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Erdőcsokonya, novemberi. 
Nagyatádi Szabó István, volt földmivelésügyi miniszter, november 1 - én, 
szombaton délben 12 óra 31 perckor Erdöcsokonyán, családi otthonában 

hirtelen összeesett és meghaltvadászatra készülve

Nagy, komoly, munkás étet, zú-1 merre fordítsák az ország 
riilt le halottal napjának vigiliá-’ rét. De ő nem tudta magát 
ján az :........1. m
rián. Szabó István volt földin ive-1 tette súlyát, erejét, 
lésügyi miniszter, a kisgazda párt• Egyszerűen nemes lelke nem volt 
vezére, a magyar politika egyik ! iskolázott a politikai raff inér iák

ban. Aipint érzett, úgy beszélt és 
: ügy is vetekedett. Ez volt a. tragi
kuma. Szivét, kitárta, mindenki is
merte és kihasználta. Ezért kellett 
neki a cselekvés pillanataiban mln- 

. dlg megalkudnia és ezért nein fc- 
1 jezhetté be sohase a művét.

Egy másik tragikuma életének és 
' alkotásainak, hogy csak ő maga 
; volt nagy, aki mindent és minden- 
, kit magához vonzott, magába ol- 
j vasztott, de magából másnak mit 
sem nyitott meg. Alkotásai, me
lyekbe. lelkének egész energiáját, 
ölte, ezért nem lesznek, nem lehet
nek örök értékűek.

A kisgazdapárt az ő leikéből sar
jad zott ki, de hiba volt, hogy ez ő

szeke-
. _ ------- .---- ---- — „ —...........   olhatá-

erdőcsokonyai kisgazda ku- i rozni. Megalkudott s ezzel elvcsz- 
zabó István volt földmive- tette súlyát, ereiét.

volt. Hasonlóan a földreform, 
hogy magával sírba vitte

maga
Félő. _______ ______________
mindkettőt.

Ma, amikor koporsója köré lélek
ben az Ország gyűl össze, nem la - ' 
gadhatjuk meg tőle csodálatun
kat és elismerésünket. < Nagy volt, 
férfi volt. Az igazi magyar őserő. 
Tiszta, mint, a magyar, erdők gyors 
c .őtíogósn patakja, termékeny,mint 
az ősi magyar hiimus.

Hogy nem lett egy Rákóczi Fe- 
renccé, egy Kossuth Lajossá, ami
kor erre minden praedesztinálfa, az 
nem képességén múlott, hanem sor
sának tragédiáján. Ha nem is lett 
azzá, amivé lennie kellett volna, a 
neve, a személye fogalom volt, az 
országban, a liszía becsület, a ki
tarló ős magyar erő szimbóluma, s 
amikor a nc.gy halott ravatalára 
helyezzük ko: sorunkat, az nemcsak 
az ol ismerésé, hanem a magyarság 
csodálatáé is.

Az első iiirek egyértelműen úgy 
szóltak, hogy nagyatádi Szabó Ist
ván halálának oka agyvérzés volt. 
Ezt a megállapítási a később ónké*  
zott hiteles adutok is igazolták.
’ jzndcs&ozűs a füfdmtuefés- 

ügyi mintsxtevfumOan
Az egységes párt vezetőségének 

^Budapesten tartózkodó tagjai még 
a szombati napon meffbeszélésro 
jöttek össze Mayer János pártel
nök lakására, ahol Erdődy Harrac-U 
Tihamért bízták meg a temetés elő- 
készítésével. Vasárnap délelőtt félj 
10 órákot a földmívclésügyi miniszi 
tóriumban tartottak értekezletet, <i 
melyen Mayer János, az egységes- 
párt elnöke, Sehandl Károly, föld'*  
mivelésügyi államtitkár, Mayet 
Károly, az elnöki osztály vezetője és 
Tankovics Miklós vettek részt, aki 
Erdoesokonyáról időközben 
pestre érkezett, hogy itt a 
megbízásából tárgyaljon a. 
részleteiről.

Az értekezlet után
Sehandl Károly dr.

a

legpregnánsabb reprezentánsa — 
nrint először egy szűkszavú távirat 
jelentette — szombaton délelőtt. csn.; 
]útija körében elhalálozott.

Nem tartóztunk azok közé, akik 
Nagyatádi Szabó Istvánt, és pro- 
grammjút minden időben, minden 
körülmények között és egészében 
magunkévá tettük volna, de bár
mennyire nagy távolságok válasz
tottak cl attól a férfiútól és politi
kustól. okit az uj kor Dózsa Györ
gyének szerettek elnevezni, mnt éle
tében, úgy tragikus, váratlanul 
jött halálában az elismerésnek 
zászlaját, hajtjuk meg előtte.

Az erdőcsokonya i kisgazda kúriá
tól a miniszteri bársonyszékig erős 
ívelést, mirtat pályája, mely telve 
volt férfias küzdelmekkel, komoly 
tmgy munkával, sok-sok csalódás
sal és csak kevés örömmel és dicső- 
•seggel. Mert valljuk be. Nagyatádi 
bármennyire is n em remélt kar
riert futott be, tragikus hőse a ma
gyar politikának.

0 volt az első csizmás kisgazda, 
tagja a magyar törvényhozásnak 
^ hosszú évek küzdelmeiben egye- 
mil, árván, sőt ellenségként, kezelve 
int a magyar parlamentben. És dol
gozott. azzal az őserővel, amelyet; a 
szu„z földből merített. És mikor 
gyozott, amikor keserves és sokszor 
érne menő harcok után eszméi 

aladalt arattak, ő, a munkás, 
r?.1.11^ háttérbe szorult, ő, aki- 

v i h’megei voltak, csak névjog 
1PA. . vpzer s eszméi csak külsősé 
kikben valósultak meg. 
,^«gya(ádi Szabó István tragikus 
ff Politikának. Mun-
iin.!uMUZ'<*e‘,ncl egyenesen prnedes- 
nAnX i arra* ^°áry a magyar föld 
vp?An< i .nas^r vezére légyen, aki 
flitrik i 1IG^ tömegei vannak, aki 
bniu'i ’ ' Jranyf szabhat a magyar 
'ratikunak. 
tzilmi^aífya^a(^^ noni v°lt vérbeli 

T.* ”.* ‘* íorratiaimar n
visTh.11.01!11 lehetett soha a modern 
nipó/nAb ^OZHa Györgyévé se. ö 
tnb „ 0 A.n félúton, ballagott. Vol-1 

neni volt soha elha- 1 
CsmV* 7’ i cz vo^ a tmvlhuma.

nvej | a l^’tóbbi napok csomó nuveiBSugyi miniszierium
dlfinylv G7^ tWEolták. Naggyá, az osztályának vezetője kapta, umu < ««»vovW vo r«vwi.u/z» u/ui/vuucn. zx uuijun. igen jót erezte magúi «
; nzek vezérévé lehetett volna, Tankovics Miklós, az elhunyt, nagy- part, tagjai nagy számmal jelantek [megelőző napokban és senki sem
Int c?ymnw kormányokat buktat-1 atárdi Szabó István veje, távirati-. inog és a haláleset részletei iránt j Gondofí volna, katasztrófára- Alig-

• nkl maga szabhatja meg. sdgy'lag értesített a halá’csctrőL érdeklődték. Csakhamar megjött hogy elindult, az ajtóban hirtelen

Meghall
Budu- 
csaló (l 

temetést

NagyatiMi Szabó István
|
I

A „szikla,“, amelyre Bethlen Ist
ván gróf miniszterelnök pártját 
alapozta, ledőlt: nagyatádi Szabó 
István, volt föl dm ívelésügyi mi
niszter, az egységes párt egyik ala
pítója, az országos, kisgazdámozga- 
lonn megszervezője és évtizedeken át 
hivatott vezére szombaton délben 12 
óra. 31 perekor Erdőesokonyán csa
ládi otthonában meghalt.
Hogyan halt meg Nagy a 'dili ?

Szombaton reggel vadászatra ké
szült, Vadásztársai reggel 9 órakor 
eljöttek érte. A, miniszter vállára 
vette puskáját és a társasággal az 
udvarra ment, hirtelen azonban, bo
csánatot kérve, ismét visszatért szó" 
bájába, A társaság az udvaron vá
rakozott. A mikor nagyatádi Szabó 
István hosszabb ideig nem került, 
elő, érte mentek. Szobájában ülő 
helyzetben, eszméletlen állapotban 

,,vu, vwMvi*  | találták.. Nyomban orvost hivattak,
forradalmár s ...ki agyvérzést állapított meg.

JTz el*ö  hír*
A bír percek alatt szárnyra kelt- 
Budapesten az első értesítést dr. 

Mayer Károly államtitkár, a 
mívelésiigyi minisztérium

Ugyancsak távirati értesítést ka
pott az egységes párt, titkársága, 
valamint a. nemzetgyűlés elnöksége 
is. Telefónon akarták tudatni a 
gyászhírt gróf Bethlen István mi
niszterei nőkkel is, aki azonban az 
ünnepnapokat Almás y László, az 
egységes párt alel nőkének társasá
gában n Hortobágyon töltötte, aho
vá Kállay Tamás vádlód vadászat
ra hívta meg. A telefónüzenetet 
zonnal továbbították a Horto;- 
bágyra. de így is csak szombaton 
este értesült, a miniszterelnök a kis
gazdák vezérének váratlan halálá
ról.

HétfőiI a következőket mondta 
tyapló m u n katá rsá nak:

— A legközelebbi teendőkről tár< 
gyaltunk. Megállapodtunk abban, 

’ hogy nagyatádi Szabó Istvánt a 
főldmivelésügyl minisztérium fi 
maga halottjának tekinti, gyászj(H 

’ leütést ad ki és az özvegynek rész-*  
; vétáviratot küld. A temetésen ve^i 
’ zolésemmel megjelennek az állam

titkárok, az ügyosztályvezetők és az 
elnöki osztály összes tagjai. Távira
tilag elrendeltem, hogy az összes 
alantas hatóságok gyászlobogót tűz’ 
zonk ki. Végül intézkedtem, hogy 
nagyatádi Szabó István arcképé
nek megfestéséről gondoskodás tör
tén jók1. Az arcképet Karlovszky 
vagy Stettka fogja megfesteni.

és izgalom az 
séges páptban

A fökfmívelésügyi minisztérium I Tankovics Miklós, Nagyatádi 
elnökségének tanácskozása után az Szabó veje
egységes pártban volt bizalmas I 
nityíbeszélés. A párt Eszierházy uc-1 is, aki a következőket mondotta:

— Rendesen, amint szokta volt, jól 
megreggelizett az apósom és fclvet- 

... te fegyverét, hogy vadászatra in- 
A' dúljon. Igen jól érezte magát a .. . ~ .. . ,. 3 

-w.-... Alig-
így elindult, az ajtóban hirtelen

cgi klubhelyiségében fiz egész vei- | . — nvnur.n;n, amint, aaoniu- vuu.jut 
sár nap folyamán kora reggeltől az megreggelizett az apósom és fclvet-ívm- ■ ■<< .ik/í z mii n num i inni iiub tu

elnöki éjszakai órákig szokatlanul nagy 
akit élénkség 'éh izgalom uralkodik. ‘
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rosszul lett, letette a fegyverét és le- és erős fejfájásról panaszkodott 
rogyott a székre, maja valósággal és nekem az a véleményem, hogy 
összeesett. Két ófa hosszat sem kín-I agyi artez klerözlsza volt, vagy- 
lődott, segíteni nem lehetett rajta.1 Is agyére)me«zeeedéee. Ennek kö- 
Félegykor már halott volt. | velkeztóben lépett fel nála az agy-

— Pedig kedden még — jegyezte vérzés, amely két órán belül végzett

____ ______ ____________________ aiw klerözisza volt, vagy- 
nem lehetett rajta, ha agyéreJme«ze<*edéee.  Ennek kö- 

igykor már halott volt._________ | velkeztóben lépett fel nála az agy-
Íredig kedden még — jegyezte vérzés, amely két órán belül végzett 

meg végül Tankovlos — feltünőeu vele. Hiába lett volna mellette a 
jól érezte magát. A vonaton, ami-1 leghíresebb orvos, nem tudott vol- 
kofl hazafelé tartottunk, mindenki1 na fajta segíteni. Nem lehetetlen 
el volt ragadtatva a jó kedvétől. És azonban, hogy halálának közvetlen 
így egywzorre véget ért oka szívizomkimerülés volt

Mtoff voíM Nafyatddl?
Nagyatádi 

állapotából
Barit

nemzetgyül.

Szabó latrán égés zségi

Szabó József 
képviseli, aki

in in iszterelnököt láthatóan erősen 
megdöbbentette a halálhír.

A nemzetgyűlés pártküíönbség 
nélkül részt vesz a temetésen
Mialatt Takács Géza ezeket el

mondotta, a gyászértokczletro mint
egy 30—40 képviselő gyűlt egybe. 
Hét óra tájban jelent meg Vass 
Jzósef népjóléti miniszter és Walko 
Lajos kereskedelmi miniszter, majd 
Mayer János pártelnök. Az értekez- 

1 Jeten, amely félnyolc órakor kezdő- 
| dött, megállapodtak abban, hogy a 
! gyászszertartásra Erdőcsokouyára 
utazik lehetőség szerint a párt va
lamennyi tagja. Részívesznek az el
lenzéki pártok vezetői is, igy Meskó 
Zoltán, Szakács Andor, Létay Ernő, 
Szilágyi Lajos, Dénes István, Pa
llér Károly, Farkas István és má
sok. A gyászistentisztelet a. refor
mátus templomban kezdődik, ahol 
"Ravasz László püspök prédikál, 
majd BeíAZea István gróf minisz
terelnök a kormányzó és a kor
mány nevében beszél. A nemzetgyű
lés képviseletében a beteg Szi- 
tovszky Béla helyett Huszár Ká
roly mond búcsúztatót, az egységes
párt nevében Mayer János*  elnök 
búcsúztatja a halottat Fel fognak 
szólalni a vármegye, a község kép
viselői is. Minthogy a temetés kél 
és fél ólainál hosszabb ideig nem 
tarthat, az ellenzéki szónokok csak 
cgy-cgy jelmondattal helyezhetik a 

, , .. rr. sírra koszorúikat.A.szövegese, Utón Tasuády Na. cs értekezlctr61 a kBvctkező köz-
, hogy sikerült a(]tók ,ki.

