket keres
ték rajta. A földbirtokos kijelentette, hogy a 
pénztárcát nem találta meg és hajlandó magát 
megmoteztatni. A két férfi megmotozta a föld
birtokost, aki azután otthon vette észre, hogy 
a motozás közben négyezer pengőt vettek ki 
tárcájából s a pénz helyébe újságpapírt tettek. 
A két csalót keresi a csendőrség.

— Felakasztotta magát a pincében. Az Iza- 
bella-utca 68/b. számú házban vasárnap reggel 
nag yriadalom támadt. Görcsös Lajos 55 éves 
házfelügyelőt nem találták hozzátartozói, min
denfelé keresni kezdték és végül is a pincében 
felakasztva, holtan találták. Kiderült, hogy 
Görcsös Lajos, aki gyógyíthatatlan betegségben 
szenvedett, kora reggel, mig felesége és gyer
mekei aludtak, lement a pincébe és ott. öngyil
kossá lett. Holttestét a törvényszéki orvostani 
intézetbe vitték.

— Méregtartaimu gyógyszereket kínált el
adásra két suhanc. A Hidegkuti-ut 2. szám 
alatt lévő Szép Ilona gyógyszertárba tegnap 
két suhanc álitott be s küönböző méregtarlamu 
gyógyszereket kínált eadúsra, amelyek csak 
szigorú orvosi rendelésre kaphatók. A suhan- 
cok 30 csomag ilyen gyógyszert hozlak maguk
kal, mire a patika tulajdonosa rosszat sejtve, 
rendőrt hivott, aki a legközelebbi őrszobára 
állilota elő a suhancokat. A patikában elmon
dotta a két flu, hogy az Ördögárokban találták 
a nagymennyiségű gyógyszert. A rendőrség 
vizsgálatot indított a különös ügyben.

— A Fenyves Áruház csak három napon, hét
főn, kedden és szerdán, teljes szövctraktárából 
nngy propaganda-árusítást rendez, mely alka
lommal minden szövctvásárló 1 méter helyeit 
1 méter 40 cm.-t kap.

NYILT-TÉR
(E rovatban közlőitekért nr.m villák feklősséget 

a szerkesztőség.)

Nyilatkozat.
A „Tőzsdei Kurír" f. évi szeptember hó 2fl-án meg-

1-nt számában intéz tOn' ke! kapcsolatban megjelent 
'’dósitás elejétől vénig valótlan tartalma miatt flgyvé- 
•’Qt’k utján a cikk szerzője és — a fokozatos sajtójogi 
felelősség alapján — a felelős egyének ellen a bűnvádi 
feljelentést mcgtctlúk.

Budapest, 1030 szeptember hó 27.

Budaörsit Ipar. Kereskedelmi 
és Közgazdasági Bank R.-T. 
Budapest, V.. Bálvány-ulea S.
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SZÍNHÁZ- MOZI
VALAMI KÉSZÜL...

A színigazgatók éles támadása a német hangosfilmek ellen — 
A filmesek a Filmalapra hárítják az ódiumot — A szinészek 

hangos kirohanása a hangosfilm és a rádió ellen
Szombat délelőttöt vasárnap délig három nagy 

erkölcsi testület foglalkozott a már-már akuttá 
vált kérdéssel: a hangosfilm problémájával. 
Mind a három egyesület egyforma szenvedélyes- 
séggel tárgyalta ezt az egzisztenciális problémát 
és mind a három egyesület a maga szemszögéből 
kiindulva, mégis egy eredményre jutott: magyar 
hangosfilmet kell gyártani/

Egy kis ankétet lehetne tartani a felvetett 
problémáról, amelyet egyik részről úgy akarnak 
bizonyos kötök — a színigazgatók — szolgála
tukba állítani, hogy

a magyar szót védik az idegennel szemben, 
a másik részről — a filmesek oldaláról — pe
dig a fővárosi közönség, de különösen a vidéki 
közönség egy részét akarják megmenteni a film
színházaknak, a szinészek pedig, mi egyebet 
akarnának, dolgozni és élni akarnak ...

Kezdjük tehát elölről a dolgokat.
A színigazgatók tegnap délben összejöttek. 

A napirenden egy kérdés szerepelt: a hangos
film-veszedelem. Az ülésen felállt Wertheimer 
Elemér, aki a színigazgatók nevében dörge
delmes beszédet vágott ki az idegen nyelv tér
hódítása ellen.

Emlékszünk rá jól — kezdte beszédét 
Wertheimer Elemér — hogy milyen utcai csa
tákat vívtak Magyarországon addig, ameddig a 
magyar nyelv Magyarországon elismert és hiva
talos lett. Például a magyar katonai vezény
szóért vér folyt a pesti utcákon. S mi történik 
most? Egyik napról a másikra azt vesszük észre, 
hogy kilencven idegennyelvü előadást tartanak 
naponta Budapesten. Ezzel szemben a színigaz
gatók évenként legfeljebb tiz előadásra adhatják 
át a színpadjukat az idegennyelvüek részére.

— Hogy ne menjek tovább — folytatta Wert
heimer Elemér —, itt van például egy rendkívül 
jellemző precedens. A mozgékony és ügyes film
emberek, amikor megtudták, hogy az Uj Szin
ház készül a Drevfus-per előadására, gyorsan 
bemutatták a Royal Apollóban a Dreyfus-filmct, 
amelynek végeredményben győzedelmeskednie 
kell. Ott Fritz Kortner, Bassermann és egy sereg 
világmárkát sorakoztattak az előadás szolgála
tába,

ezzel a konkurenciával nedlg nem tud meg
birkózni a pesti színpad.

— Mi itt a teendő? Egyéb nem lehet, mint 
végsőkig folytatni a harcot az idegen nyelv in
váziója ellen és ha kell,

a színházak bezárásával 
demonstrálni a német és angolnyelvű hangosfil
mek térhódítása ellen.

— Szép, szép — vetné fel a kérdést bármelyik 
mozis —, de. hát mit játsszon az a szerencsétlen 
mozitulajdonos a színházában? Magyarnyelvű 
beszélő- és némafilm nincsen, nem maradna más 
hátra, mint bezárni a filmszínházakat, hogy a 
színházak éljenek, ezt pedig egyetlenegy szín
házigazgató sem gondolhatja komolyan. De ép
pen akkor, amikor a színigazgatók üléseztek, a 
filmesek is összeültek, hogy a maguk részéről 
is kifejthessék álláspontjukat. A mozisok — tu
domásunk szerint — azt határozták, hogy ide
gen nyelven nem hirdetnek ezentúl filmet, szor
galmazni fogják az idegen filmgyáraknál azt, 
hogy a filmjükből magyar verziót is készítsenek, 
végül pedig

hivatalosan felkérik a magyar kormányt, 
hogy tegye lehetővé a magyarnyelvű hangos

filmgyártást.
A legszívesebben magyarnyelvű filmeket játsza
nának, hiszen köztudomású hogy az idegen- 
nyelvű beszélőfilmeknek vidéken nem lehet sike
rük, tekintve azt, hogy vidéken még a német 
nyelvet sem bírják annyian, hogy azokból kia
dós moziközönség rekrutálódhatna.

Ezen a ponton tehát a filmesek érdeke pon
tosan találkozik a színházigazgatók vélt érde
keivel, mert

nem biccen. »«t, ■ wlnhíiaknnk job-
bán menne akkor, ha német beszélőfllin 
helvett, ragyogó és pompás magvar be- 
„élanlmtk csábítanák cl a kUstlnsígcl a 

színházakból.
Beszélgettünk c«v filmemberrcl, akinek vé

leménye habár talán nem teljesen fedi a va
lóságot. mégis rendkívül érdekeseket mondóit.

— Véleményem szerint az. hogy a szinház-
luazcalók egyesületében éppen most kerülhe
tett ilven hangosan felszínre az idegennyelvü 
hangosfilm problémája, ez feltétlenül — 
akarva, nem akarva - a színigazgatók 
egvesülote elnökének, Koboz Imrének mnt 
mdrn haitin a vitel. Koboz igazgató ugyani, 
nemcsak színházi ember, hanem jelenleg 
egvike a legkiválóbb nimembereknek Is. E kó 
lói érdekel képviseli pozícióban Koboz vol 
az egyedüli, aki matnamtielail hannnntilmrt 
Mártott Mrlnlxm. Ha tehát az ö e«ye»»le1e 
most az idegennyelvü hangosfilmek ellen küzd 
akkor , ,

ezzel nagyszerű helyet csinál Koboz Imre 
magyarnyelvű beszélfifUmjelnek — lehet, 

hogy kormánytámogatással Is.
Ezt pedig n filmesek nem tartják ízléses kon 
kurrenciának. , ...

— De nem akarjuk személyes lérre vinni ezl 
a vitát —• mondta informátorunk —• csnk nnv- 
nvil szögezek le. hogv n filmesek áldozlak leg
többet a magyar hangosfilmért. A magyar
nyelvű hangosfilm, amely még nincsen. —

a filmeseknek eddig ötmillió pengőjébe 
került.

Ezt a rettenetes összeget fizettük br a Film 
alap kassz/íába azért, hogy hangosfilmgvár 
tás legyen Magyarországon.

Nem hiszem, hogy a színigazgatók tit 
év alatt vesztettek e ennyit a hangosfilm 

konkurenciáján.
A »ziné»Mk parlamentje viszont vasárnap

délelőtt ült össze a Fészekben: ők a színész
nyomor szempontjából világitottak rá az ide- 
gennyelvű hangosfilm problémájára.

A nyomorgó és egyik napról a másikra 
tengődő szinészek munkanélküli tömege 
lepte el ez alkakimmiil a Fészek bársony

székeit.
Itt is a hangosfilm körül támadt a vita. 

Fenyő Aladár és Molnár Dezső dr. mutnttak 
rá arra a veszedelemre, amelyet a hangosfilm 
térhódítása okozott. A gép elvette az emberek 
kenyerét és egyre többen keresik fel a film
színházakat. Molnár Dezső szerint a megoldás
nak egy lehetősége van csak: még pedig az, 
hogy súlyosabb adókkal sújtsák a filmszínhá
zakat, amelyek idegen nyelven játszanak és 
ezt az

adótöbbletet közvetve a színészek felscgl- 
lésére fordítsák.

— Ha már a filmszínházaknak elviselhetet
len lenne a teher — fűzte gondolatait Molnár 
Dezső akkor ők maguk szorgalmaznák a 
magyar filmgyártást.

Erre a gondolatfüzésrc erélyesen és rendkí
vül okosan válaszolt Daló Elemér.

— Nem tudom, hogy helyes lenn-e újabb ötlec 
tekel adni a kormánynak, hogy egy ugyi^ kín
lódó iparágat megnyomorítson.

Szép a gondolat, hogy mi kapjuk az adó
többletet, de azt hiszem, hogy ebből mi 
sohasem látnánk egy fillért sem, éppen 
ugy, ahogy a mozisok befizetett fllmadójá- 
ból még nem láttunk egy épkézláb magyar 

filmet.
Sokkal nagyobb veszedelem a rádió.