A keresztény kisgazda-, földtni- 
vos- és polgári párt vasárnap este 
félnyolc órakor az Eszterházy-utcai 
klubbhelyiségében értekezletet 'tar
tott, amelyen megbeszélt0 a párt 
részvételét nagyatádi Szabó István 
temetésén.

I emlékezett“unó?"? ''iividen inw. 
yostóetógröl. fll)?f'|yaa 
Mez országot értő 
Szabó István váraik,„ 
Közölte hogy ,t balálúvi||
Szabó István eml<S-„. <■ agyatádl órtekezletot fiK'(“ fe^e küU™ 
tanácskozás csupán n i ,?’<”»tónl natkozó iulózke&k ^™:'es™'n 
szolgaija. n*<-fc,b(  szelesét

-7 twjeK. 
kedéseket. Esztim ''f telt intéz- 
reggel a-hétién 
órakor kiilönvonat iúdni hít
kettőkor érkezik meg® I61’ 
nyara. A gyászszertartást aS?' 
református templomban <ólí „’ií 
orakor kezdődik, fíavmZ ta kt! 
püspök végzi. A korm-" 
közül Bethlen István <rróf’ ni^'18' 
terel nők, aki egyúttal \ knrh?'’SZ’ tót is képviseli, ÍV állj íjo® k“X 
kedelomugyi miuszler, /Vsi/J P'i 
igazsagügyminiszter. t.umtóiszter és Csáki Slv''^ 
honvédelmi miniszter utaznak k 
a part tagjai közül pedig eddi,’ 
rüketlU8Z“" ’,clc”tct,ék 1,0 .tószvéte

A gyászszertartásnál elsőnek ff,,. 
Wír Károly a nemzetgyűlés ncvé- 
tmn In'esiiztól.in a halottat, utána 
Bethlen István gróf a kormányzó 
es a kormány nevében, Maiier Já 
nos a párt megbízásából, Tohv .Ja. 
kab államtitkár pedig a földmive- 
esugyi minisztéruni nevében folt 

beszedőt- mondani. A különböző po- 
I'Lkai pártok es társadalmi egyesü
letek kiküldöttei koszorúikat — te- 
kintetfel az idő, rövidségére — pé. 
hány szó kísérőiében fogják elhe
lyezni. Intézkedés történt, hogy a 
temetés idején, kél órakor ^lagyar, 
ország valamennyi községében meg
szólaljanak a harangok.

X f3-ora fan<fc«Ao«<f*
— Érdekességként megemlíthetem ' 

-— folytatta Barla-SzAbó —, hogy a i 
kisgazdák elszakadási mozgalma I 
idején, amikor nagyatádi Szabó | 
L,L..'—...'.l, tanÁCRko/ásr;^ jöttünk |

jrcdel kéfcőbb**  belépett Vasadi-Ba-

— Vigyoaz! Te vagy a tizenhar
madik!

Nagyatádi Szabó István rámszólt: 
Ugyan! Csak nem vagytok ba-

dr.
_____ ___________ mint ki-1 Istvánnál ............ .............. ... 

tűnő orvon és mint az egységes párt össze, kezdetben 12-teij voltunk. Pár 
egyik vezető tagja, nagyatádi Sza- perccel később belépett Vasadi ~ 
bó István bizalmasai közé tartozott, logh György, akire rászóltunk:
a következőket mondotta a hétfői 
Napló munkatársának:

— Szervezetileg abszolút egészsé
ges volt Az utóbbi időben, különör 
sen tavHMMtai én ősszei, köunyen íei- 
fftlszökött a hőmérséklete. Ilyenkor

volt Az utóbbi ldfiben. kiilönó. I -.ügy 1 ____ _____ —„__ —
tavasszal és ősszel, köunyen fél- bonásak-

____ .. L“—L. .... ________ Vasadi-Balogh azonban állva ma- 
sainto állandóan lázas volt: 37.2— radt, nehogy 13-aú üljünk az asztal
37.5 fok volt a hőmérséklete. Nagyinál, úgy látszik, hiába...

Rögtönzött pMéi»te- 
kéziét

A nemzet áldása lengjen haló 
rai fölött."

Amfg ezek olhaugzottakj lassan-1 
ként nwgtclt az ogytként uwgtelt az egységes párt klub- roj fölött." I
helyisége. Egymás után érkeztek a |
képviselők: Rubinek István, F. Sza- : Külön vonat Evdöcsofzonydva 1 
tó Foreno, Pr6nav\ Á ütáL -
(T’r^ barS', A"jr“s jelentette, hogy sikerültyávs-Nanil Nándor, PBy közvetlen Vonatot összeállítóin,es mosok. Veg.ü .wÉrkezett lFfll- ameiyhétf6n re(rgel 7 átóköriudiúa 
ka IjaJo» kereskedőluuugyi minisz- Keleti pályaudvarról és csak a kö-

T?l£rkA<’ vetkező állomásokon áll meg: U.i- 
lS/d ?ramX’avS 4Pnibúvár, Kaposvár, Somogyszob,

Nagyatád, Görgeteg, Erdőcsoko-^fagyatád, Görgeteg, Erdőcsoko-
nya. Az út hat. és fél óra hosszat 
tart, vagyis fél 2-kor érkezik meg.
A temetési szertartás Erdőcsoko-1 T w- >

v»co*̂c »<-,./ <xtoMz.ww.u-, * mvv, 8xaútazást is még hétfőn, lehetővé Kedden nem tárgyai a Ház 
müvet- ét Polgárt Pórt »iéfj/séa«»! teszi a Máv., amennyiben a vonat I „ , '

-■ - | Csak formális ülés lesz
tór»ot <«az»«rtó ! é’rVo^Uszí'’' BudapoMnb lmsy ’°á ,,,^,„1^^^, í‘

, h, . * .íini- 11 iiom- uemzct.gyülés keddi iili s<*.t  nagj -

íyettes társaságában. Rögtönzött 
pártértekezlet kezdődött, amelyen 
elhatározták, hogy a párt gyászje
lentést, ad ki a következő szöveggel: 

„A Keresztény Kisgazda-. Föld

megdöbbenéssel és fáidolommal, ’l«»afelé. EHŐcsokónyáróJ 17 óra-1 
de o maottar sörsátraié 
ten. kifürkészhetetten akaratában képviselők résztvehessenek a nem-

I szerdán folytatják. Az elnök a’í 
I ülés megnyitá.sa után javasolniten wrurKCMineieuen trnmnm képviselők tósztvehessenok a nem- . j. ux t ? • ,1 I ■ ,“«'»««»■ ««« jamorai

öafíí megnvuaVással tudatja, hoaíf zet.gylilés keddi ülésén. Ariról, hogy »t»di. Szabó Ts van emlékczetonck fo,g,m, hogy „.gyász jclyül hátam,
A . . .. . k,n«,í '» sírnál kik forrnak beszélni i rnrr- kívánja szentelni. Ezért abban a 11a-; másnapra a iárgyalar -folvlátását. ■

a párt lönzött Értekezleten nem ■ ditatBttel. ??dtok “vCff’ !‘.°ey !lFXds’í >««’ M’ ‘?stórlnt a „ keddi ülés fsak lorpij;
re, S«U István, nu, foldmlvelés- nlert ])(, akar1ák virni Bethlen ! tárgyalást esnapumn- lis lesz.
Unni m.ini.sr.ter. n naauntadi ke- luí-o/... retnio.,in„/,uxi. (len szereplő javaslat Vitáját CU(IK 'ügyi miniszter, a nagyatádi ke
rület nemzetgyűlési képviselője, 
november hó 1. napján, déli egy 
órakor erdőcsokonyai otthonában 
váratlanul jobblétre szenderült. 
Testét visszaadta a magyar anya
földnek, melynek Ö egy élő darab
ja volt. De küzdő lelke itt. maradt 
közöttünk és öröktűz gyanánt ég 
tovább a nép millióinak szivében, I

István miniszterelnök hazaérkezé
sét
K mintsxfof elnök Budapesten

Az értekezlet tartama alatt érke
zett távirat, gróf Bethlen Istvántól, 
amelyben tudatta a párt, vezetősé
gével, hogy útban van hazafelé-

A miniszter elnök hétfőn haj
nalban érkezett meg a Keleti 

pályaudvarra.

den szereplő javaslat vitáját csak ■

Politikusok
Nagyatádi Szakáról

nagyatádi Szabó emlékének
Este hat órakor ismét gyülekezni ( A karcagi választókerület pol- 

kezdtek az egységespárt klubhc- gársága szeretett vezérének. 
lyiségében a képviselők, hogy fór- | Tákáo« fiA™
malis pártértekezleten áldozzanak , ’
nagyatádi Szabó István emlékeze- az egységespárt igazgatója fehér 
tőnek. Az egybegyűltek megtekin- 1 ’
tették a nagyteremben lerakott ko
szorúkat, amelyek között van

a kormányzó
babérkoszorúja, nemzeti színű szal
agján a következő felírás:

Sajabó Istvánnak, a volt földmi- 
velésügyi miniszternek, Ma

gyarország kormányzója.
A kormány

koszorújának ugyancsak nemzeti 
szinti szallagján ez a felírás:

Szabó István emlékének, a ma
gyar királyi kormány.

A miniszterelnök
külön koszorút is küldött A gyö
nyörű örökzöld koszorú fekete szál 
lngján ez olvasható:

Munkás életed oly sok hatalmas 
alkotását és emléked'! kegye

lettel őrzi Delhién István.
Kereng

kerülete lila s%.!’v*o«  Voszorut kül
dött a következő felírással: »

csokrot helyezett a koporsóra 
Utolsó üdvözlet Tüskétől 

felírással.
I Az egységespárt több tagja is ko
szorút küldött, igy Mayer János és 
Gadl Endre is. Koszorút helyeznek 
a sírra az összes politikai pártok is.

1 A haíáíhirnök gróf Bethlennél |
Mielőtt az értekezlet megkezdő- 

I dött volna, Takács Géza, pártiguz- 
gató elmondta munkatársunknak,' 
hogy miként fogadta Bethlen Isi-1 
ván gróf miniszterelnök az első | 

. bírt. Takács Géza ugyanis résztvett 
Bethlennel és Kállay Tamással a 

j hortobágyi vadászaton. Éppen Gyö- 
, kérkutra szálltak ki, amikor egy 
vasutas szombaton este távirattal 
kereste a miniszterelnököt. A ha
lálhírnök átadta a táviratot Beth-, 
lennek, aki idegesen felbontotta, 
majd reszkető ajakkal olvasta:

| Nagyatádi . . . Szabó . • . István 
... meghalt . . .

I Egye'len szót sem szólt, többet. 
Hangtalanul ültek a vacsorához és

• szótlanul tértok nyugovóra ... A

A nagyatádi Szabó István halálá
val előállott helyzetet különbözőké 
pen ítélik mog. Egyesek szerint .Sza
bó István halála nem fog nagyobb 
változásokat előidézni a politiká
ban, mert

ág egységespárt kisgazdái szá
molni fognak a változóit viszo
nyokkal, feladják külön küzdel
müket és meghúzódnak a hata

lom á rn yékába n.
Rendkívül érdekes nyilatkozatot 

tett ez iigybtn nagyatádi Szabó 
egyik legbizalmasabb embere

Könyves Lajos képviselő, 
aki a következőket mondotta a Hét- 

j fői Napló munkatársának.
| — Nagyon szomorú helyzet, előtt
I állunk. A kisgazdák napja lealko- 
nyodott. Nézetem szerint

a kisgazdacsoport szét fog hul
lani.

Még nem döntöttünk ugyan, de úgy 
i érzem, hogy nagyatádi Szabó halála 
1 után változott viszonyok közé kerü
lünk. Valószínűnek tartom, hogy ki

lépünk az egységts vártból. Azután 
mi lesz! . . . nem tudom . . .

Rassay Károly:
— Mélyen sajnálom ennek a rend

kívüli ősmagyar tehetségnek várat
lan elhunytál. Bár sokszor játék
szere volt különböző politikai irány
zatoknak, sohasem kételkedtem ab
ban, hogy a magyar demokrácia , 

, még nagy segitösársra talál benne, i 
Sajnos ennek a reménységnek vége. 
A kisgazda-mozgalom elvesztette hi
vatott vezérét.

Ugrón Gábor:
— Nagy veszteség érte az < ;i;<z 

országot, mert nagyatádi Szabó lst-

váll a maga befolyását józansága 
val és bölcsességével még a legvál- 
ságosubb forradalmi időkben is, 
amikor vrszélycs irányban bolgoz 
hatott volna, mindig mérséklő, ki
egyenlítő működést fejtett ki. Tipi
kus és amellett kivételes -példaképe 
volt az egyszerű magyar földműves
nek, aki, ha a legmagasabb polcra 
helyezik is. megállja, helyét. El kell 
ismernem róla— bár vele egy párt
ban sohasem voltam : nem képvi
selt osztályérdekeket, hanem azokat 
az egyetemes céloknak mindig alá 
rendelte. Józanságát érvényesítette 
a földreformnál is, amelynek forra
dalmi jellegét Jetompitolta. Hogy a 
földreform nincs végrehajtva, wm 
az ő hibája, talán másé sem. 'J

j denosetre mindent elkövetett, no y. 
reform keresztülvitelével niuiuuw

I életére feltegye a koronát.
Drozdy Győző:

— Nnsyiitódi Sauli" Ist™1 
véleményem szerint néni fog ni‘ 
gyobb rázkódtatásokat előidézni a 
politikában. Ilivel lecscndesechlfj, 
nincs vezér, nekik meghalt »*-•  
iné. Nagyatádi nélkül ok moznulm 
sem tudnak.