Ez veszi el a színészek nagy tömegének kenye
rét. .4 rádiót két pengő negyven fillérért Bal
mazújvároson hallgathatják. így nem csoda,

Női cikkek:
1 por Uisitosa selyemharisnya kl.
1 darab női kombiné nyftrü csipkével-------—

1 darai) női kombiné kitűnő trlkóeelyemből —

1 darab női ing
1 daraÖ mailtarld tülJből, finom kivitelben-------

2 darab melltartó batisztból, kiváló minőségben

1 por női iiorharisnya kiváló minőségben —

1 tar nőt anyotszeru harisnya -----
1 darab női öves harisnyatarto
1 por nőt svOduiőnzatu kesztyű____
ődarab nőt zsebkendő finom kivitelben-------

3 darab női zsebkendő K“_-1-1-
1 darab festő női kenyhakitiony 16
1 darab reform női nadrág kís'X:"-
1 darab reform nőt meiienadrag _ _
1 darab svaiéi kötésű meleg női lelketlen
1 darab baby ttarisnyanadrög------

Pengő

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Méteráru
1 mtr kitűnő gamuiúamaszt ágyneműre 2
1 mir tartós minőségű tepedögyotcs - _ 2
2>/. mtr tartós testű ________ 2
3 mtr színtartó mosöűeten______ 2
2 mir io minőségű Kanavasi-------- 2
2 mir 10 minőségű zeiir----------- 2
21/, mir ö minőségű tenisz liánéit _ _ 2
2 mtr 10 minőségű angin --------- 2
2 mtr 15U cm sz. tuggúnyetamin — 2
1 mtr 150 cm sz. svaicituggönygrenadin 2
5 mtr kitűnő ktögpetcsipke-------- 2
10 mtr kitűnő uppetcsipke-------- 2
3 mtr rekiomsiton __________ 2
2 mtr tominősenu gyolcs---------- 2
1 nőse VSskosa snelyemhmrisnya i In hibával ip a.-

MAGYAR SZÍNHÁZ
heti műsora;

Hétfő este órakor: A GYÖNGE NEM.
Kedd este órakor: A VILÁG KÖNYVE

LJE.
Szerda este JíO órakor: A VILÁG KÖNY

VELŐJE.
Csütörtök este Já9 órakor: A GYÖNGE NEM.
Péntek este órakor: A VILÁG KÖNY

VELŐJE.
Szombat este órakor: A GYÖNGE NEM.
Vasárnap délután 4 órakor: A GYÖNGE NEM. 

(Esti hclyárakkal.)
Vasárnap este J49 órakor: A VILÁG KÖNY- 

VELŐJE.

ha a vidéki színházak sorra buknak és a szi- 
nészproletáriátus még nagyobb lesz. Hol van a 
rádióigazgatóság szinészpártoló Ígéretének tel- 
/esf/ése? Hogy itt-oll apróbb felléptidijhoz jut
tatnak egyes színészeket, ez vajmi kevés. Jól 
tudjuk, hogy a rádióban egy bizonyos színész
csoport uralkodik és ez azután nem hagyja 
érvényesülni a többi magyar színészt.

Tessék a rádió óriási hasznából részt 
kérni a színészek egyetemének.

A kormányhoz pedig ne menjünk segítségért, 
sem a hangosfilm ellen, som másért, mert a 
kormánynak a legkisebb gondja is nagyobb 
annál, semhogy a mi ügyünkkel foglalkozzék. 
Hiszen sokkal nagyobb és egyetemesebb kér
déseket is megoldatlanul hagy.

Baló radikális beszéde nem múlt el nyomta
lanul a közgyűlés felett, amely mégis elhatá
rozta, hogy a magyar filmgyártást hivatalos he
lyen szorgalmazni fogja, annál is inkább, 
mert

a Berlinből rendelt fllmgép már a Hunnia 
műtermében van

és semmi akadálya sincs annak, hogy január
februárra inár itt megindulhasson a munka... 
Kedden este különben a szinészek, irók és szín
igazgatók közösen értekezletei tartanak a ma
gyar szinház sárga veszedelmének: nz idegen
nyelvü hangosfilm nagy konkurenciájának le
küzdésére.

Stób Zoltán.

Férfitiivtstűruk
i por pásztó bokavédő gyönyörű kivitelben

1 darab térti angotszerti soonsapka _
1 por magasszaru Mtiarisnya —
1 oaratt nadragtartö kitűnő minőség, gumiból

1 darab gaitervetiö íJSltr ■_

1 por sárga u. orap maso tenikesziyu
1 darab térti rüuid alsónadrág anyagból —

1 darán mi rövid alsónadrág anyagból

1 pár leriizoxni finom flórmlnősóg — — — —

2 pár leiíizűkni jó príma minőség — —-------

3 por tertizokni jó strapaminőség-----------------

2 ttaratt tinóm macco lertlzsebkendö -
4 darab príma leriizsebkentiö
5 darab csodaszép csokor nyakkendő
1 darai csodaszép önkölö nyakkendő _
2 darab csodaszco őnkoto nyakkendő _
3 darab divatos önkűio nyakkendő —

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2 mtr jöminösegű mosott silón------
2 mtr színes nansuk. fehérneműre - -
1 mtr toat de sói setyemutanzat —
2 darab higiénikus potyapeientta —
3 darab baby patent melle yke —
1 darab Mir törülköző Jő nehéz mlősó g 

3 drb darazsteszeii szöv. iroitiriőrui^zo 
3 darab 10 minőségű tianeti poriörio
3 darab lanyertűriű mlnö.fc — — — — —

2 darab tiszta len kockás tanyeriörio
3 darab padioiörlö jó minőség ---------------- —

2 darab pamotdamaszi törülköző — 
2 darab kony itatöriiiküző i'sz.ta lenből — — 

1 darab reform gyermeknadrag —

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
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Török Rezső 
pert indított szerzői 

tantiémjének behajtására
A Színpadi Szerzők Egyesületének elvi jelentőségű 

határozata érvénybe lép a közeljövőben
Az elmúlt héten nagyon érdekes keresetet 

nyújtott be Török Rezső iró, illetve Marton 
Sándor színházi kiadócég a központi járás
bíróságon. A közös beadvány egyik szín
házunk ellen szól, amely 2500 pengő tan- 
tiémmel maradt adós a szerzőnek.

Az elmúlt szezón közepén sikerrel mutat
ták be az iró egyik darabját ebben a szin
házban. A darab elég szép házakat vonzott, 
ugy hogy az iró tantiéihje szépen felszapo
rodott. Éz a szinházAzonban nem tett ele
get fizetési kötelezettségének és

az Írói honoráriummal adós maradt a 
szerzőnek.

Annál súlyosabban érintette ez a tény a bí
rót, mert a szinház más előadás kedvéért 
hirtelen levette műsoráról a szerző darab- 

Miután a színigazgatónak nem volt

Filmptemierek
NUR DU...

A Kamara filmszínház is kijátszotta sze- 
zónjéyiak főadutját, a Nur Du . .. (Csak 
te .. .) cimü német hangos filmoperettet, 
amely a színházi világ belső életét mutatja 
be. A festett világ dolgai mindig érdekeltek 
a nézőközönséget, különösen akkor, amikor 
bűbájos mese és szívhez és érzelemhez szóló 
muzsika kíséretében láthatjuk a zeneszer
zőt, a szövegírót, a primadonnát, a táncos- 
kómikust, a görlöket és a színházi kuhsz- 
szák megelevenedett világát. Az operettnek 
tanulsága is van, még pedig az, hogy a pénz 
nem boldogít, hiába vásárolja meg az ope 
rettkomponista érvényesülési vágyát . a 
gazdag konzul leánya, az operettkomponista 
mégis csak visszatér a Bohémiához, a pri
madonnához, aki mellett az igazi boldog
ságot megtalálhatja. A kerek és pompás- 
mcséjii operettet a szereplők játéka teszi 
m/g élvezetesebbé. Nem sovinizmus, ha el
sősorban Halmay Tibort említjük meg, aki 
ma már ia legismertebb és legnépszerűbb 
filmkómikusok egyike. Halmay nemcsak 
boszorkánvosan táncol, de gvönvorüen 
énekli a slágereket — magyarul is. Walter 
Jansent is jól ismerjük, hiszen ő volt a 
Zwél Herzen-nek férfi főszereplője, most 
mégkedvesebb és megvesztegetőbb, mint 
mint volt. Charlotte Ander. a legédesebb 
berlini szubrett-primadonna, akit csak fil
men láttunk. A Nur Du ... slágereit rövi
desen ismerni fogja a pesti utca is, a Ka
maraszínház sikeres előadássorozata után.

MESE A BENZINKUTRÓL.
operett, nem vígjáték, hanem 

valami egészen furcsa műfaj, amelyet a 
forrongásban lévő hangosfilm, mint leg
sikerültebb megjelenési formát produkált 
Erre a filmre nem is lehet jelzőt találni 
hirtelenében, csak elég azt kijelentem, 
hogy hónapokig fogja uralni az Uránia 
műsorát. Valami megnevezhetetlen bűbáj, 
poézis, humor, slágerek és slágerek tömege 
követi egymást ezen a filmen, úgyhogy a 
közönség, — egészen bizonyos —, kétórás 
maradéktalan szórakozás után ugv kel fel a 
helyéről, hogy legszívesebben mégegyszer a 
pénztárhoz menne és megváltaná a jegyét a 
kövtkező előadásra. Pedig a mese milyen 
egyszerű. Három jókedvű táncos-dalos fia
talember tönkrement, az országúton egy 
benzinkut-állomást vett, hogy abból éljen. 
Ehhez a kúthoz jár a szokottnál többször 
benzinért a gazdag fiatal hölgy, aki szintén 
szeret dalolni és táncolni: Lillán Iiarvey. 
aki végül is a három fiatalember közül 
Willv Fritsché lesz. Hogy közben Olga Cse
llovát látjuk ragyogni és öt olyan slágert 
hallunk mindenféle formában előadva, ame
lyek önkéntelenül is elhatalmasodnak raj
tunk és hogy közben ezer viccrakéta robban, 
az az Ufa produkció-vzetőjének, Erich Pom- 
mernek és a zseniális rendezőnek, Wilhelm 
Thielenek érdeme. A Mese a benzinkutról, 
amelyet külföldről Die drei von dér Tank- 
stelle címen játszanak, a némte filmgyártás 
eddig látott legtökéletesebb produkcióin. 
Nem kétséges, hogv ezt fogja mondani róln 
az Uránia csütörtöki bemutatólőadásának 
közönsége Is.

NYUGATI FRONT. 1928.
Szenvedtünk, koplaltunk, vergődtünk, hal 

dokoltunk és meghaltunk. A romok alatt ott 
feküdt feloszló tetemével az élet minden szép
iáé és értelme. Ennek a filmnek, amelyet 

Nvunatl front. 1018“ címen vetítenek, mától 
kezdve a Corvin- és ar Vla filmszínházakban, 
ennek a filmnek minden kockáid egy egy fel
kiáltójellé sűrűsödik emlékeinkben. Sok há 
borús filmet láttunk mór. sok vdszonesatdt iz 
zadtunk és remegtünk át. de soha iluen meg- 
nuőtő erővel nem harsonázták fülünkbe a pa
cifizmust A nvugnti fronton a háború utolsó 
beleiben fátszódlk le ez a történet. Nénit gua 
lóg katona éleiét és hősi küzdelmeit elevenítik 
meg a felenetek. az egyik rövid stabpd*dnoi  
kap és hazautazik. Fgu idegen fér'ivel találln 
együtt at ágyban a feleségét, kikergeti az ide
gent és ezután szótlanul •vívja mén csatáid! ön
magával és at asszonnyal, akit az egyedüllét 
hajtott egy más férfi karjaiba. Némán megy el 

módjában szerzőnek tett ismételt ígéretét 
betartani, Török Rezső radikális eszközhöz 
folyamodott és polgári perben érvényesíti 
követelését a szinház ellen. Ez a polgári per 
azonban egy rendkívül érdekes elvi határo
zatot érint, amelyet a Magyar Szinpadi 
Szerzők Egyesülete hozott az elmúlt szezón
ban. Az irók erkölcsi testületé ugyanis 
tavaly

bojkottliatúrozatot hozott a tantiémmel 
adós maradt színházak ellen.

Ez a határozat még egyetlenegyszer sem 
került kivitelre és most, ha Török Rezső 
perét megnyeri, a Szinpadi Szerzők Egyesü
letének számolnia kell azzal a dilemmával, 
amelybe feltétlenül kerül a saját elvi hatá
rozata következtében.

szabadsága lejárta előtt, nem is búcsúzik fe
leségétől, hanem megy a biztos halál, a front 
felé. Négy döbbenetes erejű színész: Fritz Kam- 
pers, Gustav Dlessl, H. J. Moebis és Claus 
Claussen játsszák végig azt a szüzsét, amelyet 
Vajda László irt számukra és amely a háború 
széteső jeleneteit mégis szorosan egy törté
netté fűzi össze Ezt a filmet, amelyet Garam- 
szeghy Sándor prológusa és epilógusa keretez 
ízlésesen, mindenkinek meg kell nézni.