Barla Szabó József- 
nz egységespárt vezető hiRja » 
vetkezőkéi, mondotta a Hétfő 
munkatársának: - B.
- Meghalt a vezér, nincs akt ’r 

kébe lépjen. A párton be la! s",'ar,„|; 
volt részt , som niibini, inln< ff g, 
nagy elvi kérdések érdekeltek, 
ben volt ő igazan nagy.. t.J-^aok 
szem, hogy a kJ’Rözdák k: I y|1.
az egységes pártból, bar gséges 
gyünk készülve, hogy • fo(tnnk 
agrár-agitátorok "1.lll,ia ’ ,,n,-|.ré»;rt, 
követni a kisgazdák " egny 
Heméljük, ereduieny nélkül.

megnyit%25c3%25a1.sa
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azerdőcsokonyai halottasházban.
felelőllen híresztelések Nagyatádi haláláról — Az utóbbi idők izgalmai nagyon 

megviselték — Mit beszélnek Erdőcsokonyán ?

flzt hittem néhány nap előtt, hogy a boldogság napjai 
jönnek — mondja az özvegy

meny Dénes főtörzsőrmester a kő
vetkezőket mondotta:

— Az orvosok megállapították, 
hogy a halál oka kétoldali agyvér
zés volt*  és erről hivatalosan értesí
tették a csendőrséget. Szalay Jó
zsef. a csendőrség paínnenoka, ki
szállt a helyszínre és megállapítot
ta, hogy

sem öngyilkosság, sem bűneset 
nem forog fenn. 

Feljelentés sem érkezeti. A főszol'' 
gabiró utasítására várunk, az eset
leges nyomozás megindítása céljá
ból, bár erre semmi szükség nincs.tdr erre semmi szükség nincs.

Erdőcsokonya, 1924. november 2.
4 Hétfői Napló kiküldött munka- 

Ursámk telefonjelentése Nagyatádi 
^abó István halálának hír óriási 
nirgdRbbenést es izgalmat keltett 
mindenfelé. Köztudomású, hogy 
Vwtó István, mint a kisgazdák ve
iére még most is súlyosabb szere- 
net játszott a magyar politikai élet
ben mint sok aldiv miniszter. És a 
ténv az oka annak, hogy halálának 
hirével kapcsolatban Budapesten és 
Somogy vármegyében, arról kezdtek 
beszélni, hogy

Szabó István nem természetes 
halállal halt meg, hanem önke

zével vetett véget életének.
Azt beszélték, hogy Szabó István az 
utóbbi idők izgalmai következtében 
mindinkább összeroppant és így so
kan természetesnek és indokoltnak 
találták azt a feltevést, hogy öngyil
kos lett.

Az érdeklődés középpont jában így 
a mai nap folyamán Erdőcsökonya 
került, a kis somogymogyei falu, 
ahonnan elindult útjára egy egysze
rű parasztgazda gyermekének ra
gyogó karrierje, ahol éveken keresz
tül, mint földmi vés dolgozott, kín
lódott, élt Szabó István, amíg esze, 
kitartása és ragyogó tehetsége’ a 
kisgazdák vezérévé emelte.
Hirtelen kapott agyvérzést 

Nagyatádi
. A Hétfői Napló munkatársa a ha
láleset hírére tegnap este leutazott 
Erdöcsökonyára s sikerült megálla
pítania Szabó István halálának fon
tos körülményeit. Nagyatádi Szabó 
szombaton reggel vadászatra, akart 
menni egy társasággal, mely so- 
mogymegyei kisgazdákból és iparo
sokból állott. A társaság sokáig 
várt, de a volt miniszter csak nem 
jött. Egyszerre csak azt vették 
észre, hogy házának az udvarán 
nagy lótás-futás van és kiabálás, si
koltozás hallatszik. \ társaság 
egyik tagja belépett az Udvarba. 
Éhben a percben, vonszolták keresz
tül az udvaron az eszméletlen Szabó 
kívánt. A leánya és a felesége vit
ték a karjaikban. Néhány perccel 
előbb lett rosszul. Már utrákászon 
és kiment az udvarba, mikor,

hirtelen agyvérzést kapott.
Mire a családja észrevette már esz
méletlen állapotban volt. Azonnal 
bevitték a nappali szobába és lefek
tették a díványra.

A volt miniszter idősebbik leánya 
Markó Isivé nné, Szabó Mariska 
azonnal orvosért küldött, Dr. Kuch 
• anos erdöcsokonyal körorvos csak
hamar meg is érkezett. Ez fél kilenc 
arakor történi. Az orvos megvizs
gálta a beteget és kétoldali agyvér- 
W konstatált. Morfinon és kokafn- 
’njckcióval próbálta élesztgetni, de 
t'Rerleto nem sikerült.

Közben még dr. Schwarlz Ernő 
loorvosért is elküldték, aki féltizen- 
??.-■ órakor érkezett meg. ö is meg- 
nl'apitotta a betegséget és kijelen- 

csak érvágással lehet se- 
Azonnal

felvágta nagyatádi Szabó kar
ján a főeret,

,cz. a kísérlet sem sikerült.
.. - "Vili ICll UltlUt'.UUÍ), UU1 ■
Ókozt°k mín^on^®vc' niegpró- : 

hfpj óra tiz perckor meghalt.
Nagyatádi állapota 

reménytelen volt
»J?r' Ku'ch János már tiz órakor 

hogy nagyatádi Szabó állapp-
4

ta reménytelen, ezért azonnal sür
gönyt menesztett a volt miniszter 
fiatalabbik leányához Tankovics 
Miklósáéhoz. aki Budapesten a Bu- 
dafoki-uton lakik. Ez a sürgöny na
gyon szűkszavú volt. Az állt benne, 
hogy nagyatádi Szabó szombaton 
reggel rosszul lett és állapota aggá
lyos. Egy óra busz perckor újabb 
sürgönyt küldött, amelyben az ál
lott, hogy a volt miniszter meghalt. 
Tankovics Miklósáé azonnal mag/ 
hoz kérette nagyatádi Szabó buda
pesti legszűkebb környezetét, öt. óra 
volt, amikor volt titkárnője Mata
novits Ilonka, majd később Szemző i

Elemér dr., nagyatádi Szabó legbi
zalmasabb hive, aki 1919-ben állam
titkára is volt, megérkezett.

Vele jöttek Farkas és Bánffy 
földmivelésügyi minisztériumi tit- 
károk is. Tankovitsné nem tudata, 

I hogy mit csináljon. Férje sürgönyö- 
! zött neki, hogy várja meg, mert fcl- 
I jön érte Pestre. Tankovitsné azon- 
| bán mindenáron haza akart menni. 
•Látni akarta apját, ott. akart lenni 
■ a halottas ágyánál. Végül is úgy ha- 
i tároztak, hogy Matanovits Ilonka 
I és Szemző dr. Erdöcsökonyára utaz- 
| nak. Tankovitsné pedig bevárja, inig 
férje hazaérkezik.

J} halottas 
házban 

késő délelőtti órákban felkeres- 
a halottasházíit. Nagyatádi. A 

lem .. ---------- ------ -
Szabónak van egyedül emeletes há
za Erdőcsokonyán. A község köze
pén épült, szemben a református 
templommal. melynek tornyán 
gyászolobogó leng. A földszinten, a 
nappali szobában fekszik a. holttest. 
A szoba közepén áll az ágy, ame
lyen fehér lepedővel letakarva fek
szik a halott. Szabó István. Egysze
rű piroshimzéses fehér párna van a 
feje alatt. Sokan állnak a szobában. 
Ismerősök, rokonok, a halott özve
gye, leánya és Szemző Elemér, volt 
alispán. Olyan csend van, mintha 
nem is a halottasszobában volnánk, 

| hanem a kriptában, amelyben az 
örök béke nyugalma, terül szét. Az 

! ágy mellett egyszerű, falusias dí
vány. A jobb sarkában ül szótlanul 
az özvegy. A sírástól duzzadt az ar
ca. Mellette ül Markó Istvánná, a 
leánya- Fekete ruha van rajta is, 
mint az anyján. A halottas ágy 
előtt egy széken ül a másik titkár
nője. Matanovits Ilonka. Az asztal
nál Szemző Elemér írja a gyássje- 
lentést.

— Meg akarja nézni a halottat! 
kérdi Matanovics Ilonka.

Az ágyhoz lép, fölemeli a lepe
dőt, Ott feküdt nagyatádi Szabó 
István; teljesen elsárgult arccal, a 

, bajusza kifenve. Olyan volt, mintha 
alud.ia. Nagyatádi Szabó Istváu- 
néhoz fordultam: .

— Ki hitte volna, Istenem — jaj-> 
dúlt fel az özvegye.

— Néhány nappal ezelőtt, mikoft 
hazajött, azt hittem, hogy a bol

dogság napjai jönnek.
Véget ért végre a nagy robot. Nyu
godtan fogunk élni egymás mellett. 
Egészséges és friss volt, Sohasem 
gondoltunk ilyesmire.

Nem akar többet mondani. s
Ezután részvétlátogatók jönnek. 

Elsőnek gróf Széchenyi Géza, aki; 
ezeket mondotta:

—- Kegyelmes asszonyom, engedje 
meg, hogy' legmélyebb részvétem
nek adjuk, kifejezést Szerettein a 
férjét, barátom volt. A kommuniz- 

I nius alatt ketten védtük polgári 
rendet. Ezekben a nehéz időkben ta- 
nultam öt megismerni.

‘ „Ez az egész, ami férjem. 
i után maradt"

Déli egy órakor Erdöcsökonyára 
i érkezett Szenther Ferenc barcsi fő- 

len voíi? Néhány nappal ezelőtt 
ugyanis Somogy vármegye közpomi ... 
választmánya ülést tartott, amelyen i úgy.

Soha annyira megviselve 
nem volt

A Hétfői Napló 
együtt utazott Szemző 
Matanovits Ilonkával. ___

(halálos sápadtan ültek a kupéban. 
Szemző dr. a következőket mondotta 
munkatársunknak:

— Délelőtt 11 óra volt, amikor az 
első értesítést kaptam arról, hogy 
nagyatádi Szabó beteg. A második 
táviratban, amelynek tartalmát 
csak késő délután tudtam meg. volt 
*; halálos hir. Nem tudtam elhinni. 
Amikor néhány nappal ezelőtt, haza 
utazott, még egészen friss és egész
séges volt. Néhány héttel ezelőtt 
erősebb influenza támadta meg, ez 
azonban semmi esetre sem lehetett 
halálának oka.

Matanovits Ilonka szeméből köny- 
nyek hullnak.

— Mindig kértük, hogy vigyázzon 
az egészségére, ami nemcsak neki 
drága. Nem törődött vele. Orvoso
kat sem engedett a közelébe, úgy 
kellett becsempészni őket. Amikor a 
lemondása után bucsulátogatást tett 
Horthy kormányzónál, rosszullctt. 
Délután beszéltem vele.

— Nagyon fáj a fejein — mondotta 
— rosszul vagyok.

— Hívjak orvost, kegyelmes 
uram?

— Nincs szükségem rá — vála
szolta kicsit kényszeredett mosol
lyal — hazamegyek és kipihenem 
magamat.

munkatársa 
doktorral és 
Mindketten

— Soha nem volt olyan izgatott és 
ideges mint ekkor, — mondotta J/a- 
tanovits Ilonka, 
eseményei 
idegzetét.

Soha nem
megviselve

Az .utóbbi hetek 
nagyon megviselték

láttam még annyira 
mint, ezekben a na
pokban.

— Néhány nappal ezelőtt -- vágott 
ekkor közbe Szemző dr. — azt mon
dotta nekem, hogy úgy érzi, mintha 
a vér a fejébe tolulna. Nem tudom 
mit jelent e% — mondotta. —, félek, 
valamitől. Nem tulajdonítottam 
ennek a kijelentésnek nagyob jelen
tőséget. Azt hittem, hogy csak az 
idegesség az oka,

— Távolról sem gondoltam arra, 
hogy valami komolyabb súlyos baja 
van. Hiszen az orvosok, akik meg
vizsgálták azt mondották nekünk, 
hogy nincsen érelmeszesedése és 
nem kell tartani azoktól a vértólli
látoktól, amelyekről már hosszabb 
ideje panaszkodott, de ebben ideges
ségében lehetett magyarázatot ta
lálni.

Olyun hajszát indítottak, ellene 
politikai ellenfelei, annyira bele 
akartak gázolni egyévi becsüle
tébe, hogy, ha. vem lett volna 
olyan tisztálelkü és teljesen 
szeplőtlen, mint amilyen volt; 
már régen felőrlődtek voltul ide

gei ebben a küzdelemben.

Mit beszélnekErdőcsokonyán?
Reggel 8 óra volt, amikor Erdő- I felhívtam figyelmét az _ általános 

osokonyára érkeztünk. Az állomé- ' egyenlő és titkos választójogról szó- 
sou köreik yúrták az érekz.ökct. A ló követelésünkre. Politikai pályám 
faluban mindenki a halálesetről be-1kezdete óta lekötöttem magamat az 
szélt. Mindenki azon gondolkodott, általános titkos választójog melle — 
mi tehetett halálának közvetlen oka. I mondottam a mlnisztej-elnöknek. fin 
Arról beszélgettek a faluban. I10.0.V i programmomnak ezt a sarkalatos ....utóbbi időben rendkívül A-cdirt-1 ponfját. nem engedhetem elsiklani. 1 átnyújtotta a halottkem jolentewt..... uioom laoui, _ _ Bethloa ekkor kérlelni kezdett: Az elhunyt özvegyéhez uipssol-

..Változtassátek meg ezt a pontot van pcroonkeut érkeznék a roszvet- 
vuittMZiiuiuiivu uivsi. ioka/ui. .................  — mondotta — hogy csak a Táviratot küldött Horthy
az alispán azt indítványozta, hogy választójog rendezéséről legyen sto * ikl<« „^etoyütes Vlnffl^ég^ va- 
a lemondott niiirszternek szavasadra benne. Az általános egyenlő es fit-f kus, a nomzetgyuies enioKsege, a 
köszönetét n merve érdekében ki- kos választójogot én akarom’hozni”, hinnnt a kormány összes tagja, 
fejtett működéért. Az indítvány - jelentette ki a miniszterelnök. | Feltünent keltett a^^an, hogy 
ellen felkiált Somsich t «mredett, de erez-1 gróf*  Brthlen Jstó^i“i^ztXluh>:

kőzett távirat.
Horthy Miklós kormányz<> Szabó 

. István Özvegyének a következő rész- 
, véttáviratot küldte: Magyarország 
(kormányzója özvegy Szabó István- 
nénak. Erdőcsokonya. Nagyon fáj
dalmasan érintett fárje váratlan el
hunyta. Fényes képességeivel a nui- 

! gyár falu értékes lakosságának ki
magasló képviselője volt. Továbbra 
is számítottam kiváló munkásságá
ra a haza szolgálatában. Mély rész
vétem kiséri sírjába. Horthy 

í A táviratok felnyitásánál Szabó 
' István özvegye igy sóhajtott föl: 
1 — Ez az egész, ami fafijem után 
1 maradt.

— örüljünk, hogy nagyetudi Sza-j te, hogy 
bó István eltűnt a közélet imyond- ( 
járói, — mondotta. — M't koszon- ( 
jünk meg neki? Azt, arait nem tett.,

Mar-már úgy látszott, hogy a va- 
lasztmány elutasítja az indítványt, 
SárkÖzy György főispán fels/.ólala-, 

" kl8éIiel 8<“m •illte,’hlU savai azonban 'nwts a köszönet- 
P k* LVÍT> nyilvínHás nrelleU döntött.

ezek a szavak csak az ö meg
nyugtatására szolgálnak.

Sem öngyilkosság, sem bűn*  
eset nem forog fenn

A faluban senki sem beszél ar
ról, amit Budapesten, vaoy Ka
posvárott mondottak, hogy tud
niillik Nagyatádi öngyilkos lett 
vagy mérgezésnek esett volpa 

áldozatul.
Kninmn ihjvhh nrvi- Felkerestem a délelőtti órákban 

nak a kisgSdúk 16 pontját, kt>löa az etdőorokonyal íuendőrxéget. Di-

Ha beszélnék . . .
— Ha boszélnék, nagyon érdekes 

dolgokat tudnék mondani, ■— gon
dolt nagyatádi Szabó István Kör
nyezete egyik tagjának. — Aunkor 
átnyújtottam Bethlen István
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Erdőcsokonyátói a 
mlnhzíerl bársonyszékig

közügyekkel fog
parancsnok, 

hitelszövetkezet i 
fo- 
és

Szabói István lHíiB-ban született u so 
mogymegyei Erdőcsokonyán egyszerű 
földműves szülőktől, akiktől csekélyke 
birtokán kíviil a íóld e/,,i rirb-i < ■> pu
ritán becsületességét örökölte. A kis 
fjzabó István szülőfaluja Iskolait járta 
ki a a falu legényeivel együtt IMblJ ban 
állott sor alá, amikor Is a kaposvári 
•M-cs közös ezredben szolgált, ahol sza- 
kn-szvezetőségig vitte.

Katonaságának befejeztével ismét visz- 
szakerült szülőfalujába, ahol rövidesen 
megházasodott és szorgalmával, igyeke
zetével kis birtokát nemcsak tehermen
tesítette, de a községének óletvbcn is 
egyre jelentősebb szerepet töltött be.

Életének erről a szakaszáról Szabói I 
Islváa maga egykoron ezeket mondntla:

— Életmódom mint közönséges föld
művelőé folyt le. A nchóz munkának 
minden fajtájúhoz hozzá kellett nyúl- l 
nőm. Voltam arató, részes-cséplő, nap
számos, fuvaros, árokhúnyó, erdei mun-: 
kás, munkáltam fejes földeket, réteket, 
szolgáltam robotot, együtt dolgoztam . 
az nradalmi cselédséggel s így aztán ; 
sikerült birtokomat tehermentesíteni s 
némileg gyarapítani.

— 1900 óta kezdtem 
lalkozni. Voltam tűzoltó 
olvasóköri pénztáros, 
igazgatósági tag. községi elöljáró, 
gyasztási ndókezojő, községi bíró 
1904-ben mogyebizottsúgi tag.

képviselői mandátum 
A kétségtelenül tehetséges, keményaka 
ratercjíl kisgazda itt sem állapodott 
meg. 1908-ban megürült a nagyatádi ke
rület Chernél Gyuláim:, főrenddé tör
tént kinev. zéso által. Akkor már So-; 
mogyban í’s a Dunántúlon szervezett 
kisgazdakörök voltak, amelyeknek alap
ját Szabó István vetette meg. Volt tá
bora, voltak tömegei s abban az időben 
valósággal a szenzáció erejével hatolt, 
hogy a föld egyszerű gyermeke, a csiz
mán földművelő megkapta a nagyatádi 
kerület mandátumát, amelyet azóta is 
szakadatlanul megtartott.

Életének erről a fázisáról egy közös 
utazásunk alatt ekképpen nyilntlfQzott;^ 
'Elképzelni sem tudjátok, mi volt 
az, amikor én 1908 augusztusában man
dátumommal a kezemben a Házba lép
tem. Honkit se Ismertem és' mindenki el
lenségem volt. De én ncin néztem se 
jobbra, se halra, tudtam, hogy igazain ' 
van s nekem győznöm kell.

191(í-bcn az általános ‘választásokon 
újból nagy szótöbbséggel győzött Bélien 
Sándor ny. államtitkárral szemben s az
óta nem is volt, soha ellenjelöltje.

A miniszteri székben
A nagy összeomlás idején, amikor 

őfelsége ÍV. Károly király a Iludik-ka- 
hinctot kinoveztc, érkezett Szabó István 
pályájának zenitjére. A parlamentben 
többször feltűnt kisgazdakrpviselőt, aki
nek egyre nagyobb tekintélye lett s aki 
mögött hatalmas tömegek állottak, nem
i Ikiilözhntték s Hadik, gróf felajánlotta 

• i.i a földművelésügyi tárcát.
int ismeretes, az események torlódása 

iutt tárcáját nem vehette át. Kitört a 
■ rradaiom s Szabót István félre, vonult 

kis birtokára szemlélőnek.
Azonban nem sokáig maradhatott tét

lenségben. Károlyi Mihálynak szüks j.e 
volt olyan férfiúra, mint Szabó István, 
aki bár nem volt forradalmár a holyzet 
kényszerűsége alatt elvállalta és megszer
vezte n Károlyi, majd később a Borin- 
key-kormányban a tárcanólkűli kisgaz
da minisztériumot.

1919 maréin amik elején azonban, ami
kor a Haza Barna-féle radikális földre
form miatt a kormány tagjaival ögsze- 
iifközósho került, megvált tárcájától és 
iijl.61 csendes Tuseulánumáhu tért visz- 
^za.

A kom műn idején nagyobbrészt ott
hon tartózkodott s távolt nrtvu ni a gát 
mindentől állandó n rgflgyolós alatt ál 
lotL

Amikor a koimgün megbukott és Jó- 
• •'7 főherceg mint ideiglenes kormányzó
ii Friedrich.kormányt kinevezte, 
István a földművelésügyi tárcát kapta 
m<*g,  de orról rövidesen le is mondott.

Huszár Károly és Sinioi • Scmadu.n 
koncentrációs kabinetjeiben a közéleim • 
zcid tárcát tökölte be. nJaJd mikor SJ 

7ia/,A P,'! tri'0f fel, :1
fxddmövelésügy élére került

I

István'gnVr'iOí'^hcii^ v'1'1 1 llgJan,H a IfgiÜmisták feló próbált, 
gróf 192-bou rokon-1 orientálódni. Reményének adott ugyanis!

kormányt s csuk kevéssel ha
vált meg ismét tárcájától a 
/fsAíitt-fólo pörro való' hivat-

slruúlta a 
lúla előtt 
közismert, 
hozással.

Bethlen 
h’n Szabó 
vclési tárcát nem töltötte bo 
Eskiitt-pör végét n 
István újólag 
.'leijének.

A kérlelhetetlen 
ként döntőt.

gróf respektálni volt kényte- 
Istváu indokait, de a földmű- 

vá rvn az 
remélve, hogy Szabó 

meg tudja nyerni kabi-

halál azonban más-

Nagyatádi és a földreform
Szabó István alkotásai kétségtelenül 

örökre beírják nevét a magyar nemzet 
történetébe.

A tragikus módou hirtelen elhalálozott I 
s.abó> István volt földmivelésiigyi mi
niszterrel kapcsolatban két monstre pör 
van folyamatban a törvényszéken. Az 
egyik Esküit, Lajos zsarolási, a másik az 

l úgynevezett kiviteli panamapör.
1 Mindkét pör előzményei annyira kö/. 
i'inertek, hogy ez alkalommal mindössze

■ annyit tartunk kötelességünknek meg- , 
> említeni, hogy a két pör körül bonyoló- ' 
dóit össze a politikai élei a közelmúltban 
és épen Szabó István voit az, aki köve
telőén sürgette a:; Eskiitt-pörök lefárgyr. 
lását. Hogy ezt megkönnyítse, a köz?-

• mit hetekben Nagyatádi azokat a lev 
leket is az orvosszakértők rendelkozésérv 
bocsátotta, amelyeket annak idején le
foglaltak s amelyeket mint, eltűnt aktá
kat kezeltek a közvélemény előtt.

Az orvosszakértők vizsgálata Esküt' 
elmebeli állapotát illetően nirg.-znkadl. 
mert Esküit Lajos pár nap előtt súlyé 
sün megbetegedett. Értesüli’•- ;nk szerint 
dr. Minnicli Károly tanár tegnapelőtt 
elment. Esküt', lakására és konstatálta, 
hogy F.skiitt lifuFzgyunu:-an megbetege
dett. 391 _. fokos láziján fekszik,. Emiatt 
az elmeállapotának morrfigyrlése szü ' 
.netcl. • ; . . , .

Terv szerint a november 19-re kitűzöli 
ügy . tárgyalás4i.t fellőj- 

lenül egyesítették volna a zsarolási ügy- 1 
gyei abban a biztos reményben, hogy ; 
akkorra az orvosszakértők elkészülnék I 
szakvéleményükkel. így ....... ’..... - " '
tárgyalása, amennyiben 
betegségéből november 19-re nem gyó
gyul fel, egyelőre cl fog maradni.

Jiz utolsó aláírás . .
Nagyatádi Szabó Isi van utolsó minisz- ' miniszteri szobájába és 

Szabó István megjelölte 
részeket. Majd megvárta 
aláírta az új példányt és így nyújtotta 
át Drozdy Győzőnek:

— Sok szerencsét kívánok hozzá. Én is 
ezt akartam, bárcsak neked sikerülne, 
jobban, mint nekem . . .

Ez volt nagyatádi Szabó István utolsó 
miniszteri aláírása.

1eri ténykedése egy aláírás volt. Azt az 
ülést megelőzően, amelyen nagyatádi 
Szabó István bcjolcníetto lemondását. 
Drozdy Győző beszélgetett vele a parla
mentben. A miniszter a Független, Föld- 
müvesszövetség alapszabályait kérte az- > 
zal, hogy alá akarja írni, mielőtt, lemon
dana, Gálffy Dénes miniszteri titkár át 
is hozta az alapszabályokat a földmű- ! 
volésiigyi minisztériumból a parlament I

A legitimisták nem felejtik el 
Gömbösnek Budaörsöt

Wild támadása megbontotta a fajvédők sorait 
Beniczky Ödön Gömbös egyéni akcióiról

IA Gömbös-Wild összecsapás ujra ki
élezte az ellentét eket a legitimisták és 
u szabadkirályválasztók között. Gömbös 
Gyula védekező beszédében próbált ugyan 
hangulatot teremteni maga mellett ,.a 
keresztény front" jelszavával,

a legitimisták maiiban visszautasí
tanak mindenféle közeledést.

Wild Józsefnek kc\konkrét adata 
Gömbös lefagadlmlatlnu szervezko 
mozgalmáról, a fajvédő vezért m<-désl . _ ._

".is rcudkivül kínosan érintette a heve 
támadás. Wild József nyílt töveiének

ennek nyomó kel elhozott páriámén: 
"•Térnek jnindenc.-re’.re megvan az. a h: 
' ’.sn, hogy

•' H ild Idmadusu megbontotta a faj
védők sorakozó csapatait.

• örnbös Gyula Wildnek adott válaszában

A kisgazdapárt megalkotása, a kis
gazda töm egek megszervezése kétségtelen' 
jele hatalmas alkotó- és akaraterejének 
s tragikuma az, hogy alkotásai szemé
lyével és nevének varázsával oly szoro
san össze voltak kapcsolva.