Premier után
A VILÁG KÖNYVELŐJE. Bár Földes Imre 

jelentős színpadi sikerekre tekinthet vissza, 
és jókora színházi múltja van, mégis bátor 
volt ahhoz, hogy az avant garde élére álljon 
uj darabjával, amelyet a zajos siker külső 
megnyilatkozásának kíséretében mutattak 
be és játszanak a Magyar Szinházban. Föl
des Imre a ma legégetőbb problémájához 
nyúlt és talán merész szemmel meglátta azt, 
amit mindenki tud, de senki nem meri mon
dani: a munkanélküliség óriási növekedésé
vel elhárithatatlanul rohan a csőd felé a ka
pitalizmus. Súlyos szavakkal való játék a 
színpadon, mindig nagyon meggondolandó, 
de szerencsére Földes Imrének akadt a pro
bléma beadásához alkalmas és tehetséges 
szinpadi ötlete is. Ez az ötlet a darab,

világhírű, grandiózus filmremekét pénteken 
Theatre Páré keretében mutatja be a 

Royal Apolló a

FF

KIRÁLYNŐ

LŐVE

I

FÉRJÉ
PARADE

amelynek előadásában majdnem egyenrangú 
segítőtársa Bárdos Artúr zseniális, modern 
rendezése és Eric Vogel brilliáns és frappáns 
diszletsorozata. A három hatás: az ötlet 
rakétaereje, az ábrázolás dinamikája és a 
miliő stilszcrüsége pompásan kiegészítették 
egymást. Gellért Lajos életének egyik lég. 
jobb szerepét játssza — a legjobban. Palotás 
Irén, ez az uj csillag még fényesen fog 
ragyogni a pesti színházak egén. Zala Ka- 
róla, Z. Molnár, Keleti László, Juszt Gyula 
és Rubinyi Tibor remek epizódjai, majd ki- 
sebb szerepekben az intelligens Végh Sári, a 
rendkívül dekoratív Taniássy Lívia és a 
megdöbbentő realizmussal alakitó Gárdát/ 
Lajos az előadás kitűnő értékei. A szinház 
talán missziót is végzett ennek a darabnak 
bemutatásával. (s. z.)

színházi napló
J\7agy háborúság van már évek óta a Dc-

nevér reinhardti átírásának pesti elő
adása körül. Tavaly el akarta adni Faludi 
Sándor, az Operettszinház akkori igazgatója, 
de akkor Reinhardt ugy nyilatkozott berlini 
újságíróknak, hogy ö a szövegkönyvét nem 
adta el senkinek, tehát Magyarországon a 
Denevért az ő elbondolása szerint nem lehet 
előadni. A Magyar Szinház ugy látszik véget 
vet ennek a vitának, mert most végérvénye
sen programjába állította a Denevért rein
hardti szöveg szerint. A Magyar Szinház meg
vásárolta a jogot a Denevér előadására, sőt 
a szerepeket is kiosztotta. Az egyik főszerepet 
Herendi Manci fogja énekelni, a férfifőszere
peket pedig Beregi Oszkár és Ráday Imre.
A héten uj szinház nyitja meg a kapuit: a

Royal Orfeum, amely szinte megujhodva 
várja a közönséget. Schmidt Mihály és Átvág 
Rezső igazgatása alá került a Royal Orfeum, 
amelyet kivül-belül a világvárosi orfeumokat 
is megszégyenítő módon pazarul átalakították. 
A Royal Orfeum első műsora természetesen 
parádés lesz, hiszen egyúttal programmot is je
lent a továbbiakra vonatkozóan. Amellett, hogy 
a legkitűnőbb külföldi artistákat szerződtették, 
nem hanyagolták el azokat a magyar artistákat 
sem, akik szerte a világban szétszóródva éltek 
és most itt a Royal Orfeum első műsora alkal
mából találkoznak. Október 2-án lesz a szin- 
házavató est, amellyel kapcsolatban premiert 
tart az uj és radikális szinházvezetési metódus: 
az egységes és olcsó helyárak bevezetése, a két- 
pengős é segypengős jegyek tartják itt premier
jüket. A siker, az nem is maradhat el.

A Király Szinházban nem tudják, hogy ml 
lesz a legközelebbi premier. Lázár igaz

gató Az okos mama cimü darabot szerette 
volna Fedák Sárival bemutatni, de ez még nem 
készült el teljesen. Most két Lehár-darab van 
kombinációban, az egyik s Frtdettka;~a másik: 
A mosoly országa.
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Hugó Helm, a hágai operett*  
színházak igazgatója Buda*  
pesten keres primadonnát

Érdekes vendége van vasárnap reggel óla 
Budapestnek. A bécsi gyorssal Pestre érkezeit 
Hugó Helm, egy hatalmas holland színházi 
tröszt igazgatója, akinek Hágában, Amszter
damban és Rotterdamban nagy operettszinházai 
vannak. Beszélgetést folytattunk Hugó Helm- 
ntel budapesti tartózkodásának/ célját illetőleg 
és tőle a következő meglepő választ kaptuk:

— Budapestre jöttem primadonnát keresni 
— mondja már első mondatában a nagy szín
házi tröszt vezére.

— Külföldön nem talál eleget? — kérdeztük 
kissé csodálkozva a színigazgatót.

— Nekem
speciálisan magyar primadonnára van szük

ségem,
mert a Viktóriát akarom bemutatni színházaim
ban. A Viktória világsikerét ugy akarom Hol
landiában kihasználni, hoy a szerzők nemzeti

T/ asárnap délelőtt nagy lelkesedéssel vá-
* lasztották meg Hegedűs Gyulát és Bál

kai Mártont a Színész Szövetség elnökévé és 
alelnökivé. Alighogy a választás elhangzott, 
egy ismeretlen kis színész fölállt és sulyos tá
madást intézett Hegedűs Gyula ellen. A Szí
nész Szövetség elnöke ugyanis elnöki meg
nyitójában beszélt a színész üdülőről, amelyet 
Kiár Zoltán dr. hozott telő alá.

•— Mi nem leszünk olyan hálátlanok — 
mondotta Kiár faltán felé fordulva —, mint 
a szocialisták, akikért küzdött és végre is be
vert fejével kapta meg a jutalmat. Tőlünk 
nem ilyen jutalmat kap Kiár Zoltán.

Hegedűs Gyulának erre a tréfáshangu meg
jegyzésére reflektált a színész, aki a követke
zőket mondotta:

— Leszögezni kívánom, hogy Kiár Zoltánt 
nem a legitim szociáldemokraták ütötték le, 
hanem a kilengő elemek, akik éppen olyan 
szívesen csatlakoznak a jobb, mint a baloldali 
pártokhoz. Az elnök urnák mégis csak job
ban meg kellett volna rágnia, hogy mit 
beszél.

Nagy felháborodás fogadta a névtelen kis 
színésznek Hegedűs Gyula elleni támadását 
és végül Hegedűs Gyula személyes megtá- 
madtalás címén a következőket mondta:

— Én tréfásan lettem ezt a kijelentést és 
távolról sem akartam politikai vitát rögtö
nözni. Viszont azt konstatálom, hogy engem 

ségéhez képest, a primadonnát Is innen Ma
gyarországról szeretném kivinni. Mondhatom 
önnek, hogy megnéztem Berlinben a Viktóriát 
és egész nyugodtan merem színházaim sorsát 
az idén a Viktóriára bízni. December 2-án 
mutatom be Hágában és csak azután kerül 
Amszterdamba és Rotterdamba a darab — ter
mészetesen magyar primadonnával.

— És talált már valakit?
— Vasárna|) délután megnéztem a pesti 

Viktória-clőadást. Tárgyalásokat fogok foly
tatni Lábass .Jucival és már tárgyalok is Har
matit Hildával. A magyar előadás is nagyon 
tetszeti, pedig ugy hallom, hogy már máso
dik szereposztás játssza. Milyen lehetett az első? 
Mert ezt a Keleti Árpádot, aki most a főszere
pet játssza, szintén nagyon lehetséges színész
nek tartom.

Hugó Helm ezután elindult tárgyalni. Nem 
lehetetlen, hogy talál is primadonnát...

is ugy vertek most főbe, mint Kiár Zoltánt: 
a színészek illegitim elemei részéről.

ökrös teendői között — hiszen három 
nagy filmszínházat igazgat Pásztor Béla 

■—. idő jutott ugy látszik arra is, hogy vissza
térjen régi kedves foglalkozásához: a dal- 
szövegiráshoz. Pásztor Béla ugyanis a Mese 
a benzinkutról cimü UFA-sláger egyik szá
mához irt magyar szöveget, amely következő
képen hangzik:

Halló, kicsiny leány,
Ö várj reám, 
Megyek veled, 
Segíthetek, 
Hogy biztosan a célhoz érj! 
Nem jó igy egyedül, 
Csak az a jó, ha nálad ül 
Egy udvarló, 
Egy klassz fiú — ez lesz a férj! 
Két jó férfikéz kormányoz, 
Az vezet a boldogsághoz!

gy szinte ismeretlen fiatal rádióénekesnek, 
Kalmár Pálnak karrierjéről kell néhány 

sort írni. Ez a fiatalember, a katonaiskolából 
került a vidéki színpadra es évekig szinészke- 
dett Pécsett és Kaposvárott. Mint állásnélküli 
színész, fölkerült Pestre és itt egy társaságban 
a fehérasztal mellett énekelni kezdett. A baráti 
asztal mellett egy berlini gramofonlcmczgyár 
igazgatója ült, aki meghallotta a fiatalembert 
s — amint ez a mesében van — azonnal le

szerződtette több lemez éneklésére. Kalmár 
kikerült Berlinbe, elkészítették a lemezeket és

üiW = 4UIOcM
Hétfőr, Kedden és Szerdán — csak ezen a 3 napon —

• •

Öltöny-. Kosztüm- és Ruhakelmék, továbbá kiváló Kabálszövetek)

Propaganda-árusítást 
rendezünk

Ezen 3 napon minden vásárolt 1 méter 
szövet helyett 140 centimétert szolgálunk 
ki bármelyik minőségünkből.

Személyenként legfeljebb 2 ruhára, vag-y kabátra 
való szövet vásárolható ily kedvezményes módon.

Cégünk ezen sulyos anyagi áldozatot csak azért vállalta, 
tiogy minél ismertebbé tegye kiváló szövetminőségeinket.

Uiisíein 
divatlapok és 
szabásminták 
beérkeztek. CALVIN-TÉR 7

most már, mint jónevü gramofonénekesnek, 
szinte nyitott útja volt a stúdióban, ahol egy
másután jelentős sikerrel énekelt különösen 
magyar népdalokat. A rádió meghozta Kalmár 
újabb szerencséjét is, mert a bécsi Sascha-film- 
gyár egyik rendezője hallotta Kalmárt énekelni 
a rádióban és máris fényképet kért Kalmártól. 
A fénykép elment és ugylátszik megfelelt a kí
vánt célnak, mert a Sascha most szerzödtetési 
ajánlatot tett Kalmár Pálnak, aki néhány hét 
múlva már Bécsben játssza a Sascha uj film
operettjének főszerepét.

A jövő hét vasárnapján a Royal Apollóban 
megnyílik Budapest egyik legnépszerűbb 

gyermekszinháza: Lakner bácsi színháza. Lakner 
bácsi, aki hangos fllmburleszkeket is illesztett 
ezúttal műsorába, a legkitűnőbb gyermekpri
madonnákat szcrződteltc le, igy szerepelni fog

Mintákat 
készséggel 
k öklünk

nála Szombathelyi Blanka is, aki Párisban a 
Paramount magyar filmfelvétclei során a leg
nagyobb sikert aratta.

zi z Operaház világítási rendezője, Jámbor 
Fűlöp, most ünnepelte negyvenedik 

szolgálati esztendejét. Nagyon érdekes lenne 
tehát ebből az alkalomból meghallani a 
negyven év érdekes és lebilincselő meséjét
— az Operaház negyven évét. De Jámbor 
Fűlöp nem nyilatkozhat, tiltja a felsőbb ha
talom. Az Operaház igazgatósága ugyanis el
tiltotta Jámbort a nyilatkozástól, mert a hű 
munkás negyven évét is kamatoztatni akarja
— a maga számára. Az Operának ugyanis 
most készül az ötvenéves jubileumi diszal- 
buma, amelyet előreláthatóan igen borsos 
áron fognak árulni.

Apák, 
anyák,
meny

asszonyok, 
feleségek, 

katonák
ez a

ti filmetek!

Alfréd Kerr
a nagy német kritikus a

Premier ma! wesTFRom wis

Nyugati 
front 191L.

Minden, minden, minden, 
amit az idén láttam, eltörpül 
e mellett a lilnt mellett. 
Mélyen megrendített ez a 
Ilim, amely a legnyersebben 
levetkőzteti a háborút azok 
előtt, akik a háborúban nem 
voltak.

Ezt a filmet játszani kel
lene törvényes parancsra 
minden ünnepnap, minden 
városban és faluban. Ml 
ehhez képest egy színdarab?

(Berliner Tageblatt, máj. 26)

Premier ma!

UFA és CORVIN



14 HÉTFŐI NAPLÓ Budapest, 1930 ^zeptemÜer 29.

HÉTFŐI SPORTNAPLÖ
A német akarat legyűrte a magyar 

futballtechnikát
Kápráztató első félidő után a győzelemre fanatizált német játékosok játszva 
hozták be három gól előnyünket s a dühödt rohamoktól összeroppant a magyar 

csapat minden része — Takács II, és Amsei súlyos sérült 
Németország - Magyarország 5:3 (0:3)

Deutschland, Deutschland über Allét!... 
A iiirés, sőt hírhedt mottót ezúttal a mi bő
rünkön próbálták ki a németek. Fújt. És 
fájni fog sokáig, mert ott kaptuk a legfá
jóbb sebet, ahol eddig mindig erősnek érez
tük magunkat —

a magyar lendület és harci virtus szen
vedett vereséget Drezdában.

Nehéz objektív képet rajzolni magyar kö
zönség elé erről a mérkőzésről, mert annyi 
a hihetetlen benne. Bizonyos az, hogy a 
mérkőzés első félidejében kápráztató játék
kal 3:0 arányban vezettünk s joggal hihet
tük, hogy a miénk a világ. De bizonyos az 
is, 'sőt fájdalmasan bizonyos, hogy a vég
eredmény 5:3 s hogy a németek a szörnyű 
második félidőben ráduplázlak a mi tudo
mányunkra.

A három magyar gólt a rettegett közép
európai proflstilus remekbeszabott ak

ciói szülték,
minden volt benne, amit technika és tak
tika pazar jókedvében a magyar labda
rugó művészek lábába adhatott, ezzel 
szemben

azt a másik öt gólt a robusztus német 
erő, a győzelem reményének mámorá
tól nicglttasodott kérlelhetetlen német 
dac röpítette az ezzel szemben tehetet

lenül álmélkodó magyar kapuba. 
Megismételni mérkőzéseket nem lehet. 
Nincs sok értelme tehát annak a megálla
pításnak sem, hogy ezt a mérkőzést még 
egyszer nem veszíthetnék el, mert most 
már tudjuk, amit — tudnunk kellett volna. 
Csak az az egy fájdalmas, hogy

!ezek a nagy erőpróbák, ezek a féltő ag
godalommal várt kritikus másfélórák, 
amikor nem taktikára, technikára és 
futballaxlómákra van szükség, hanem 
egyedül és kizáróan csak erőre és aka
ratra, ezek a másfélórák a profizmus 
Idői óta rendszerint a ml vereségünk

kel végződnek.
f(7V uo/f ez Olaszországgal szemben s igy 
most Németországgal szemben is. Nem vi
tás a klasszisfölényünk, nem vitás maga
sabb futballtudományunk, de nem vitás az 
5:0 és most az 5:3 sem. 1

A magyar csapat az első félidőben legázolja 
a németeket

Németország: Kres —• Schütz, Burghardt — 
Hergert, Leinberger, Heidkamp — Albrecht, 
Lachner, Ludvig, Richárd Hoffmann, L, Hoff- 
mann.

Magyarország: Amset — Mandl, Korányi — 
Lyka, Kompóti, Berkessl — Ströck. Takács ll, 
Túrái, Barátky, Ticska.

Turay indította cl a labdát. A magyar csa
pat szél ellen is azonnal fölénybe került. Az 5. 
percben Ströck éles beadása a német bekkek- 
rő| pattant kornerra. A magyar támadások egy
mást követték, nmelyeknek folyománya a 8. 
percben ujabb korner lett. Negyedórán keresz
tül ostromolta a mngyar csnpnt a német ka
pust. Turay két, Barátky és Takács egy-egy lö
vését védte a német kapuvéd. A németek csak 
a 17. percben jutottak szóhoz, amikor Albrecht 
jobbszélső éles lövése a kapufáról pattant vis- 
szaa mezőnybe. Ujabb magynr lómadások kö
vetkeztek ezután. A 19. percben Barátky a né
met kapussal összeütközött, mindketten elterül 
tek a földön, de rövid idő múlva ismét elfog
lalták helyüket csapatukban. A mngyar együt
tes állandóan rohamozott s a 20. percben Turay 
bombalövését Kress kapus csak elvetéssel tudta 
parírozni. A 2t. percben született meg az első 
magyar gól.

Ticska pomnás lendületlel elhúzott n német 
védelem mellett, a 1« os sarkán Takács elé

Megindulnak a
Szünet ntán 

egy csapásra megváltozott a játék képe.
A mindenáron győzni akaró németek az 
első perctől kezdve kíméletlen, sőt gyak
ran durva játék modorral törekedtek ered

ményességre.
A közönség ugyan nem remélhette ekkor még, 
hogy fial győzelmet is arnthatnnk, de legalább 
tisztes eredményre hn.iszoltn őket. A német tá
madások szinte percről-percrc erősödtek.

Van-e pelyhe vagy dunnája?
C.I'iAllus-on belőle PLUMA PEHELTPAPLANT
1 wDiwtro ómat tmseivcm pap aa keazttása regi dunnából P 43.-
1 virágos uiitn pthoiypipian...... , 33.-
■T UQMmWmI nan. kart, m

Enyhítheti a kesernyés bánkódásunkat 
elsősorban az, hogy a második félidőben a 
németek kíméletlensége szinte határtalan 
volt.

Ennek áldozatául esett a túmadósor 
egyik legértékesebb tugja: Takács II. 
és áldozata lett a vádelem erőssége is: 

Amsei.
Ifa menteni nem is, de magyarázni minden
esetre alkalmas e kettős séfülés a fájdal
mas vereséget.

Már most, ha valamilyen eredményre 
akarunk jutni a mérkőzéssel kapcsolatban, 
figyelembe kell vennünk azt a pompásan 
felépített futballpolitikát, amelyet Német
ország folytatott mindeddig. A német álama
tőr futball mereven elzárkózott eddig a kö
zépeurópai proflfutball elől, a válogatott 
csapatokat azonban egymásután beengedte. 
Az eredmény pedig — érdemes az összege
zésre: Angliával és Olaszországgal döntet
len, Ausztriával, Csehországgal és most ve
lünk szemben biztos győzelem. A szakszerű 
kritika tehát bármily módon is állapítja 
meg, hogy a németek futballjátéka nívó te
kintetében a középeuróp-ai futball nivója 
alatt van, az eredmények mást bizonyíta
nak, főként azt, hogy

a kupastilus hovatovább az egyedül 
üdvözítő győzelmi módszer lesz.

Végezetül álljon itt némi Írként a Ma
gyarország és Németország közötti váloga
tott mérkőzések statisztikája. Ezek szerint 
játszottunk kilenc mérkőzést, győztünk 
négyszer, döntetlenül játszottunk három
szor és a németek győztek kétszer.

Drezda, szept. 28.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) A német Bundestag, a hatalmas 
német birodalom labdarugóalszövetségeinek 
nagyközgyülése Drezdában összpontosította 
a német futballtársadalom apraját-nagyját. 
Es a Bundestag középpontjában állott a 
nagy sportesemény:

a kilencedik magyar—német mérkőzés.
A Dresdner Sport Club sporttelepének 

gyepén 43.000 főnyi közönség várta a ko- 
penhágai Andersen biró sipjelzését.

tálalta a labdát, aki kicselezte Burghardot 
a védhctetlen lövéssel helyezte a labdát a 

jobbsarokba. 0:1.
A gól láthatólag deprimálta a németeket, akik 
valósággal csak szemlélői voltak a további ma
gyar rohamoknak. A sorozatos mngyar támadá
sok n 37. percben vezetlek ujabb eredményre, 
nmikor

egy csodaszép mngyar caatárkombináclő 
után, melyben részt vett mind az öt csa
tár, Turay bombája ismét a német hálóban 

akadt meg. 0:2.
Ennél a támadásnál a németek a labdát nem 
érintették. A magyar halfsor kitünően támo
gatta a félidő további részén is a csatársort, 
amely állandó fölényben tudóit maradni a ka
pujához tömörült német csapattal szemben. A 
41. percben

Kompóti okos szőkítésével Takács ügye
sen kiugrott, végigdrlblizte nz egész német 
védelmet s a labdát a rendeltetési helyére 

juttatta. 0.3.
A közönség szinte magából kikelve, elkesere
detten pfujolta saját csapatát, mely a félidő 
utolsó perceiben elszánt akará«sa| próbált el
lentámadásba menni. Ekkor lobbant föl elsői
ben a németek fnnkszerü ereje, melv az utolsó 
percben egy kicsikart kornerben nyerhetett csak 
kifejezést.

német rohamok
A magyar csatársor a félvonalon téllenül 

állt egy negyedórán keresztül,
mialatt a németek meg-megu ittló erővel igyekez
tek a fedezetsor és a közvetlen védelem ellen
állóképességét megtörni. A 15. percben

Hoffmann Richárd, a német esodacsnfár, 
tank módjára törte át a magyar védelmet 
és közvetlen köze'ről megszerezte a németek 

első gólját.

Beívarosi UíszoiUru
Pluma Paplangyar 

tV„ Kammermayer Károly. 
atoa Z-, Szervita-tar Bárok

.4 német közönség percekig tartó frenetikus 
tapsorkánnal köszöntötte az első sikeres német 
támadást. A robusztus német játékosok rettene
tes erővel, emberfeletti akaraterővel támadtak 
a továbbiakban. Egyáltalában nem kímélték a 
magyar játékosokat s igy történt meg, hogy 

( rengeteg fault eseti mindkét részen. Ludivig 
centercsatár helyet cserélt Hoffmann Richárd- 
dal, a balszélső Hoffmann pedig a balösszekötő 
helyére ment. Ez a csere jótékony hatással volt 
a német csatársor támadó erejére s ettől a pilla
nattól a német fölény mind nyomasztóbb lett.

A magyar halfsor érthetetlen módon össze
roppant s a nagverejü német támadásokkal 
szemben csak a közvetlen védelem maradt 

szemben.
A német csatárok helycseréje után három perc 
múlva Hoffmann Ludivig belőtte a németek má
sodik gólját. 2:3. A német csapat csodálatos el
szántsággal rohamozott tovább. A 27. percben

A sár sem volt akadály: 
az amatőr Európa-Kupa 

második helye a magyaroké 
Magyarország— Csehország 4:1 (1:1)

A délelőtti hatalmas zápor sártengerré 
dagasztotta a futballpályákat, de ez sem a 
magyar—csch-amatörök érdekes harcának, 
sem a 4000 főnyi közönség kíváncsiságának 
gátat emelni nem tudott. A válogatott mér
kőzés szinesités'ére hölgy kézilabdamérkő
zést iktattak a programba s csupán csak 
ennek ártott a mély talaj. A kézilabdái 
ugyanis mindenki észrevehette, a hölgyek 
helyett azonban különböző nagyságú sár
golyócskák, vakondtúrások és sárral tapétá
zott amazon-szobrok görögtek szanaszét. A 
kegyetlen idő maszatjában vergődött 22 alak 
s hogy a kézilabdázók melyik nemhez tar
toznak, azt csak a graciöz muzdulatok s a 
jobbra-balra gurigázó sárhengerek belsejé
ből elö-előtörő magas szopránok árulták el.

Bemutatónak tehát rosszul sikerült ez a 
kézilabdázás. Arra azonban jó volt, hogy 
tanúságot tegyen a hölgyek rettenthetetlen 
bátorságáról. Rúzs és púder helyett sár ... 
nagy lelkierőre vall.