A magyar földreform-törvény megal
kotása is nz ő nevéhez fűződik. Kísérle
tezett ezzel u Károlyi-kormány s azi'l i 
is mások, do csak az a mélységes föld
én hazaszeretet, mely Szabó Istvánnak 
kétségtelenül tündöklő erénye volt, tudta 
megtalálni azt./a helyes utat, amellyel 
ezt a kényes problémát megoldani tndtn.

Nem állít juk, hogy a föld reform-tör
vény és novella tökéletes. Ezt érezte 
maga Szabó István is, aki többször ki
fejezést adott ebbeli nézetének, de nz 
el nem vitatható érdeme, hogy a föld
reform alapjait megvetette s ezt vissza
csinálni nem lesz lehetséges.

A törvényszéken és az ügyészségen 
ak ma, vasárnap délelőtt értesültek a 

volt löldmivelébiigyi miniszter váratlan 
i elhalálozásáról. Bírák és ügyészek cso- 
: portokba verődve tárgyalták n per es
hetőségeit. Azok akik ismerik a pör- 

, iratok tartalmát, úgy nyilatkoztak:

— Miután Nagyatádi Szabó István 
nemcsak sértettje, de koron a tun úja is 
az ügynek, a perrendtartás értelmében 

■ nyomozás és a vizsgálat során tett 
\állomását n fötárgyaláson föl kell ol- 
• iisiii. Ez részben jó, részben pedig rósz. ; 
'■■.skiittre. Rossz azért, mert Nagyatádi 
atározottan megcáfolta, hogy tudott a 

panamákról és hazugságnak minősítette 
a pártkasszagyűjtést is és így sem Es
küit, seiu védője kérdéseket most már 
nem intézhetnék az elhalt miniszterbe.. 
Esküit védekezése meg van cáfolva. A 
nerben azonban előnyére szolgál Esküt! 
nek, hogy új,vádjai — amelyeket Nagy
atádi ellen — a múltkori tárgyaláséi, 
emelt és amelyekre az elhalt miniszter
nek még nem volt módjában válaszolni, 
most már eáfoluűanul maradnak, ha 
•ígyun a bizonyítás egyéb módon mégis 
meg nem ,cáfolja . ezeket az újabb vá
dakat.

A Hétfői Napló értesülése szerint a bí
róság föltétlenül ragaszkodik a novem
ber 19-re kitűzött főtárgyalás megtarlá- 

j sóhoz és azt csakis akkor napolja el, haazonban a pör __ _____ _____ _ ....
Eskütt súlyos : az orvosszakórtők azt jelentik, hogy Es- 

, kiitt betegsége miatt azon megjelenni 
egyáltalán nem képes.

ott nagyatádi 
a kihagyandó 
a legépelést,

kifejezést aziránt, hogy a. legitimisták 
a keresztény együtt működés érdekében 
nem engedik magukat befolyásoltatni. 
Gömbös kacérkodása kárbaveszett,

A legitimisták nem felejtik el Buda
örsöt.

Az első visszautasító nyilatkozatot 
Beniczky Ödön

volt belügyminiszter részéről hangzott 
I, aki a többi között ezeket mondotta:

Gömbös Gyula a bolsev izmus bit 
•a után sürgősen Budapestre utazol'
riedrich miuiszit .elnöknél jelen'- 

'■ezett s felszólította, hogy a szegedi 
karmáiig javára, lépjen vissza. Göm 
höx azt követelte, hogy a szegedi ál- 
bimtitkdri kinevezését ..nostrlflkdlja".

■\ kérelemmel a miniszterelnök o hűd 
ügynnin isitorhoz ntesitotta. Friedrich 
Istvántól tudom, hogy mennyire méltat

Gyula
8-án i

1 szerepeltette 
a* állásról

lankodolt Gömbös Gvula. k

•'•eBÚHlu,il„,ltó. hogy Cüinh6fi 
meg augusztus B-dn. ; ; .

ba„. In i.Pn,.n mondania

8’""' » mii n-ikomünyhi‘(™'„‘ "V"™" Irnfc 
kozik és Utasításokat ad kV11 ’̂, raild’1' 
ludomásuan * ’ *10l°tt kjjz.ludomásuan

Jóxsef lár. hercea ,
a> mtír napol.-lcl döl,b

Imr' 

Kenloznl lehel minden elloinilatl. 
bért, kicsoda rL-rt cl.rl 
cselekedeti már akkor a~ 
sebb. Icfilobitisubb 'lapokbaj 
Ilkái felfonásához mtrlen' g u" .í’oíi' 
kozott, talán sértett egyéni hin'“'w!' 
árral hó£“lazaűj 1!^""”"°?“^'*' ’ 
Mcirounmdt gyeig'e 
knlonaesiz.ii,ivrnl ellapossa- d

a kiWgi képviselőié,tiikieh’,3^“ 
saru szohtoltúk fel ™ a,okk.. „„ , 

lilankeitákm, ké,ze„ 
hiozatokat fogudlaltalí el. melvek . 
neuize,.g.viilfet rölszólilutták, hogyeg,-,, 
eKyml,,l Horthy ,Mikl„s f.i„zír 
•vnl! !1 eteti,

■ a .'"•'wnimientemelt mindé.. ‘'''''-"‘HHszternek minden 
Illata mikul az egyes vármegyék kor 

. munybiztosaihoz is felszóli iá sokat küld
tek, hogy a törvényhatósági bizottságok 
lm ín',’i T' Sí '"-u ' ,IorU1y Wklós mo! 
et roglaljanak állást a kormányzói szék 
>e o t<«e dolgában es a már ismertetett 
•nejemben Írjanak fel a neuizctgyülá- 
■e-/ A neimre- yi;lésnek akkoriban any- 
•i.'if emlegetett szuverénitása, valamint 
’ belügyminiszteri állás tekintélye szem 
pontjából, de nem éppen utolsó sorban 
éppen a kormányzó jelölt legsajátabb ér
deke tekintetéből is, helyesen jártam el 

! akkor, mikor törvényes hatókörömben 
azonnal beszüntettem a tfirv Any hatásé- 
.irolwjak ezt az illetéktelen mogkömyéke 
zését, meynek célja volt,

a nemzetgyűlést egy törvénytelen 
presszió alá helyezni Gömbös Gyula 

egyéni akcióinak érdekében.

— Lehetetlen szó nélkül hagyni Göm
bös Gyulának szerelmes kacsintását ,.lt 
githnista barátai" felé, kikkel „semmi 
körülmények között nem fog újból szett- 
bekerülni". Nőni tudom, nem is kuta 
lom, kik azok a legitimistk. akiket GÖw- 

I bős Gyula barátságával 
tésszerűen kitüntet. Ami 
illet,

engedja teménylenem, 
a múltban, úgy a jövőben is barát
ságának megvonásával fog megtisz

telni.

[ Mert Budaörsöt néhány leereszkedő szó- 
val és némi kegyes vállvercgeléssel eliii- 
fázni csakugyan nem lehet. Ha inár 
Bethlen lstyán nem honorálta (íömbö> 
Gyulát Budaörsnél, nem hiszem, hogy 
erre a legitim isi-'k .volnának hajlandók.

A budaörsi /egy rei es _ ki-adásén 
mindenkivel szemben, ki unnak rr- 
szese volt, törvényes megtorlás jár 
és bizva bízom benne, hogy ennek 

ideje el fog érkezni.

most moglepe 
pó’dáal engei"

hogy nnkcnl

Pénzkölcsönt 
mindenki részére legelőnyösebb fél 
tételek mellett közvetítek

Ingóságok bizományi 
eladását vállalom, azokra előlegé ? 
nyújtok azonnal.

Föbéelett lakást és üz
letet venni vagy olaiini óhajtók 
keressék fel bizalommal ironam

Fneud Ingatlan Áru- 
bizományi és Kereset- 
delmi Vállalat M

3RILLÍANSOKAT 
yöngyöket, rtglMgeket mindenkinéldrtjy 
cwek SMbtp BntU. Kir*?-*"*  

íTeréxtemplommal sgemPe">_^^|

i

Hamisfosat
■iwhittiaékwe^VBLBaniaiP
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Giessu/ein Sándor 
emlékezete

Halottak napi emlékünnep a 
kerepest temetőben

Qrszágos Giesswein Emlékmü-Bi- 
uMníg kezdeményezésére kegyelete*  ün- 
uepség folyt 10 szombuton d. e. fél 11 
őrskor » mu,t 6vbon ül,iunyt Gfessioein 
Sándor prelátiw, nemzetgyűlési képvue- 
lőuek * Kerepesi temetőben levő sírjánál. 
Az elhunyt tisztelői nagy számban Jelen- 
tok meg egy-ogy szál virággal a sírnál, 
ahol először a Központi Katolikus Le- 
genyegylet dalárdája Neilinger Mihály 
vezetésével gyáazdalt énekelt. Ezután 
Lakács György dr. v. miniszter, v. b. L t. 
mondott emlékbeszédet.

— Hosszú éve annak,, hogy Giesswein 
Sándor jobb búzáim költözött - mondotta 
— de emléke egyre jobban domborodik 
ki előttünk, llu. már nem halljuk is 
bölcs tanításait, pályájára mint befeje
zett egészre tekinthetünk vissza és nem 
■zavarnak az élet kicsinyes szempontjai, 
fis a közvélemény egyhangúlag állapítja 
inog, hogy tettei ércnél maradandóbb 
emléket állítanak neki.

A szónok ezután behatóan foglalkozott 
Giesswein Sándor egyéniségével, aki 
ogósx élotén át igazi szociális férfi volt 

nT.t kereste, miként segíthet az elha
gyottakon. elnyomottakon. Meg kell cm- 

j Idézni Giossweinről mint tudósról, poli- 
I tlkusról, lelkipásztorról és az élet sok 
egyéb területének munkásáról, do itt 
főképen Gicsswoiuről a pacifistáról akar 
baszélni, mert ennek a gondolatnak szol
gálatában lett a külföldön is legismer
tebb és szerzett nemzőiének hírnevet.

— A pacifizmust, mondotta, félreértik 
a mai viszonyok között. Ez nőm akar 
belenyugvást a mai helyzetbe, csak esz
közei mások, mint az erőszak, melynél 
vaunk nagyobb liatplmak: a kultúra és 
nz igazság.

Az emlékbeszéd után Csabai István 
dr, tanár elsz^valtu Vikúr Bélának erre 
a» alkalomra írt „l’ax1’ című emlékver
sét, majd Erdős! Károly pTelátus, a 
Sient István Társulat vezérigazgatója 
imát mondót- A kegyelotes ünnepségei 
H dalárda gyászéneke fejezte be.

Hócipő-vásár
,)( AND E E* ‘ elismert legjobb világmárka

Candat női hócipő ...................... . S47
Smd" gyermek hócipő 30—35-ig 200

. Condte női sárcipő....... ............ ........ 7401 Angol női hócipő .................................... 833
Arak ezrekben, for>«e£mlv<sr. Eladás nagyban 

is. Vidéki rendelések leggondosabb elintézése.

OULIWSR CIPŐHAZ Rákocí-ut 1

Meinl legfinomabb 
tea keverékei.

limit ka,hitt rtgt idlklAl bivBH 
IValdhElm-jéle 

soványitú-fea 
Biztos hatású, igen kellemes izü, telje
sen ártalmatlan. Életmód megváJtozta- 
ása nélkül, állandó súlycsökkenés mel
óit kecses nyúlánk alak érhető el. 
JaP‘iató minden gyógyszertárban és 
drogériában. Magyarországi főraktár 
Szent Péter gyógyszervegyészeti 

laonratírlum
.— Bsaspuf. II.. Felső rrdáior «. Hám

K>*llltasl  lármák: 
Bodapui rrn, üttn ut sí/b k.

: Vili, Báróvá u. S»
W<MbV.. JfyMf 2-41 „óm

Kende Mária
Dőry öngyilkosságának előz

ményeiről
,,Félre akartam állni "Htjából" — Ml történt a Liszt 
Ferenc téren ? — Féltékenységi jelenetek a Casino-ban 
,,Többször véresre vert" — Az utolsó este — ,,Nem me
rem lehunyni a szemem, mert vízióim vannak" — Döry 

felesége a tragédiáról — A búcsúlevél
Hamis hírek kende Mária öngyilkosságáról

Be
it a-

valahova nagyon messzire.

Részletesen foglalkoztak a fővárosi la- 
in>k azzal a szerelmi drámával, melynek 
tragikus hősei közül az egyik: Dőry Er

vin, a (,'aslno karmestere holtan, a má
sik hőse: Kende Mária színésznő pedig 
a kiállott izgalmaktól súlyos betegen 
fekszik. A tragédia ismeret len részeiről 
Kende Mária a következőket mondotta 
munkatársunknak:

— Megpróbálok erős lenni és úgy be
szélni, mintha a bíróság előtt állanák 
Dőry megölésével vádolva. Szent esküt 
temek, hogy úgy éltesse isten a gyerme
kemet, az egyetlent n világon a mi meg
maradt és aki miatt élnem kell, — mini 
Ervin mondotta —

mikor félre akartam állni az ufjdból 
és három ízben öngyilkosságot kí

séreltem meg.

Akkor kijelentette, hogyha számlákon*  
^ikerül, levetette volna magát a negye
dik emeletről. Nagyon szeretett, de bor
zasztó féltékeny is volt rám. A cafrtno- 
boli hecceket és utána a mindig csak 
engem árt bántalmazásokat is csak az 
ő oxaltált és féltékeny tormészotc okozta. 
11a valamelyik ismerősöm egy szót szólt 
hozzám, már botrányt csinált.