A bemutató után vörös-fehér dresszben a 
csehek, meggypirosban a magyarok futottak 
kis rövid cerimónia után a bécsi Franken
stein füttyére már el is indult az első ma
gyar támadás, amelyből lassacskán egy 
egész sorozat lesz. Csak egy hibájuk, — 
igaz, hogy ez azután nagy hibái —

a nagy sár ellenére sem magasak a 
labdák.

Ezen mór egyszer alaposan elbukott egy 
magyar válogatott. Végre rájönnek. De az 
emelt labdákban semmi erő sincs. Lazák a 
passzolt, a lövések. A csehek bezzeg értik 
a módját. Ke.nény bokával vagdossák szélre 
a labdákat s a 7. percben

Gcrge’y hibáz, Kranda labdát kap és 
spiccel megvágja: gól a túlsó kapufáról 

0:1.
Ugy látszik, nincs teketóriázni való időnk. 
Hatalmas irammal felel a magyar csapat és
— Déri lövésébe még idejekorán fut be a 
cseh bekk, hogy a gólvonalról mentse a 
holtbiztos gólt. Pech. A 25. pben

Déri támndást vezet, ebből szörnyű ka- . 
varrni ás keletkezik a cseh kapu előtt, 
tiz lövés Is zug a kapu felé, de mind 

emberbe akad. Végsőkig feszül a közön
ség idegzete, mig végül is a meccs hősé
nek. Pusztainak hátrahuzott labdája a 

sarokban köt ki. 1:1.
Szünetben néhány szó esik az amatőrökről, 
a közönséget azonban már a drezdai mér
kőzés eredménye izgatja. 3:2-re vezetünk!
— szól az első jelentés. 4:3-ra a németek

Szárazelemok ás telepek 
zseblámpa és anódtelepeli 

számára.
ToljosHményük felülmúlhatatlan. 
Mhxfen synhüglwtiijn kapliaéófc.

Albrecht jobbszélső óriási rössel száguldott vé
gig a pályán, a 16-osnál bekanyarodott s élet 
felsösarkos labdája után Amsei hiába nyúlt. 3:3. 
A német közönség magánkívül, percekig táp- 
solva buzdította a német csapatot. Nem sokáig 
kellett várnia az ujabb gólra. A 29. percben

egy balszélről iveit beadást Albrecht oly 
szerencsésen fejelt a kapuba, hogy Amsei 

ezúttal is tehetetlen volt 4:3.
A magyar csapat ellentámadással próbálkozott, 
amikor is

Takács II. Összeütközőit Kres kapussal s 
Takácsot klvitték, ugy hogy a magyar csa
pat tiz emberrel játszott a továbbiak folya

mán.
A publikum tomboló lelkesedése közben a né- 
metek folytatták rohamaikat s n teljesen kifá
radt magyar védelemmel szemben a német csa
tárok újra és újra bombázták a magyar kapust. 
Amset rengeteg labdát tett ártalmatlanná. A 41. 
percben

Hoffmann Richárd pompás átadásával Hoff
mann Ludwlg kiugrott a két bekk között 
8 megszerezte a németek ötödik, s egyben 
a meccs végeredményét jelentő német gól

ját. 5:3.
A német rohamok a lehető legkíméletlenebb 
módon folytak a továbbiakban, ugy hogy egy 
alkalommai

Amseit is lerúgták s ő sem tért vissza a 
helyére.

Amint a biró a mérkőzés végét jelezte, a kö
zönség betódult a pályára és vállain vitte ki a 
német játékosokat.

vezetnek a félidőben! — ez a másik verzió. 
De egyik sem igaz. Ez később derül csak ki 
s akkor sem hiszi senki: 5:3 arányban vesz
tettünk! Ah, nem igaz ... okosabb, ha ar 
amatőröket figyeljük... ez a mottó és a 
játék izgalmával feledtetik a megébredt 
gyanú keserűségét.

A H.'p-ben.... . ......  *••  ••• ' • •••’
Sárost a közönség nyomására a Jobb
szélre vágja a labdát, Pusztai remekül 
tör át, éles beadását Szűcs IL pompás 

fejessel küldi a sarokba. 2:1.
Gyönyörű gól volt. Megirigyelhetik a „na- 
gyok“ is. Ettől szárnyakat kap a magyar 
csatársor — kissé sárosak a szárnyak, de
hát igy is jó — s néhány perces játék után

Baráth beadását Szűcs II. Regőshöz en
gedi át, aki kiugrik és öt lépésről zugó 

gólt lő. 3:1.
Na! még egy és a második helyre kerülhe
tünk! Hát ezt ugylátszik tudják a pályán 
is, mert roham-rohamra zudut a cseh kapu 
ellen. Hiszen, ha sár nem lenne! Mennyi 
finomság, mennyi technika fullad igy el..» 
Végre a 34. p-ben

HtINGÁRIA-UTI PÁLYA.
Vasárnap, október 5-én délután ^4 órakor:

Hungíria-lll.Ker.FC
Előtte ’/»2 órakor:

Budai ti-Sabaria
mérkőzések az I-ső osztályú ligabajnokságért.

Sáros! ismét a jobbszélre dolgozik, Pusz
tai éles szögből kapura lő, ez Benes 
előtt véglgcsuszik s a befutó Déri egy 
lépésről bebiztosítja a második helyet. 

4:1.
Nincs tovább. Még néhány veszélyes táma
dás, de a cseh védelem amatőrjei hamisí
tatlan profistilusban dolgoznak. így hát
hiába az erőfeszítés. Elég ez is. Nekünk is. 
Nekik is.

AZ EURÓPAI AMATŐR KUPA ÁLLÁSA:
1. Lengyelország 5 játék 14:8 7 pont
2. Magyarország fi 13:13 fi pont
3. Ausztria fi „ 14:15 fi pont
4. Csehország 5 „ 10:15 3 pont
Lengyelország és Csehország közfitt még hátra

van egy mérkőzés, ez azonban már semmiként
sem befolyásolja a helyezések sorrendjét.

Kiadó lanasoH! 
Blmbo-utca 1-3-5. sz. 

(szemben a Statlsztl al Hivatallal) 
Egy 3-és 5-szobás lakás hallal, 

ugyanitt üzlothelylségok 

lYlargit-Körtit 43. lázban I 
4-szobás la’tás hallal

Flecfinskivitet! Olcsó bérek Bővebbel a 
helyszínen vagy telefonon Aut 298-29
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Óriási küzdelem után 
79:70 arányban győzött Párizsban 

a magyar atlétacsapat 
Magyarország 9 győzelmet szerzett, Franciaország 

® győzelmével szemben —- Darányi 1541 cm.-es uj rekordot 
állított fel a sulydobásban — Madarász nyerte 

a diszkoszvetést
Párizs, szeptember 28.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefon
jelentése.) Ezévi legnehezebb feladatát ol
dotta meg a magyar válogatott atlétacsapat 
Párizsban. A finnek, berliniek és az osztrá
kok legyőzése után ma Párizsban ütközött 
meg a magyar atlétagárda a franciákkal, 
hogy eldöntse, melyik nemzet következik 
Európában a németek után. Ragyogó őszi 
napsütésben mintegy 15.000 főnyi közönség 
gyűlt össze a colombesi stadionban. A ver
senyre teljes számban kivonultak a Párizs
ban élő magyarok, akik azután tanúi lehet
tek a magyar válogatott gárda rapvogó 
győzelmének, amellyel méltó koronát tett az 
idei nagysikerű évre.

Óriási küzdelmet vívtak atlétáink a 
francia válogatottakkal. És bár a rendező
ség a verseny sorrendjét is megváltoztatta, 
mindezek ellenére sikerült világraszóló 
diadalt aratniok.

A versenyen nem voltak világraszóló 
eredmények.

Még leginkább Darányi 1541 cm-es súly- 
dobását emelhetjük ki, amely uj magyar 
rekord és Európában ezidén mindössze 
Hirschfeld dobott ennél nagyobbat. Igen jó 
még Szepes 65 méteren felüli gerelyvetése és 
mint legnagyobb és tegyük hozzá, legkelle
mesebb meglepetést Madarász győzelmét 
emelhetjük ki a nagyhírű és nagytudásu 
francia diszkoszvetők fölött.

A versenyen néhány kellemes csaló
dásban volt részünk.

Igaz viszont, hogy volt kellemetlen is. A 
kellemesek között említhetjük Boross győ
zelmét, Zsitvaynak 400 méteren elért har
madik, Orbán második és Szerb egyáltalá
ban nem várt második helyét az ötezres 
síkfutásban. A kellemetlenek közé sorozhat
juk rúdugróink csődjét, Késmárky ismételt 
igen gyenge szereplései. Takács harmadik 
helyét, no és nem utolsó sorban ^Mazvqfits 
gyönge eredménnyel elért harmadik, helyét.

Végeredményben atlétáink minden dicsé
retet megérdemelnek, idegenben, szokatlan 
környezetben kivívott világraszóló diadalu
kért. Az eredmények a következők:

409 m. síkfutás:
1. Barsi László (Magyarország) 49.4 mp. 2. 

Moulinex (Franciaország) 49.8 mp. 3. Zsilvay 
(Magyarország) 49.8 mp. 4. Féger (Franciaor
szág) 614 mp. — Barsi biztosan győzött, annal 
nagyobb küzdelem volt a második . helyért, 
amelyből idegizgató finis után a francia rekor
der került ki mellszélességgel győztesen.

1600 m. síkfutás:
1. Landoumcgue (Franciaország) 3 p. 55.4 mp. 

3. Szabó Mikiós (Magyarország). 3. Leduc 
(Franciaország). 4. Ferihegyi (Magyarország). 
— Ez a verseny nem keltett nagyobb izgalmat. 
A franciák nagy formában lévő középtávfutója 
tetszés szerint győzött.

100 m. síkfutás:
1. Raggambi István (Magyarország) 10.8 mp. 

3. Gerő (Magyarország). 3. Heise (Franciaor
szág). — Hatvanig Gerő vezetett, ott Raggambi 
előretört és biztosan győzött.

RÚDUGRÁS:
1. Ramadier (Franciaország) 380 cm. 2. Vin- 

tousky (Franciaország) 380 cm. 3. Karlovits 
(Magyarország) 370 cm. 4. Zsuffka (Magyar
ország) 360 cm. — A két magyar váratlanul 
gyengén szerepelt. Zsuffkánál még csak ért
hető ez, a sok próhaverseny után, Karlovitsnál 
azonban nem tudjuk, hol marad a négymélercs 
forma.

110 m. gátfutás:
1. Boros József (Magyarország) 16 mp. 2. 

Bemard (Franciaország). 3. Jávor (Magyar
ország). — A második francia, Adclheim há
rom gátdönlés miatt diszkvalifikálva. Ez. a szám 
volt a verseny egyik legkellemesebb meglepe
tése.

Magasugrás:
1. Philippon (Franciaország) 185 cm. 2. 

Orbán (Magyarország) 185 cm. 3. Menard 
(Franciaország) 180 cm. 4. Késmárki (Magyar
ország) 175 cm. — A 185 centimétert ugy Phi
lippon, mint Orbán biztosan ugrotta, 188-al 
azonban egyikük sem boldogult és a holtver
seny eldöntésénél a francia bizonyult jobbnak. 
Késmárky isinél gyászosan szerepelt.

2(10 m. síkfutás:
1. Raggambi (Magyarország) 21.8 mp. 2. Beig- 

beder (Franciaország) 3. Sugár (Magyaror
szág). 4. Mouron (Franciaország). — Raggambi 
pompás start után végigvezetve, nagy fölénnyel 
győzött, mig Sugár a finisben szorult második 
helyre.

Gerelyvetés:
1. Szepes Béla, M. 6507 cm., 2. Gassncr. 

F. 5605 cin., 3. Takács. M. 5562 cm., 4. Degland, 
F. 5163 cm. Szepes toronymagasan kimagaslott 
a mezőnyből, ellenben Takács igen gyenge 
eredménnyel elért második helye kellemetlenül 
hatolt.

Sulydobás:
1. Darányi, M. 1541 cm., 2. Winter, F. 1407 

cm., 3. Noel, F. 1405 cm., 4. Kiss, M. 1377 cm. 
Darányi pompás formában van. Fenti eredmé
nyek uj magyar rekord.