— A legutóbbi esetnek, moly a tragé
diáját is okozta, ilyen előzményei vol
tak. Jóbaráti társaságban ültünk együtt, 
mikor az egyik fin eg.v doboz csokoládét 
hozott nekem, hogy vigyem haza a kié
li amnak. Ettől a perctől kezdve Dőry 
nem szólt hozzám, aőt — szokása elle
nére — záróra után elment, pedig más
kor mindig hazaiki sért. Ulánafvtottamés 
kéri elésemre elindultunk, együtt a laká
som felé. A Liszt Feronc térnél hirtelen 
hangosan veszekedni kezdett velem. Azt 
mondta, hogy utolsó konzumnő vagyok. 
Tudtam, hogy idegességében sokszor 
olyat is mond, amiért később sírva kér 
bocsánatot, do oz a brutalitása annyira 
bántott, hogy erős hangon kikértem ina 
ganrnnk az ilyen sértegetéseket.

Erre aztán háromszor pofonvdgotl. 
Én még ezután is kérlelni kezdtem,hogy 
no csináljon botrányt De ö nem hagyta 
abba, mire

én idegességemben leszakítottam bun
dámat, a ruhámba téptem, s mivel 
láttam, hogy ott akar hagyni, utána

futottam.

— Ma jd talá'l lom ogy autót, abba be
ugrottam ée Dőry lakása elé siettem, de 
mikor láttam, hogy nem jön, visszamen
tem a Liszt Ferenc térre, ahol őt is meg
találtam. Innen

— anélkül, hogy körtem, volna — 
hazakisért a lakásomra és nagyon-

nagyon. megvert.

Aztán bocsánatot. kért, tőlem *s  azt 
mondta, hogy esek azért vart mag. mert 
borzasztóan szeret.

— Másnap ismét, féltékenység! jelene- 
tet. Tfflidezott és meg int összevesztünk. 
Kértem, hogy

váljunk el egymástól és ne tataihoz 
zunk, többet,

mert. ezt az állapotot nem bíróin elvi- . 
célúi. Do este mikor hazaértem, láttam, 
hogy a lakásom előtt áll. Nem mertem 
bemenni a házba és elszaladtam, de ő 
észrevett, utánsmjött, durván rámtá
madt ós

az ernyőmmel úgy fejbe vágott, hogy 
elájultam.

zsietpengévcl fel akartam vágni at erei
nkkor kocsin hazavitt, otthon eszmé
letre téri tett és

újból véresre vert.

Kiszaladtam a fürdőszobába és egy 
zsiletten gével fel akartam vágni az erei

Egepváry és Társa
műbutorgyáf lérok és Interlsurok

met, de ö megakadályozott ebben. 
csánatot kórt tőlem — és én, mert 
gyón szereltem, megbocsátottam. Akkor 
reggel 8-!g nálam maradt.

— Sokszor hangoztatta előttem, meny- 
nyíre sajnálja, hogy szegény és nem me
het el velem 
Én azonban

lebeszéltem arról, hogy a feleségét 
otthagyja.

Másnap mutatta az újságot, melyben a 
Liszt Ferenc-téri incidensünk volt le
írva. Kértem, hogy nyugtassa meg a fe
leségét és mindent fogjon rám. Mondja 
azt, hogy utál, nem szeret, de nem bir 
tőlem szabadulni.

— Ettől kezdve állandó rettegésben élt, 
mert — ni int mondta —

a felesége kutyakorbáccsal keres és 
az egész családja azzal fenyegetőd- 

zik. hogy véges velem,

— Valóban, Ervin családjából 3—4 
hölgy és ur keresett is és döngették az aj
tómat, mert nem akartam őket beenged
ni. Felkeresett Dőryné öccao Is. do meg
nyugodva távozott el. Ervinnek azelőtt 
ia voltak hosszabb-rövidobb viszonyai és 
most sem a feleségétől vettem el, hanem 
egy artistanőtől: Piadorétól.

— Később a családja azt akarta, hogy 
bontsam fel a szervődésomet a Casinó- 
val. do erre nem voltam hajlandó, mert 
ebitől élek. Sőt maga Dőrynó kérte a J 
Caslno igazgatóját, hogy mondjon fel 
nekem, de ö ezt a kívánságot megta
gadta.

— Késő délután eljött hozzám Dőry. 
Feltűnt nekem, hogy mennyire sapadt 
és kérdeztem is tőle, mi baja vau, de 
csak múló rosszullétről panaszkodott.

Soha olyan kedves és gyengéd nem 
volt hozzám, mint ezen az utolsó es

ténkön.

— Újból kértem, hogy váljunk el egy- J 
inástól*és  térjen vissza a feloségéhoz. öi 
úgy tott, mintha beleegyezett volna, mert' 
nagyon melegen búcsúzott tőlem, bocsá
natot kórt, amiért annyi fájdalnmt oko- , 
rótt nekem. Aztán megölelt, megcsókolt; 
és még egyszer azt mondta, hogy osak 
engem szeretett mindig. Rossz előérac- 
tem volt éa mondtam is neki:

— Ervin én érzem, hogy útdíjára lát
talak.

—• Aztán elment és soha többet nem 
jön vissza ...

Lázas teste megvon ágiik az emlékek 
kínzó izgalmától. Rettcnetea lelki szem 
védések gyötrik. Az utolsó szavakat már 
teljesen kimerülve, eltévedt saemekkel, 
alig hallhatóan suttogja:

-- Három napja nem alsrom. Morfium 
injekciókat kaptam, de az sem használ. 
Két orvos la volt nálam, mert állandóan 
oziv- é« idoggö réseim vannak.

Nem

ö

merem lehunyni a szememet, 
mert vMáim. vannak,

aa ő sápadt, halott arcét látom 
előtt A drága! Bárcsak most itt

minidig
magam __ _______ __
rolna ó« verne ... verne...

Meglátogattuk Dőry özvegyét, Frfradt 
Adnst, ie, aki valamikor országsaorta ün
nepelt ezinósanő volt A szerencsétlen 
asszony teljesen megtörve, a vieeuafoj- 
tott zok9gástó1 remegő hangon kezd be
szólni:

— Tizenhárom évig a legharmónlkn- i 
sahb canládl életet éltünk é« boldogod I 
gunkt^ egészen a legutóbbi Időkig sommi j 
sem zavarta meg. A lapokból tudtam ' 
meg, hogy férjemnek Kende Máriával 
viszonya von. Felelősségro vontam ezért, ' 
de ő sírva kért boroánntot és azt mundts. 1 
hogy

utálja, nem szereti Kende Máriái, 
nfm is tudja, hogy került vele önetr. ‘ 

szabadulni sterelne tőle, de. ő úgy 
kapaszkodik bele, mint egy pióca s 

nem engedi.

Est különben az Ittjárt (ualnobeli zené 
ezek íh megerősítették. De ezért nem 
kellett volna öngyilkoenbk lennie, mert 
én megszabadítottam volna tőle. Kibé 
költünk s többet a dologról szó sem 
volt.

— Csütörtökön este rendesen niegva 
mikor hirtelen lehanyatlott u fejeésrosz- 
uiikor hirtelen lehanyatlot a feje és rósz 
szül lett. Rögtön lefektettem. Az ágyban 
könyürgott, hogy bocsássák meg neki 
amiért annyit vétett ellenem. Többet 
uiár nem is tudott beszélni. Orvost hi
vattunk, aki gyomormosást alkalmazott, 
de mikor állapota csak egyre rosszabbo
dott, a mentőkért telefonáltunk, akik a 
Liget-szanatóriumba vitték, ahol másnap 
reggel öt órakor, anélkül, hogy vissza 
nyerte volna eszméletét, meghalt. A pár
nája alatt megtaláltuk ezt a búcsúié- 
valót:

Drága Anyukám!Drága Anyukám! Üelálom, hogy 
utolsó aljas módon becsaptalak és na
gyot vetettem ellened. Elégtételt adok 
neked — neiu tudok must tenni — félre 
állok. Egyre kérlek és ez utolsó kí
vánságom, bocsáss meg, ne haragudj 
rám, mert mindig és mindenkor csak 
téged szerettelek és ha ez megtörtént, 
annak csak én vagyok az oka. Utolsó 
csirkefogó, gazember voltam, nem ezt. 
érdemelted, fíocsáss meg és ha lehet, 
felejts el és éti boldogul, Meg majd 
talán minden Jóra fordul.

Csókol utoljára mindig a le 

Ervined.
Dőri levelet írt még egy jó barát,iának 

ie, akit megkért, gondoskodjon a fele
ségéről, nehogy szükségei lásson.

Kérdést Intéztünk még Crüner Oszkár
hoz, a Trocaderó tulajdonosához. Kende 
Mária volt férjéhez, akitől körülbelül 
egy évvel ezelőtt elvált. Griiner kijelen
tette, hogy Deki az egész ügyhöz semmi 
köze, félév óta sem volt feleség**!,  bem 
Dőryt még csak nem is láda, tehát min- 

Idén vele kapcsolatos állítás valótlanéig, 
amiért több lap ellen feljelentést is tett.

Dőry családja egyébként kérvényt 
adott be a főkapitánysághoz, hogy

núvef bűntény esete nem forog ionn, 
a holttestet ne boncolják fel.

Vasárnap délután az a hír (erjedt el 
városban, hogy Kende Mária öngyilkosa . __ ___

lett; Ez a híresztelés minden alapot nél
külöz, mert a művésznő csak súlyos be
fog és állandóan vigyáznak rá, nehogy 
bármily meggondolatlan dolgot kövei 

j heaseo cl. Hajdú Endre.

1
 próbavásárlás

részletre 
ineggyózódteti önt, hogy női és íéríiszövet. vászon, 
zcfir, selyem, flanelt, trikóselyem női fehérnemű, ági ■ 

készlet, női kabátok, készen és méret szerint 

miután ügynökünk nincs, 
minden hisonlő alakulatnál 

olcsóbban boáseroihetö
PRINCZ SÁNDOR

OtvetórwháBánnk r<BBlet«B*t*>yá*»nn
Budapest,

KirMy m> ». Bejarat as udvarban

ewésrtik a Merveut erejét

A legjobb ápolás és Kezelés mellett is 
szükség van arra, hogy a betegség és 
Tábbadosáa tartalma alatt a beteg szer
vezetébe olyan Koncentrált tápláléKot 
juttassunk, amely visszaadja elvesz
tett erejét, feKosza ellenálléKépessé- 

gét és újraépítse a leromlott testet.
Ilytii erőaító tápve n Ovomaltine, a reggeli és uzson • 
nattjhei J—3 kívésksnáüal rövtdmea taTpriálIfLÁr*  
dobozonként37.400 4a 64.SOOKforgalmi adóval együtt. 
Mintát és ismertetőt Ingyen küld a Dr. Wander gyóg) - 
enr*  4« tápsiergyár Rt., Budapeet 100. postahlntij
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Elmebeteg anya
és terhelt cigánylegény szerelmi n\= 
szonyábóí született Reinitz, a sokszoros 

rablógyilkos
Dr. Lóránt kassai orvosszakértő 

a Hétfői
Kassa, november 1.

(A Hétfői Napló kassai külön- 
fodósi tójától.) A fővárosi lapok és 
maga a Hétfői Napló is megemléke
zett annak részleteiben borzalmas 
lömeggyilkosságról, amelynek tet
teseReinitz Jakab szatmári keres
kedő és bűntársai. Megírtuk, hogy a 
három országban indított nyomo
zás újabban már 18 rablógyi kossági 
esetet nyomozott ki. A kassai, mis
kolci és ungvári rendőrség a legna
gyobb apparátussal folytatja a nyo
mozási és készíti elő a biinper 
óriási anyagát.

Reinitz Jakab a nyomozás és ki
hallgatások során állandóan Ingád 
a bármennyire eléje tárják a bizo
nyítékokat, megmarad tagadása 
mellett.

Ez fel is tűnt a nyomozó hatósá
goknak s ennek következményekép
pen elrendelték Reinitz elmebeli 
állapotának megvizsgáIpsét. A kas
sai rendőrség Lóránt Sándor drt-, a 
kassai törvényszék orvostani szak
értőjét bízta meg Reinitz megfigye
lésével. Lóránt dr. heteken kérész
iül figyelte Rcinilzot és megfigyelé
seiről szenzációs jelentési tett a kas
sai rendőrhatóságnak.

A Hétfői Napló kassai alkalmi 
tudósítójának alkalma, volt beszél
getést folytatni dr. Lóránt Sándor 
orvossal, aki a következőkben nyi
latkozott:

Reinitz szenzációs ember.
— Reinitz! — mondja dr. Lóránt
— szenzációs ember — és bél okozd

a Reínítz*problémáróí  nyilatkozik 
Naplónak
hosszú' előadásába a psychoanali- 
zisről.

Valamennyien hajlamosak va
gyunk a gyilkosságra. A kultúra 
volna hivatva ezt. a hajlamot el
nyomni. Sokszor a külső körülmé
nyekkel szemben a kultúra is tehe
tetlen.

— Reinitz életév vezérfonálként 
húzódik végig születési degenerált- 
sága és a balszerencse. párosul 
azzal az érzéssel, mely mindnyájun
kat eltölt.

Elmebeteg anya és a cigány 
legény.

Reinitz szokatlanul érdekes vi
szonynak szerencsétlen következ
ménye. .Ínyja egy hitközségi egy
házfinak volt a felesége, akit a 
nagy kallói elme gyógyintézetben 
ápoltak. Gyógykezelése alatt a kór
házban egy beteg cigány legénnyel, 
szerelmi viszonyba kevered élt. Eb
ből a fucsa viszonyból származott 
Reinitz Jakab, magával hozta a ci-' 
gány faj vadságát, a keleti puhasá
got és a pénz iránti szertelen só
várgást.

— Reinitz fiatal korában jutott 
tudomására származása titkának. A 
mcghasonlott embert talmudistá- 
nak nevelték, azonban ez is balul 
ütött ki. Kételkedővé vált. Egész 
gondolatvilágát szerencsétlenségé
nek tudata, beteges hajlamaitól való 
szabadulásának vágya töltötte he. 
Emellett hallatlanul ..tombolt b^unc. 
a meggazdagodás vágya.

Üldözi a balszerencse
— És meggazdagodni. nem tudott. 

Minden üzlete balul ütött ki. Ez 
elkeserítette s ez adta meg a végső 
lökést ahoz, hogy örökölt hajlamai 
kitörjenek. így vált Reinitzből a 
szerencsétlen véletlenek összeját
szása és származásának degenerált- 
sága^lytán gyilkos.

— Az bebizonyosodott, hogy ő 
maga nem gyilkolt, de hallatlan ra
vaszsággal és hidegvérrel nyerte 
meg cinkostársait és hajtotta végre 
szörnyű cselekedeteit. Gyilkossá
gait egyazon recept szerint követte 
el, ami annak bizonysága, hogy be
teges hajlandóságból bűnözött.

Szemében az őrület tüze lángol
— Mondják, hogy Reinitz szugge- 

rálni tud. Lehetséges. Én csak any- 
nyit állapítottam meg, hogy sze
mében az őrület tüze lángol. Szemei 
hallatlanul erős energiáról tesznek 
tanúságot. Nem normális idegzetű 
ember. Olyan indulatokat, amelyek 
Rcinilzot elfogják, csak abnormis 
idegzettel lehet elfojtani.

Babonás és ijedező
— A vasidegzetü ember csak ki

felé tudja mulatni azt a hallatlan 
cinizmust, mely minden szavából 
kisugárzik. Mikor cellájában van, 
megtörtén imádkozik. Végtelenül 
babonás és a. legkisebb dolgoktól is 
rémület fogja el.

Irtózik a háláitól. Nagy sérve 
van. de bár rábeszéltük arra, hogy 
operáltassa meg magát, nem akarja. 
Azt mondja, /éí a haláltól, a benyo
másunk. az, hogy az altatástól fél, 
mert attól tart, hogy öntudatlansá
gában kibeszélné szörnyű cselekede
teit.

Álmatlanságról panaszkodik, 
de altató szert nem akar bevenni.

Reinitzröl végeredményben az 
a véleményem, hogy beteg lelkületű, 
aki egy ideig még vissza tudja foj
tani a benne dúló hatalmas harcol, 
de idegrendszere elöbb-Mbb fel
mondja a szolgálatot s- terheltsége 
az őrületbe viszi.

~ osztrák 
yazdU8ú(ii egyiütm ü 

köt eteinek az oszt- 
rak legitimisták

fiees, novemher 1, 
f.4 Hétfői Na»ló béci ...../ 

tőségétől.) A SchuKCT• KI. 
chlstapártnak konz<'rvn ív n"n,Si’ 
ta való átalakulása alkilKlj eekartsanj Sehnae,- Albin l!á?Xsi 
szasan vázolja Hz le 
part proKrumnijál és a ceiokul^*  
következőkben összegezi; ' 8

Az osztrák nionarchista púri 
vol all minden sovinizmustól, azon
ban termesztésen eKv szláv X 
lom alatt való Ausztriába scm njl 
godhatik bele. Ezzel szemben a leí 
bensőbb KUzdasáffi viszonyt, óliait. 
juk Magyarországgal, hogy a műn- 
arehiának ez a két maradék állam 
könnyebben várhassa be uz euróS 
helyzet megváltozását és a 
monarchia helyreállítását

Schaper hosszú programmjánaE 
ezen részleté becsi diplomáciai kö
rökben nagy feltűnést keltett

3
ország

— ~ —■—■r m ■■

Selyem-osztály a
Nyeraulyem minden színárnyalatban ............ 83.600 
Japán-selyem minden színben ,.WHI -------------- 97.800
Crepe de Chine.......... ............................158.000
Selyem-marooaiii,. tégdéntoiabb mintákban 153.900 
Divatbársony^o em,széles  ............}... ... 91.200

Sima ée mintán béltooolymok nagy választékban'
/ “ • ' 

Mos6-ent5tyi .
FeMrkookásfilggönykelme......... *20.900
SSzíntartó mosó-crepp minden színben., 21-850 

iortflanell...„T...______ 1-.....'...-..™/22.000

mell és barchet legszebb inintakban.í.^. :.3B.OOO 
Selyemfényű mintás szatén'k.biub«uu. ‘ 42.750 
.aR9fírek.ra<i>Mruj.ii> migísM...,r 2O.4®D 

>V5Mon^>ueUyi
Kplengyevászon __ '
Fenjnres mosott sifón 
Batiazlsifón 90 cm SZél8«'....... ..............
Batiaztaifón iso.mn«ia_________________ _
Lepedővászon tartós minőség dnplMzélM.'. 
Paplanlepedövászon 180 om ezéles.... «...
Bőrerös angin____ ________
Vászon törülköző.—.2^..__
Frottír törülköző___________
Flanetl portörlő... ........ ..............

H(imt>vr«l IMvSunak, .IMnok, batluHUnok, k.nartnnk 
kOpparvk «• a.,tatnamOakl>.n örlt.l vtla.kték I “ ’ ’ ’

■COtaetOra-osstSIw 
<«ak a CaMn Mrl erahSavákbaa)

Női harisnyák nínd.n s.tnt>m. , 
•untin női harisnyák .........................
Selyem női harisnya minden színben 
Férfizoknik tartós minőség........... ...............
Kötött selyemnyakkendő..............  ”
Férfi téli trikóing.....................
Gyapjú gyermekszvetter____
Gyapjú mackógarnitúra............. ....
Női kötött kabát mm4«> «lnb«n...................... "

23.000
■ 29.430

45.160a 
. 4&.SÓP 

..... 65.550

Z 9.500 
41.800 
58.000 

8.550 
15.200 
80.750 
69.350 

145.350 
........’sSSSo

N«i trikókeiityfl bóléit..... . ...... *n *>.300

?

•yapj«MUwot.o«a*4lxi
Öltönykelmék, tartós minősét, 140 cm szélet 83.600 
Tiszta gyapjú öltönykelmék.......... ■__112.100
Őszi raglánkelmék tiszt. STJPjí.......XI.Ul62.700
Koszttimkelmék, angol zsAnar, 144 cin széles -L 76oO0O 
la kabátvelour tiszta gyapjú min ta színben 230.000 
Divatcslkos és kockás női.nthakelmék 61.750
Eolin ruhakelme tinta gyapjú,

minden színben .....................    *104*500
Gyapjú kasán minden színben... ..........  76.000
Kombinált öltönykellékcsomag j'iv185.000

(tartalmaz egy öltönyhöz aziiksógee összes bílésanysgokat)

Ncfifehérnemíí-osstály / / J 
(<•■*  • Cahrfn téri áruhfcminktoan^U

Női nappali ing azsúrral.......... ..  ' 36.600
Jj! "®dr*ll  «»'Vr.t 36.000
Női halóing .... ...................  88.350
Hímzett nadrág-kombiné.... ■ 87.100
áatiszt szoknya-kombiné kézi azsttrrrt 101.650
Vászon párnahuzat......... ..................... 73.100
Vászon paplanlepedő .....201.400
Színes paplan jómfnfaógű ..,.’".,.,,325.OOO

k.l.n,Hk mlndM'kUtMÖM.

rirfKaMmamO-asatOly 
(csak a Catirtn Mrl an.htn.n'.kSfo^v

Színes férfiing smub s.n«mi 83.600
'■* .................................... .—,...U.UU-U 110.200

..'106.400 
** 58.900
.......- 44.600 

_________________________ _ _____.Uffi.,,,;- 6.650
Pijama öltönyük nagy választékban.. j.±’.;38i.eoo

KonfekcM-outMyX
J ’s (<»•*•  ■ Calvln töri ftrakáitinkban) :

- ..... ............. . .......593-000
Velour-kabát légibb f.«ón..^íS^B±’950.0Ö0 
................... t -......-^-■^^102.600 

1S710O.OOO 
.^173^00 
mSTi

Férfiing pikémellel ___ _
Férfi hosszú hálóingi„*íiÍA„. w.;..z',
Rövid alsónadrág
Rövid alsónadrág ,rfnc« ’JS........
Férfizsebkendö............
Pijama öltönyük nagy v&hsztékban

KonfekcMMtuttty(esak s r-i..i- *_
Női télikabát

Dlvatcsikos aljak.......... . ..............
Selyemtrikózsemper minden’színben : 
Valódi szörmeboák vagy gallér „™ 
Divatot női filokalap minden színben ' 
FérfitataWpeny 
Férfi donbleraglán la minőség .........

tánc csillaga
esténként

Casino 
de Paris*bán  
Révay ucca 18. sz.

A soványak kövérek 
lesznek,

Ha Szent István 
maláta - kivonatot 
esznek.

Rendkívüli árajánlat
Míg > Mulat Űrt trcdoll BOTHOFFER 
N6I sércipuk kan- -- - - -
cls fazőn áa ezer K
Férfi aftrclptfk
1OO ezer K ____
NaTiróclpak magas- 
azáru gyapjú béléssel 
franc, taz. 23» ezer K
•yarmakBárciptf
#•—70 ezer K

NKi sércipcí cxtf»<a 
minőség nyclves francia 
fazon 12# ezer K

Férfi SK/rtpö extra 
la nyelvi# 150 czcrK

Női hóclptf citai la 
magasszárti teveszor

_ _______ __ .. béléssel 330 ezer h 
▼•••■sffr kési cipők hőrtalppal áthajtó*  

OO ezer K-tól feljebb
Cipők tartósságáért 25 év óta fennálló 

cégem garantál

Tornacipők
35 számig 40 számié 45 számig 
70 ezer 05 ezer 100 ezerK

SCHÁFER-CÉG^vXXm’
K6r»sk«dgknek külBn enficdiw*wy!_

I

Cegiobbsvájci órák
drlbl vltouUkb.o.ujAl műhelyemben legjobban készlttctn 

Sch-önivaíd Imre 
■HUfer., Bécsi ucca !L» DeÁk.f cccJC ucca mt



HÉTFŐI NAPLŐ

hírek
_ A maeántisztviselők országos 

inncresszusa a régi kópviselőház- 
ían Szombaton és vasárnap tartói ta 

; a régi képviselőházban a Ma- 
SJiwtzisolők Szövetsége kon- 
freizusát, melynek tárgya az al- 
iílmazottak jogviszonyainak szaba- 
Ivozásáról szóló törvénytervezet 
-ii 1 kongresszuson megjelentek 

™ slnöklő Piklcr Emilen kiviil 
k'rtMu ánna, Matatnia Géza, ár. 
r„nri-i Imre, Jászai Samu nemzet- íiölési képviselők és a hazai és 

külföldi testvérszervezetek kepvi- 
tlöi A kongresszus három határo
ld i 'javaslatot fogadott el, amit, az 
értékes miniszterhez fognak jut
tatni Azonkívül táviratot küldtek 
tValkn kereskedehnügyi miniszter
ire amelyben kérték, hogy rende- 
-Itarvezetél, amely jogfeji esztes 
helyett jogfosztást hoz, vonja 
vissza

_ Ellmiették a hazahozott hősi halót- 
tskst. Vasárnap délelőtt temették ol a 
kerepesi temetőben a fővé tok által ado
mányozott díszsírhelyen az olasz harctér
ül hazahozott hősi halottakat. A las
san szitáló eső ellenére többszáz főnyi 
tömeg kísérte a sírhoz a koporsókat, 
ahol az összes vallásfelekezetek funk
cionáriusainak gyászbeszéde után elhan- 
toiták. Ezzel egyidőben folyt le a rákos
keresztúri temetőben a zsidóvallású hősi 
halottak temetése, melyen a pesti zsidó 
hitközség, valamint az összes zsidó tár
sadalmi egyesületek kiküldöttől is meg
jelentek.
- Andréka __ _____  .

egyezteti a fuvarozó munkások 
bérkövetelését Vasárnap délután 
a fuvarozó munkások bérkövetelé
sük tárgyában gyűlést, tartottak. A 
gyűlésen mintegy kétezer főnyi 
munkásság .jelent meg, akik, követe
lésük el nem fogadása esetén a 
sztrájk kimondását követelték. A 
vezetőség indítványára azonban el
határozták, hogy felkérik Andréka 
Károly főkapi tán yhelyet test a bér
egyeztetésre. A béregyeztető bizott
ság döntéséig elhalasztották a 
eztrájk kimondását.
- Letartóztatták Kesztenbaum Sala

mon tfixtilkercskedőt. Megírták már a 
lapok, hogy Kesztenbatrm Salamon Ki
rály uccai textilkereskedő kétszázmillió 
korona erejéig fizetésképtelen, lett. Ki
derült, hogy Kesztenbaum. Bécsben 12 
nagykereskedőtől mintegy ötszázmillió 
korona értékű árut vett hitelbe és en
nek árából kényszeregyezsége-t akart 
kötni hitelezőivé®. Kcsztenbavmot ,a fő
kapitányságon letartóztatták.

- Megmérgezte magát 
Wt francia anarchista

főkapitány helyettes

Halálos elgázolás a temető előtt 
fl pánikban egy ismeretlen asszony szlvszélhíidést 

kapott
Vasárnap a déli órákban, mikor a 

temetőkben és azok környékén a 
legnagyobb • forgalom voll. a 'Köz 
temető-utón egy 28-as villamos alá 
sodorták Gál Ferencné 32 éves asz- 
szonyt. A kerekek az asszonyt szinte 
darabokra tépték és a test, részei úgy 
a kerekek közé szorultak, hogy tűz
oltókat kellett hívni .akik az egész 
villamoskocsil felemelték és igy 
húzták ki a holttestet a kocsi alól.