5000 m. síkfutás:
1. Cuignet, F. 15 p. 25.4 mp., 2. Szerb, M. 15 

p. 28.4 mp., 3. Boilard, F. 15 p. 50.4 mp., 4. He
vele, M. 15 p. 51 mp. — A nap legérdekesebb 
versenyét futották az ötezresen. Szerb a finis
ben nagyon megközelítette a francia bajnokot, 
legyőzni azonban már nem tudta. Eredménye 
magyar szempontból kitűnőnek mondható, mert 
hiszen ennél jobbat eddig még csak Papp ós 
Grosz futottak. A harmadik helyért Boitnrd és 
Hevele futottak külön versenyt, sajnos ebből is 

franciakerült ki a finisben győztesen.
800 ni. síkfutás:

1. Keller, F. 1 p. 55.8 mp., 2. S. Martin, F., 
3. Szabó Miklós, M., 4. Zsitvav, M. A két francia 
külön versenyt futott. A magyarok nem sok 
vizet zavartak.

Diszkoszvetés:
1. Madarász M. 4631 cm. 2. Winter F. 4482 

cm., S.Marvalits M. 4488 cm., 4. Noel F. 4386 
cm. Madarász szereplése igen kellemes meglepe
tés, annál kellemetlenebb Marvalits gyönge 
dobása.

Távolugrás:
1. Balogh M. 716 cm., 2. Barrier F. 714 cm., 

3. Szabó M. 714 cm., 4. Paul F. 697.
Svéd staféta:

1. Magyarország (Gerő, Raggamby, Sugár, 
Barsy) í p. 57.6 mp. 2. Franciaország (Heisse, 
Beigbeder, Adelheim, Moumines) 1 p. 59.8 mp. 
Már a sprinterek nagy erőt hoztak, amit Sugár 
és Barsy 10 méterre növeltek.

Pontversenyben:
1. Magyarország 79 pont. 2. Franciaország 

70 pont

A szezonvégi atlétika 
egyéb eseményei

Mig atlétáink elitje Párizsban vívta meg első 
nemzetközi csatáját a francia válogatottal, a 
második garnitúra pedig Pécseit csatázott a 
vidék kitűnőségeivel, addig az illhonhagyottak 
sem maradtak tétlenül.

Délelőtt az MTK rendezte meg Sziics-vándor- 
dijns versenyének első napját. A zuhogó cső

azonban tönkretette • versenyt s a 10X100 
méteres r.tafétát nem is tudták lefutni.

Somlót azonban, az FTC nagytehetségü at
létáját még a zápnr sem tudta megakadá
lyozni abban, hogy 1404 cm.-re ne javítsa 

a hármasugrás Ifjusági rekordját.
Délután a BSE rendezett II. osztályú ver

senyt. Itt lélckzethez jutott a másodosztályú 
gárda, s hullottak a pontok, néha az eső is és 
még a sötétség beálltánál is alig akarták abba
hagyni.

Eredmények:
A SzUcs-vándordljas verseny.

10X1000 m. Staféta. 1. FTC (Mayerböck, 
Steier, Nádas, Csellér, Bach, Müller, Krippin- 
ger, Vass, Vozáry, Magyary) 29:46 mp, 2. MTK 
29:58.4 mp, 3. UTE 30:42.6 mp.

Magasugrás. (Ötös csapatverseny, egyben 
kerületi bajnokság.) 1. MTK (Róna 170 cm, Ki
rály, Mezei 165 cm. Bohncr 155 cm, Hubai 
150 cm) 161 cm átlag. 2. MAC 160 cm átlag. 3. 
FTC 157 cin állag.

Sulydobás. (5-ös csapatverseny, egyben kerü
leti bajnokság.) 1. BBTE (Csányi 1169, Minnch 
1067, Aczél 1060, Gyulay 979, Kcrkovits 977) 
1050 cm átlag, 2. MTK 1048 cm átlag, 3. MAC 
1029 cm állag.

Egyéni számok:
200 m síkfutás. 1. Gyenes (MTK) 23.4 mp,

2. Minach (BBTE) 23.6 mp, 3. Lindner (BEAC) 
24 mp.

Hármasugrás I. o. 1. Hubai (MTK) 1320 cm, 
2. Mezei (MTK) 1305 cm, 3. Jász (MAC) 1265 
cm. — II. o. versenyben: 1. Somló (FTC) 1419 
cm. Acélszalaggal utánamérve: 1404 cm, orszá
gos ifjusági rekord! 2. Hubai, 3. Mezei.

A BSE II. osztályú versenye.
300 m síkfutás. 1. Torbágyi (MTK) 37.2 mp, 

2. Czakó (BEAC) 37.6 mp, 3. Buchmann (BSE) 
37.8 mp. — Torbágyi az első- és középfutam
ban is 37.2 mp-et futott. — 1500 m síkfutás 
II. o. 1. Halász (MTK) 4:15.8 mp. 2. HofTmann 
(BSE) 4:16 mp, 3. Lendvaí (Vasas) 4:18.4 mp. 
— 110 m gátfutás II. o. 1. Kovácsy (FTC) 17.4 
mp, 2. Bessenyei (TFSC) 17.8 mp, 3. Szabó 
(TFSC) 18 mp. — Távol ugrás II. o. 1. Korongi 
(BBTE) 645 cm, 2. Jánossy (Közg. EAC) 610 
cm, 3. Kiss (FTC) 605 cm. — Sulydobás II. o. 1 
Kuliczy (TFSC) 1233 cm, 2. Simek (TFSC) 
1222 cm, 3. Horkai (MAFC) 1215 cm. — Disz
koszvetés II. o. 1. Rózsa (Kőzg EAC) 3700 cm, 
2. Paksy (MAC) 3657 cm. 3. Rciszky (RAFC) 
3441 cm.

Felavatták 
a szegedi verseny

uszodát
Szeged, szept. 28.

(.4 Hétfői Napló tudósítójának telefónjelen- 
lése.) Ünnepélyes külsőségek közt avatták fel 
vasárnap a SzUE uszodáját. Az ünnepélyen a 
kultuszminiszter, képviseletében Schtvöder Er
vin dr. államtitkár, a MUSz részéről Homon
nay Tivadar dr. elnök és Komjádi Béla alelnök 
vett részt. Ott volt Elgner Károly főispán,So
mogy/ Sylveszter polgármester, Shivoy Kálmán 
dr. tábornok és számos előkelőség.

Homonnay Tivadar és Schwöder Ervin a 
megafonba üdvözlőbeszédet mondott, majd 
megindult a verseny, mely zajos jelenetekre 
adott alkalmat. Ugyanis 7/ífó a staféta miatt 
nem indult cl a cseh melluszóbajnok ellen, 
Lenkey Magdának sem akadt partnere s végül 
az egri staféta sem indult a SzUE-val szemben.

A közönség hangos füttykoncertet rende
zett e versenyszámok előtt.

Az eredmény a következők:
200 m. hölgy mellúszás: 1. Danner Gizi SzUE 

3 p. 34.4 mp.
Í00 ni. gyorsuszás: 1. Bórány István dr. 59.4 

mp., 2. Wannie II. SzUE 1 p. 01.4 mp., 3. Bo
ros SzUE 1 p. 03 mp.

100 m. hátuszás: I. Nngy Károly UTE 1 p. 
15.6 mp., 2. Herendi SzUE 1 p. 16 mp., 3. 
Bitskey A. MESE 1 p. 17.8 mp. Herendi 50 m.- 
nél még vezetett

200 rn mellúszás: 1. Ottó Cegka (Brünn) 3 p 
02.8 mp, 2. Lantos (FTC) 3 p 10 mp, 3. Gaál 
(SzUE). Hild (UTE) nem indult s Így a cseh 
melluszóbajnok könnyen győz az inferioris el
lenfelek ellen.

400 m. gyorsuszás: 1. Mihályfy (SzUE) 5 p 
25 mp, 2. Baranyay (MESE) 5 p 37.2 mp.

3X50 m vegyesstaféta: 1. UTE 1 p 37.4 mp. 
2. SzUE 1 p 40.4 mp. A MESE nem indult.

3X50 m gyorsuszóstaféta; 1. SzUE A) csa
pata. 2. SzUE B).

SzUE— MESE 2:1 (1:1). Barátságos vlzipóló- 
mérkőzés. A SzUE energikus játékkal megérde
melten győzött. Góldobók: Vágó 4 méteresből, 
majd Bárány egyenlít, ségül Herendi II. sza 
baddobásból.

A diákleányok 
uszóbajnokságai

A három idei Icánybajnok: Bárány Magda, 
Tóth Magda és Papp Emma. — Bárány 
Magda a gyorsuszóbnjnokságban kikapott.
A KISOK budapesti területe vasárnap dél

után rendezte meg a Császárfürdő fedett uszo
dájában a leányközépiskolák kerületi uszóbnj- 
nokságait. A diákkisasszonyok nagy érdeklő- 
dóst tanusitottnk társnőik bajnoki küzdelmei 
iránt és a drukkolás lármája pokoli kisérő*  
zenét szolgáltatott a bajnoki versenyhez. Az 
egyes versenyszúmokban nagy mezőnyök állot
tak starthoz és például

a 111. korosztályúak 50 méteres melluszó-

froiesszionatus hírhozó ulllgbainokság
küldőimül naponta este 8 órától a világ 40 lég DCVETAIil 0IDMIIQ7DAN <>lcsó k 
jobb birkózódnak a részvételével a városligeti DlIiLIUW*jinnUvíDHII,  80 ülltrlöl 3 PH-
JegveX naponta reggel 8 órától déli 1 óráig éa d. u. 3 órától válthatók « cirkusz pénz A- 
ránál (.©>.: 18 -35) és a ,,Stop" Nemzetközi Sportirodában, Berlini-tér 2. (Tel.: 195-03)

DIVAT
REVÜ
Hétfőtől, szept. 29-től 
folytatólag minden délután pontosan 
4 órakor áruházunk Teaszalonjában 

Ul. emelet)

uj őszi és téli
női- és gyermekruhákat és kabátokat 
mutalunk be 20 mannequin közremű

ködésével

Blaha Lujza-téri 
kirakatainkat őszi 
és téli divatujdon- 

ságokkal 
művésziesen dekoráltuk

Kérjük, gondoskodjék idejében jegyek
ről (melyek P 1.— árában a te jes 
uzsonna is benntoglaltatik), minthogy 
naponta csak 300 látogatót tudunk el

helyezni

Jegyek áruházunk minden pénztárá
nál — elővételben Is — kaphatói*

Cbríím
versenyében nem kevesebb, mint nyolc 

Időfutamot bonyolítottak le.
Három bajnoki szám volt és a KISOK há

rom budapesti bajnoka az idén Bárány Magda, 
Tóth Magda és Papp Emma lett. Bárány Mag
da a saját számán kivül elindult még a gyors
úszóba jnokságban is, ahol azonban a második 
helyre szorult. Az eredmények a következők:

Bajnoki versenyek:
100 m. mellúszás: Bajnok: Bárány Magda 

(Zrínyi Ilona lg.) 1 p. 39 mp., 2. Szász Magda 
(Mária Terézin lg.) 1 p. 41 mp.

100 m. hátuszás. Bajnok: Tóth Magda (I. 
kér. fk.) 1 p. 42.4 mp., 2. Tóth Magda (Dobó 
Katalin fk.) 1 p. 45 mp.

50 m. gyorstiszás. Bajnok: Papp Emma (T.
B.)  36.4 nip., 2. Bárány Magda (Zrínyi Hona 
lg.), 3. Csányi Boriska 38.4 mp., 4. Tóth Magda 
(1. kér. fk.)

Fut a ,,kétgenerácíós“ 
tenníszverseny

Magyarországon elsőizben rendezik ezt az 
érdekes versenyt, amely iránt óriási érdeklő
dés nyilvánul meg. A szép társadalmi esemény, 
vasárnap szép közönségei vonzott. Az eredmé
nyek a következők:

Petry és leánya— Hendrich és leánya 6:4, 
6:4.

Nagy Dczsőné és Ha — Delin Donna és fia 
8:6, 10:8.

Nagv Dczsőné és fia — Dclla-Dona és fia 
6:4, 6;2.
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Holttáradtan, messze formáján alul 
szerepelt a Hungária Pozsonyban

(A Hétfői Napló tudósítójónak telefonjelentése)
A Slúviával szemben elért jelentős döntetlen 

útin a Hungária azonnal vonalra ült és Po
zsonyba utazott. A kettős mérkőzés és nz uta
zás fáradalmai természetesen nem maradlak 
nyom nélkül s igy esett azután meg, hogy

• Hungária pozsonyi szereplése nem Járt 
sikerrel.

Fáradtan, tervszerütleniil mozgott az egész 
csapni s esnk helyenként ütközött ki némi 
nyoma annak, hogy a diadalmas kék-fehérek 
rsapatn játszik n pályán. A közönség kezdet
ben bosszankodott, majd humoros oldaléiról

Szabó Sándor Európabajnok 
ma reggel elindul a tengerentúli 

bizonytalanság felé
Ismét kevesebben vagyunk eggyel. Újból nő 

vekedett azoknak a száma, akik értékek s 
akik itthon még sem tudják megkeresni és 
megtalálni nzt n darab kenyeret, amire szük
ségük van. Ezt a szomorú listái most Szabó 
Sándor Európa bajnok gyarapítja, nki ma reg
gel beszáll a Párizs felé- dübörgő expressz háló
kocsijába, hogy azután n Majestlc fedélzetére 
lépjen, és teljes gőzzel fusson az újvilág part
jai felé.

Szabó Sándor minden igyekezete meddő ma
radt. Hiába volt minden protekció, hiába volt 
saját erejének, tudásának és világhírnevének 
súlya — nz elhelyezkedés nem sikerült. Sok
kal' frissebb, mozgékonyabb és élelerösebb volt 
azonban Szabó Sándor annál, semhogy ölhe
tett kezekkel tovább is várt volna Tehetségéről 
mások is tudtak s ezt a tehetséget kézbevclték,

Frílz Beuchat svájci bírkózókapitáay tomboló tetszés 
mellett mutatta be a szabadstílust! birkózás technikáját

A Magyar Birkózó Szövetség meghívására 
szombaton este Budapestre érkezett Frilz Beu- 
chat, n svájci tonuíszszövetség birkózóknpitá- 
nyn, hogv 8—lő napos szabadságideje alatt be
vezesse birkózóinkat a szabadslilusu birkózás 
rejtelmeibe.
* A kedves és zseniális svájci német vasárnap 
délelőtt mulatta be a sznbadbirkózás techniká
jút a MÜVE Podmaniczky-utcni székhazának 
tornatermében. A szövetség intézkedésének 
félremagyarázása folytán az nktiv birkózók 
tömegei távolmaradtak ugyan, de, igy is nagy
számú — főként versenyzőkből és a birkózó
sport szakértőiből álló - közönség élvezte vé
git? n nnívszcrü előadást.

> Fritz Beuchat mestert Sziebcrth Imre, a MBSz 
társelnöke mutatta be a hirkőzószönyeg szé
lén, majd maga Bet’chnl köszöntötte lelkes kis 
beszédben n birkózókat, akiknek az ő hazája 
versenyzőinek üdvözletét tolmácsolta.

— 4 magyarok — mondotta — a görög- 
római birkózásban annyira képzettek, hogy az 
ó magyarázatai után nyugodtan , állhatnak ki 
tnós nemzetek szabadstílusa birkózóival.

Az előadásnak tigv nz elméleti, mint n gya
korlati részét Radvány Ödön tolmácsolta ma
gyar nyelven. A mester bevezető-előadása ulán 
nekivet közöli és először bemutatta a szabad
birkózás Iréningjénck elengedhetetlen kiegé
szítő részét:

a speciális esuklógyakorlatokat.
Szorosan hozzátartozik czekhet a gyakorlatok
hoz az úgynevezett

Medleln-lnbda.
Feszült figyelem közben hívta ezután magá

hoz n szőnyegre időközben dresszbe öltözött 
kél bninokbirkózónkai: Kárpáti Károlyt és 
Tusnádit.

Ea a következő percekben n birkózás mii- 
Végzetének eddig nálunk l-mcretlen rartyo- 
A pécsi proficsnpat igen gyönge, játékot pro- 
gó trükkjei tárultak ot ámuló nézők sze

mel elé.
Változatos, élénk akciók ezek, amelyek' a bir-

A szabadnapos profi
egyesületek vasárnapja 
A szövetségi napon szabaddá váll profesz- 

szlonista egyesületek egyrészt*  nemzetközi 
mérkőzést játszott, a másik része pedig barát
ságos meccsen szerepeltette játékosait. Rend
kívül érdekes ezek közül

Újpest miskolci veresége, 
hár Újpest felerészben tartalékos csapattal állt 
ki. A barátságos és tréningjcllcgü mérkőzések 
eredményeit itt adjuk:

Vaus-Budai 11 5:3 (3:1).
A Béke-téri uj Vasas-pólyán lejátszott mér

kőzésen a Vasasok állandó fölényben voltak és 
az eredmény is ennek megfelelően alakult ki

Attila-Újpest 5:0 (1:0).
Az első félidőben a nyomasztó Altila-fölény 

ellen re estik a 45. percben van eredmény. 
Pimpi beadását Rudas belőtte. A második fél
idő második percében Hajós, n harmadikban 
és ötödikben Rudas szaporította Attila góljai
nak számát. Ezután újpesti támadások tarkí
tott'k n játékot, de a 26. percben Fogoly Hl 
Szabót csúnyán faultolta. Szabói kivittek, a 
megítélt tizenegyest Rudn mellé lőtte. A har- 
minenegyedik percben Hajós beadásából Rudas 
lövi az ötödik gólt.
Pécs-Baranya—DVAC PÁC kombinált 2:1

(0:0).
Az első gólt n kombinált érte cl Pfcif- 

fér révén Kovács lőtte n kiegyenlítő gólt, mig 
s gvőzlcs |’«'»t Kocsis lövéséből rredt.

fogta fel a mérkőzést. Végül is szerencse, hogy 
a Bratislava ez alkalommal négy tartalékkal 
szerepelt. (Standard játékosai a budapesti 
amatőr válogatottban szerepellek.)

Hungária—Bratlslava 1:1 (1:1).
A Hungária: Újvári — Nagy, Kocsis — Rebró. 

Wibcr, Sebei — Varga, Nehadoma, Skvarek. 
Hauer, Hirzer összeállításban szerepelt. Jurcsák 
a 17. percben szép gólt lő, majd öt perccel ké
sőbb Hirzer lövése Tauczik lábáról pattan a 
hálóba. 1:1. A biró kezdettől fogva gyengén 

(vezctte a mérkőzést, majd erősen nyomta a 
budapesti csapatot.

hogy helyes adminisztrációval kihozzák belőle 
mindazt, amire képes.

A lények a következők: Amerikában másfél 
millió magyar él, ezek közül New-Yorkban 
egyedül százötvenezer. A különböző társadalmi 
és sporlegycsületek révén komoly szándéka az 
amerikai magyarságnak, hogy tornatermet 
épít és itt Szabó Sándor vezetésével az amerikai 
magyar fiatalságot a birkózósport minden csin- 
jára-binjára megtanítják. Erre a szerepre Vá
sárhelyi Lajos, az Amerikai Magyar Népszava 
sporlszerkesztőjc már megállapodást létesített 
Szabó Sándorral és vele együtt

ma reggel 7 órakor utnnk Is Indul.
New-Yorkban a Majcstlc október 6-án köt ki, 
ahol a Campania Club, a Magyar Népszava 
és a magyar sporlegycsületek kiküldöttei vár
ják Szabó Sándort.

kózóversenyeket valóban élvezetessé tehetik. 
Egy pillanatig sem kétséges, hogy a szabad

birkózás:
a „kecscszkccsken" meg fogja hódítani az 

Ifjúságot.

Holubán fényes formában
A Holubán (102 kg)—Rogenbaum (Lettország,

106 kg) közötti döntőmérkőzésben a sokszoros 
magyar bajnok győzött összidöben 33 perc 
alatt válldobással. A Stcrn (Bécs, 1C0 kg) és 
Angelescu (Románia, 91 kg) közötti viaskodás- 
ban az egyenlő erők eldöntetlent érlek el. 
Majd a Reuter (Anglia, 94 kg) és Mölris (Német
ország, 92 kg) döntőben Reuter öntussal eseti 
31 perc alatt. A Schachschnctder (Németország,
107 kg) és Weimura (Mandzsúria, 114 kg) 
meccs döntetlenül ért véget.

Szünet után a Schwarzbauer (Hamburg, 94 
kg) és Frank (Erdély. 92 kg) közötti döntő
mérkőzésben győz Schwarzbauer supléval a 41. 
percben. A Grűneisen (Svájc, 94 kg) és Kraus 
(Luxemburg, 99 kg) viaskodás alkalmával a 
durván birkózó Kraust a zsűri 30 pengőre bün
tette és kevéssel utána külön 50 pengővel. 
Eredmény: döntetlen A bolgár világbajnok 
Martinoff és Zilch (Bajorország, 108 kg) vias- 
kodásbau Martinoff már a 3. percben győz 

. alsófogással.
I Hétfőn este 8 órakor a következő párok 
mérkőznek a Beketow-cirkuszban: f. Közép
súlyban: Elliott (Svájc)—Angelescu (Románia), 
Szorády (Budapest)—Pecák (Brassó), Neström 
(Svédország)—Schwarzbauer (Hamburg), döntő- 
mérkőzés. Kraus (Luxemburg) és Ivanoff (Bul
gária) közölt. II Nehézsúlyban: Zilch (Bajor
ország)—Schuchschneider (Berlin), Pelrics (Pécs) 
—Csontos (Magyarország) és döntőmérkőzés: 
Martinoff (Bulgária)—Spcvacek (Csehszlovákia) 
között..

Jegyelővétel: a „Stop" Nemzetközi Sportiro
dában, VI, Berlini-tér 2. sz. (telefon: 195—05) 
és a Beketow-cirkuszban (telefon: 183—35).

Az Ivanoff—Kraus és a Martinoff—Spevacek 
döntők érthetően izgalmas párharcok lesznek.

Sabaria—Nlc.hohon (Bécs 1:0 (1:0).
Ezerötszáz néző elölt két tartalékkal indult 

harcba a szombathelyi csapat. A Nicholson 
szombaton erős bajnoki mérkőzést vivőit, en
nek ellenére kömény diónak bizonyult. A Saba 
ria többet támadott, de a lövésekkel nem volt
szerencséje. Az egyetlen gólt a 21. p.-ben Belka 
remek komeréből Kovács II. fejelte. Szünet 
után a Nicholson belefeküdi a játékba, de a 
pompás szombathelyi védelem mindent pari-
rozott. 4:1 a Sabaria

Svábhegyi verseny 1930 Hí 21
Ismét győzött 

a 2 hengeren, léghűtéses 

TATRn-flUTO
Fellner igazgató koosliAval újabb 
kategória-rekordot Állított fel

A.UTÓNA.PLÓ
4- motorkor'áksái*.  motorcsónak ás aviatika + 

........-— r~
Az 1930. évi jánoshegyi verseny
Lukavetz Ferenc a szólómotorkerékpár bajnok 1930. évben — 
Bátya János, ha a lanszét megnyeri, lesz az oldalkocsis bajnok

A megszokástól cltéröleg az idén elvi okok
ból nem a MAC, hanem a KMAC rendezte meg 
a jánoshegyi versenyt, amely a motorkerékpár
bajnokságok pontszerző futama. Miután csak 
motorkerékpárok részére kötelező a verseny, 
ezért elmaradtak az autók a versenyről. Hi
ányzott a megszokott keret, a társaság, amely 
elmaradhatatlan szemlélője évek óla a tradi
cionális rendezésű versesnynek. Zuhogó, őszi 
záporban és ködben, pontban 10 órakor indí
totta Hild Károly az első versenyzőt. A pálya 
rendkívül csúszós volt és utolsó szakasza átlát
hatatlan köddel boriivá, a versenyzőket igen 
nehéz feladat elé állította. Több bukás történt, 
de szerencsére csak a gépek sérüllek meg, a 
versenyzők sértetlenek maradtak. A KMAC ren
dezőgárdája, élén Petrovich Vidorral, kitűnő 
gyors tempóban bonyolította le a versenyt. A 
mai eredmények alapján az 1930. évi motor
kerékpár-bajnokság állása a következő:

A 350 kem-es kategóriában nincsen bajnok.

A Magyar Motorcsónak Klub 
kiilmotoros versenye

Vasárnap délután uj sportág mutatkozott be 
a magyar közönségnek a Dunán. A féleszten
deje fönnálló Magyar Motorcsónak Klub ren
dezte meg első külmotoros versenyét nyilváno
san a nagyközönség előtt, a margitszigeti Du- 
naágban. Harminchúrom motorcsónak nevezett 
be a különböző kategóriákban és dacára a 
nagyszámú nevezésnek^ nélkülöztük a startnál 
Szénásig Alánt, Balázs Lászlót és a Velencé
ben igen szép sikereket elért Urbach Lászlót. 
Igen előkelő és nagyszámú közönség részvéte
lével folyt le a verseny, ahol ott láttuk az autó- 
és motorversenyek iránt érdeklődők tömegét 
is. Ugy a pesti, mint a szigeti Dunapart fekete 
volt a tömegektől. A rendezőgárda élén ifj. 
Horthy Miklós elnökkel, dr. Szclnár Aladár és 
Löfíler titkárokkal, kitünően végezték munká
jukat. Vitéz Gyurkovich Béla a Ncptun csó- 
nakházbnn készítette elő a versenyző csónako
kat és Szelnár Aladár állal leadott pisztoly- 
lövésjelre hihetetlen gyorsasággal küdte őket a 
startra.

A Velencébe kiküldött magyarok magukkal 
hozták

Charles Holt amerikai versenyzőt, aki 
mondhatnánk, szsmbnvclictő ellenfél nél
kül tetszése szerint nyerte a versenyeket.

Amerikai csónak-teste, kitűnő motorja és 
emellett utólérhetcllen rutinja és vezetői tudá
sa a Dunán kitünően érvényesült. Csónakja 
liz-hu^zmétcres távokat ugorva szökdelt a Du
nán. Csodás biztonsággal kezelte csónakját 
Gyöngy Pál. ki a 350 köbcentiméteres - kategó
riában második helyre érkezett be. A 660 köb
centiméteres turakalegóriában Kálmán Mihály 
nehéz luracsónakjával 10 p. 56 mp. alatt fu
totta a tizenkét kilométeres távot. Fiatal ver-

O Olasz balkáni körrepülés. Az elmúlt héten 
Budapesten járt olasz vadászrepülőgépraj. 
amelynek csodálatos mutatványait a budapesti 
közönség annyira megcsodálta, fővárosunkból 
Belgrádba, majd Szófiába, Bukarestbe, Kon- 
'lantinápolyba, Athénbe és Tiranába repült, 
ahonnan 'visszatér Olaszországba. A repülőraj 
J darab gépe egytöl-egyig C. R. 20 lipusu FIAT 
repülőgépekből állott, 430 lóercjii FIAT-molo- 
rokkal, amelyek 270 km-es sebességre képesítik 
a gépeket. Az olasz hadügyi kormány választása 
bizonyára azért cselt a FIAT-gépekrc, mert egy

Budapesti lóversenyek
A kétéves kancák legértékesebb versenye, a 

Gróf Károlyi Gyula-emlékverseny volt a vasár
napi program eseménye. A küzdelem értékét 
erősen mérsékelte hogy az értékes díjért 
(20.000 pengő) csak három ló vette fel a har
cot. A verseny a várakozásnak megfelelően 
Horváth Ákos kitűnő kancájának, Sf/rer-nek 
könnyű győzelmével végződött. A program 
többi száma érdekes futamokkal vette körül a 
nap eseményét. Szép küzdelemmel végződött a 
Kőbányai dij, melynek finisében a favorit 
Creola csak fejhosszal tudta megvédeni győ
zelmét a nagy aulszájder Ralo ellen. Semper 
győzelme kisebb meglepetést okozott, mert 
szombati nyerése után, melyei nagy harc után 
szerzett meg, alig lehetett számítani újabb si
kerére. A részletes eredmény a következő:

I. FUTAM. 1. Berchtold L. gróf Creola-ja 
(6 : 10 reá) Esch. 2. Ralo (12) Martinok. 3. Szi
getvár (5) Balog. Futottak még: Borcsa, Levine, 
Lavendcr scenl. Fejhosszal nyerve, 2Jí hosszal 
harmadik. Tót.: 10:17: helyre: 10:15, 71. — 
II. FUTAM. 1. Ppjacsevich J. gróf Pezsgő-je (3) 
Gutái. 2. Bosnvák (3) Balog. 3. Volhynia (8) 
Fodor. Futottak még: Tourtereau, Amanullah, 
Jnne Évre, Vadócz, Takarodó, Fogd meg, 
Derítő. Egvhosszal nverve, fejhosszal harma
dik. Tol. :'10:38; helyre: 10:20, 17. 41. — 
Hl. FUTAM. 1. Horváth Ákos Siker-e (6 : 10 r.) 
Schejbal. 2. Rapallo (5) Gutái. 3. Máglya (lJ4l 
Balog. Több ló nem futott. Egy és háromnegyed 
hosszal nyerve. 3 h. harmadik. Tót. : 10 : 13. — 
IV. FUTÁM. 1. Kengyeli ménes Semper-je (4) 
Péter. 2. Pici (1 %) Balog. 3. Livorno (3) I.ynch. 
Futottak még: Vágjad, Zslvány, Bármikor. Ki
rálykán?. Africanus, Rakéta, Pálinka, Bonyo
dalom, Módos, Maxima. Tol. : 10 : 73; helyre : 

110 :26, 15, 26 — V. FUTAM. 1. Mr. Corner

A 600-as oldalkocsis kategóriában Bátya 
János 10 ponttal vezet. A 175-ös szólóbaj
nokságban Lukavetz Ferenc vezet 4 pont

tal és igy bajnoksága elvitathatatlan.
A 250, 350, és 500 kem-es szólóbajnokság sorsa 
eldőlt, meri az összes nevezők túlhaladták a 
maximálisan engedélyezett 15 pontot és igy 
bajnok nincsen. Részletes eredmények a követ
kezők:

Szólómotorkerékpárok: 175 kcm. 1. Vccsey 
Jenő, Lukavecz Ferenc 4:33.58, 2. Gulschy Ká
roly .Lukavcz Ferenc 4:55.54. 250 kcm.: 1.
Puch Rt, Hűmmel Endre 4:39.34. .750 kcm.: 1. 
Hungária AC Kremm József 4:46.614. 500
kcm.: 1. Rátöri Lajos. Kremm József 4:26.45,
2. Méray Rt., Weber Oszkár 4:56.20. Oldal
kocsik: 350 kcm.: 1. TTC Wittenberg József 
4:58.24. 600 kcm.: 1. Hungária AC Bátya Já
nos 4:11.26, 2. BSE Meggyessy Zoltán 4:34.09,
3. Bauer József, Meggyessy Zoltán 5:02.72.

K. S.

senyző létére abszolút vezetői tudásáról és ru
tinjáról győzte meg a nézőközönséget. A sza
badverseny kategóriában CharlesHolt vitte 
el a pálmát. 3 p. 12 mp. ‘differenciá
val lett az első, helvenkálométeres óraállaggal. 
A vizirendőrség munkáját motorcsónakverseny- 
nycl kapcsolatban először van alkalmunk meg
dicsérni. Bosnyákovits Mihály főfelügyelő, a 
vizirendőrség parancsnoka igazán tapintatos éa 
mindenben elismerésre méltó munkát végzett. 
A verseny pontban félhat órakor ért véget.

Részletes eredmények a következők:
B. -kategória 350 köbcentiméteres motorcsó

nakok számára: 1. Charles Holt, Los Angeles, 
aki a 12 km-es utat 12 perc, 0.08 mp. alatt 
tette meg. 2. Gyöngy Pál Old Pál nevű csó
nakján 13 perc 54 mp idővel 52 kilométeres 
állaggal. 3. Pelyerity Pelyerity nevű csónak
ján 16 perc 34 mp.

C. -kalcgória 500 köbcentiméteres csónakok' 
számúra: 1. Rieger A. 13 perc 40 mp. 2. Szi- 
gethy Pál Sphinx nevű csónakján 13 perc 46 
mp. Ugyanebben a kategóriában a luracsóna- 
kok versenyében: 1. Hahn Miklós, Hurrikán 
nevű csónakján 13 perc, 32 mp. 2. Dragon J, 
Dragon Fly nevű csónakján 20 perc, 0.8 mp.
3. Lengyel Jenő 23 perc 20 mp.

D. -kategória 660 köbcentiméteres motor
csónakoknak (túra): 1. Harsányt István 16 perc 
9.5 mp. 2. Kálmán Mihály 16 perc 56 mp. 3. 
Dr. Schmidt Husch-Husch nevű csónakján 17 
perc 0.7 mp.

Szabad kategória-verseny: 1. Charles Holt, 
Los Angeles 10 perc 18 mp, 70 kilométer óra
átlaggal. 2. Szigethy Pál Sphinx nevű csónak
ján 13 perc 30 mp, 58 kilométer átlaggal. 3. 
Gyöngy Pál Old Pál nevű csónakján 13 perc 
46 mp.

ilyen hosszú túrára és amellclt ügyességi mutat
ványokra csupán absolut megbízható motorú 
gépek alkalmasak, mint az olasz világcég gyárt
mányai. A FIAT-cég figyelmesnek mutatkozott o 
kitüntetéssel szemben és Budapesten vacsorát 
adott R. C. Fougier ezredes, a repülőraj pa
rancsnoka, valamint az olasz repülőtisztek és al
tisztek tiszteletére, amelyen friedbergi Schmidt 
Carlo Edoardo mérnök-inspektor képviselte a 
lurini FIAT-gyárat, dr. Horovitz György mér
nök-igazgató pedig a magyarországi céget.

Renalssanco-a (5) Csuta). 2. Arme Gredl (6) 
Lynch. 3. Túzok (8) Klimscha. Futottak még: 
Nellv, Corlina, Nebuló, Bizalom, Máramaros, 
Kallisio, Add oda, Billikom, Hadúr, Ámen, 
Annabál. Háromnegyedhosszal nyerve, egy h. 
harmadik. Tót.: 10:82; helyre: 10:29, 32, 47. 
VI. FUTAM. 1. Anna Zelenica Blondella-ja (4) 
Péter. 2. Kobenzl (6) Gutái. 3. Héra (2H) 
Lvneh. Futottak még: Cinkos, Régi nyár, Rab 
Ráby, Daruvér, Obsitos, Fátyolos. Kéthosszal 
nyerve, 2% hosszal harmadik. Tol.: 10:52; 
helyre : 10 : 21, 40, 17.

Ifnrletnn nyerte a Grosser Prcls von Wlent. 
Vasárnap futották le Bécsben az osztrák ügető
sport legértékesebb nemzetközi versenyét, a 
15.000 schillinggcl díjazott, 2300 méteres távol
ságú Grosscr Preis von Wient. A versenyt az 
olasz Harleton (Dieffenbachcr O.) nyerte meg 
1.19.8 mperces nagyszerű idővel a német Sam 
Williams (Mills Ch.) és az olasz tulajdonban 
lévő Lucullus (Ossani O.) előtt. -

A Magyar Louaregyiel
október 5., 1t„ 12. 17., 18-án versenyt tart. Verse
nyek kezdete délután egynegyed 3 óra. Helyárak: I. 
hely uraknak 6 pengd, hölgyeknek 4 pengd. II. hely 
2,50 pengd. III. hely 80 llér, páholyDIés 8 pengd. Ring 
10 pengd. 1'olalizíitdr. vendégló minden helyen, Kötle- 
kedis villamoson I.. H. helyhez: n 20-e, számú, 1IL 
helyhez 24-es 38-ns számú kocsikkal. HÉV-cn L. H. 
III. helyhez. Autóbuszjárat „A" kocsikkal Vórftsmarty 
lérrdl 2.10 és 3.0.5 óra kdzött. ,,O" kocsikkal Oktogon 
tárról 2.15 és 3.10 óra kötött. Vissz*  az ötödik futam 
után. Egyszeri átszá lósra is érvénye*  jegy ára 1 pengd.

A szerkesztésért és kiadásért felölt 
Dr ELEK HUGÓ
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