A borzalmas szerencsétlenségnek 
természetesen rengeteg nézője 
akadt és rövidesen olyan tolongás 
támadt a villamos körül, .hogy a 
rendőrök alig ludták megakadá
lyozni, hogy az emberek egymást a 
villamosnak ne lökjék. Mintegy tíz
ezer ember vette körül szoros gyü-

élesriivel a lialálkocsit. Egyszerre 
női sikoly hallatszott:

— Jaj!
A tömegben egy nő birteleii 

szeesetí. Élesztgetni próbálták, 
nő nem tért magához. A villamos
szerencsétlenséghez kiérkezett, men
tőknek a szétdarabolt holttesttel 
már semmi dolguk sem volt, az ösz- 
szeesett nőt akarták első segélyben 
részesíteni. A mentőorvos azonban 
rögtön megállapította, hogy a nő 
szivszélhüdés következtében meg
halt. A nőnél semminemű írást nem 
talállak és igy kilétéét sem tudták 
megállapítani.

A két holttestet a rendőrség hulla
szállító autója a törvényszéki örvos- 

i tani intézetbe vitte.

ösz- 
de a

— Megalakult a Tisza István 
Vivóklub. A Tisza István Vívóklub 1 
vasárnap délelőtt -tartotta alakuló 
közgyűlését. Elnökké megválasz
tották Perényi Zsigmond bárót, , 
társelnökké Szűk Gézái, titkárrá 
Kovács György dr.-t, Takáeli-Thol- 
vay István grófot. Rúd vau Bélát, 
Lukoviczky Emilt. Hatsz József 
dr.-t, Schilling Béla dr.-t. Tisztelet 
beli tagokká a közgyűlés megvá- < 
lasztotta Kenessey Gézát, Andrássy 
Géza, frófot, Vöinich Sándor bárói, 
Pallavicini György őrgrófot és 
Mészáros Ervint, a külföldiek kö
zül periig A. W. de Yong hollandi 
kapitányi. A Klub helyiségei a 
SantelliAéXe vívóteremben vannak.

— Többszáz milliós vámcsalást 
követett el egy textilkereskedő. A 
rendőrség ma letartóztatta Fried 
Gyu'la 19 éves kereskedelmi alkalma
zottat, aki főnökével. Löwy Andor 
tctilker.e.skedővel együtt hamisított 
vámáru bevallások és egy, a vám
házból lopott bélyegző segítségével 
többszázmillió erejéig megkárosítót*  
táte az államot, 
szokott. Ellene

t egy hír-
...—nő. Párizs

ból jelentik: Gerraaine Berthou 
anarchista nő, aki annakidején 
agyonlőtte Marnis Platcaut, az 
Action Franca lse főtitkárát, egy 
templomban megmérgezte magái. 
Tettét idejekorán észrevették és 
Kórházba száHitotfák, ahol csak
hamar jobban lett Berthou öngyil
kossági kísérlete előtt levelet irt 
Dndetnénak, melyben azt irja, 
bogy fta a 13 éves Phillppe, akit 
tudvalévőén egy évvel ezelőtt meg
gyilkoltak, az ő kedvese volt. 
Ihudetné a levelet beszólgól lat fa a 
T'zsgálóbirónak.
- Halálozás. Zvlner Béla faipari 

részvény társasági vezérigazgató rö- 
pd ideig tartó betegség ufón szom
baton éjjel elhunyt Az elhunyt 
szeles társadalmi köröknek köz- 
Kcdvelt és közbccsülésben álló tagja 
'olt, A halottban Stern, Samn ud- 
v?n tanácsos az Élelmiszer Rt. el- 
■noke sógorát gyászolja. Ma délben 
eKy órakor temetik.

Löw.v Andor ínegr- 
_______ __  kőrözölevelet bócsá- 
fott. ki a rendőrség.

—- Az angol választások crcdményétöí 
függetlenül, változa-tlrffí^’Fíffésók a 
kedveltségiek örvendő Fenyves Dezső 
Rt. áruházainak árai. Olvassa el a cég
nek lapunk mai számában közzétett hir
detését.

Richard St ráüss lemondott a 
Staatsoper igazgatásáról. (A Hétfői 
napló bécsi szerkesztőségétől.) 
"chard Strauss, a Staatsoper \ 
hírű igazgatója Drezdából, 
mostan tartózkodik, levelet irt a 
közoktatásügyi miniszternek, mely
ben bejelenti, hogy lemond a 
Staatsoper igazgatóságáról. Bécsi 
művészeti körökben Strauss lemon
dását avval okolják, hogy már 
több ízben differenciái támadtak 
Sokaikkal, a Staatsoper másik igaz
gatójával, aki mindenben kontra- 
karirozta Strauss intézkedéseit. 
Strauss távozása óriási veszteséget 
jelentene Becs művészeti életére, 
miért is mozgalom indult meg a 
két igazgató kibékít őse és Strauss 
ittartása érdekében.

— Megszurkált vámőr. A Baross 
tér és a. Verseny ueca sarkán le.vő 
korcsmába n összeszólaIkozott Var- 
ga Mihály vasúti altiszt és Ordasi 
Dezső vámőr. A verekedés hevében 
Varga- kést rántott éa többször has
ba szúrta Or.dasi Dezsőt, akit súlyos 
sérülésével a. Rókus-kórházba szál- 
litotitak. A 'szurkaié vasutast letar 
tóztatták.

) Ri- 
vil ág

ii hol

— Kun Andor: Amerikai kóbor
lások. Most jeleni meg Kun Andor
nak, az ismert publicistának leg
újabb könyve. Amerikai kóborlások 
a cime ennek a köny.vnek, amelyik 
úgy foglalkozik az amerikai ma
gyarsággal, mint eddig még senki 
sem. Nem Amerikát akarja újból 
fölfedezni a szerző, nem a felhőkar
colókat, a gigászi méreteket és az 
egyéb sablonos Amerikáról szóló 
riportokat ismétli meg Kun Andor, 
hanem avatott tollával, biztos ítél
kezésül szemével elénk tárja az 
Amerikába szakadt magyar véreink 
sorsát. Nyomorukat, szenvedésüket, 
családi életüket és minden olyant, 
amiről eddig fogalmunk sem volt. 
Az ízlésesen kiállított, tartalmas 
könyvnek minden bizonnyal rend
kívüli sikere lesz.

— Betörések. Hc/Mionu József hivatal
nok. Dráva uccai Jnkását álkulccsal fel
nyitották és 50 millió értékű ruhaneműt 
lvittek. Kohn Jenő kereskedő Nefelejts 
ucca 27. szám alatti lakásába ismeretlen 
tettesek betörtek és harmincmillió érté
kű ruhaneműt, elraboltak.

— ötvenmilliót sikkasztott, hogy 
motorhiciklit. vásárolhasson. A- 
’Vox rádió iparcikkek vállalata fel
jelentést.
Feust. Walter nevű tisztviselője el. 
len. Feust Walter, akit vállalata az
zal bízott meg. hogy 15 láda kül
földről érkezett rádiókészüléket vá
moljon el, a vámnyugtákat megha
misította és 50 millió korinával töb
bet vett fel a vállalat pénztárából. 
Feustot előállították a főkapitány
ságra, ahol bevallotta, a csalást és 
elmondotta, hogy a pénzen motor
biciklit vásárolt.

—. Halál az uccán. A Rudolf-rakpar
ton Kasnct’zky János 64 éves napszámos 
összeesett és mire a mentők megérkez
tek már meghalt. Holttestét a törvény
széki orvostani intézetbe szállították.

- öngyilkos lett mert elbocsátották ál- 
I pisából. Szombaton este u Vörösmarty

uccu 12. sz. házban főbe lőtte magát 
Fülöv Márton 22 éves magánhivatal
nok. Tettét azért követte cl, mert az 
t'lrích cégtől, ahol alkalmazásban volt, 
elbocsátották.

— Elfogott betörök. A detektívek a 
Teleki téren elfogták Léhner Ferenc ko
csist, amint lopott ruhaneműt, kínált 
megvételre. Léhner bevallotta, hogy há
rom társával együtt 8 betörést, követett 
el és a ruhaneműéből; igy szerezték. 
Mindnyájukat letartóztatták.

— Hatvanmilliót sikkasztott egy 
tisztviselő. Török György a Hala 
lőni .Jachtépítő Rt. tisztviselője a 
cég pénztárából 70 millió koronát | 
clsikasztott Letartóztatták.

— A bonyhádi zs’dó temető össze
tört síremlékei. A Világ tavaly ok
tóberben hosszabb tudósítást közölt; 
arról a vandál pusztításról, ame 
lyet „felelőtlen elemek’4 a bonyhádi 
zsidótemetőben végeztek, A cikk 
szerint a tömeg először egy kávé
házban tört, zúzott, majd kivonul
tak a zsidótemetőbe, ahol összetör
ték a síremlékeket, szétrombolták a 
sírokat s több síremlékre kegyelet
sértő gúnyos szavakat Írtak. Az 
eset miatt a bonyhádi gimnázium 
tanári karának legyei mi széke 40 
diákot, dorgálásra, egyet pedig ki
zárásra Ítélt. A cikkel átvette az 
Egyenlőség is, ami mi a II. az Ébredő 
Magyarok Egyesületének szolnoki 
csoportja ne.vében Kovács Ágoston, 
a bonyhádi ébredők elnöke sajtó- 
pörl indit.ot I Fodor Tibor és dr. 
Szabados Lajos ellen, akiknek ezen 
héten kézbesítették ki a vádiratot. 
Dr. liallafii, Ernő védő kifogásokat 
jelentett be a vádirat ellen és feli 
ajánlotta, hogy a cikknek összest 
állításait bizonyítani hajlandó.

— Elkáriyázta a sikkasztott mil
liókat. Az Unghváry-féle fai;.kóla 
feljelentésére letartóztatta a rend
őrség Féltényi Vilmos 33 éves űzi 
lelve,zetőt, aki a. vállalattól 30 mil
lió koronái sikkasztott. Feltényi el
mondotta, hogy az elsikkasztott; 
pénzt a Józsefvárosi Körben clkár- 
tyázta.

Elegánsan, sxépcn, divatosan és olc»6n 
niházkodni!

E cél érdekében kérem áruházain kirakatait és 
annak szenzációs üs

őszí és íC?i
s minden verseim! íeiBSi.nííia 

Amit medíedinienl: 

TiliWtlIII SSn'KS'n 975.000 töl

Szirtié Palapistli 
fiiiiiila?sl<»'3.SÖ0,ooo

Nagy választék szói mézeit velour- és reál niüss 
kabátokban, valamint kosztiim'ikbcn, ruhákban, 

aljakban, gyapjútrikó-kabátokban és trikó- 
selycm-zscmpcrekben.

-

COLOGNF. X.VATE.R.
N'J -i

A testápolás
legújabb 

szenzációja!

H0LŰ OIO
divatháza

BlIiiailCSt. VI!.. nósíOf.’i Ili 22 3

és hócipő javítás.
Sarkalás 10 ezer, talpalás 20 pö‘ készít. VADASZ qtfrtillznm, 

Ferenc térés Nagymezőn, között

Horváth és Halász
u. 26 nfil és férfidivatkelmék és selyemkülönlegességek áruháza A»apitvai895

Télt szövet- és seíyemítnLönleaesséaek
nagy választékbanmárpaktápon
Araink a mtnöséakez képest a legolcsóbbak
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Hová tették a Británnlások 
akifosztott Steril Dávid ékszereit Igy zsidó házasságközvetitő szállította az áldozatot a 
Brtttánlába — Borzalmak éjszakája az Ehmann-telepen

fitoro Dávidnak hívják. H i/sunihai 
é^aa kereskedő. HzabudszúJlúsou ssülelHt 
és « kommün alatt részt veti a sulii 
dflenforradfllornhan. A forrndalm’ tör- 
vónyaaék 4 hónapra Ítélte. Riadt szómé
ban még most is valami félénk, bizal
matlan pillantás. Súlyos szividegctség- 
twai szenved. Néha-néha elakad a szív
verése és összeesik. A lcvitézlett szo
morú időkben napokon ál a hírhedt 
bHtanniabeli különítmény foglya volt- 
Heenzu ideje keresi már u maga igazát, 
amit nehogy sem tud megkapni. Szomo
rúan meséli:

Singer úr, a felhajtó
— Mikor a szabadszállási járásban 

megkezdődött a zsidóüldözés, pénzzé tet
tein minden vagyonomat és feljöttem 
Petitre. Megismerkedtem egy Singer Im
re nevű házassá gközveti tő vei. Singer 
efTTfOfíT megkérdezte tőlem. nem 1ud- 
nék-e kölesönözpi pár ezer koronát egy 
úriembernek.

— Ki az! — kérdeztem.
— Babarczy "báró, százados — felelte 

Sjjager —. A Tcréz-köruton lakik, a Bri- 
tBjnnia-szálIodában.

— Máauap, egy keddi napon — foly- 
tatja — Kinger elvitt a szállodába. A 
304-es számú szobába mentünk. Ott volt 
Babarrzy báró. Megegyeztünk, hogy 
lí.000 koronát adok kölcsön.

— Többet nem tud? — kérdezték.
— Hazamenteni és hoztam még tizen-

koronát. A százados erre kijelen
tette; hogy majd Szilágyi hadnagy ur 
ad róla nyugtát, Amint ezt kimondotta. 
hirtelen kicsapódott a szobában levő 
Utekrény ajtaja, kiugrott belőle egy had
nagyi egyenruhát viselő ember, a szoba, 
ajtaja is feltárult, többen berontottak 
rajta, nekem támadtak, agyba-föbe ver
tek. irtózatosan megkinoztak. Nem tu
dom már, mennyi ideig tarthatott ez, 
agak arra emlékszem, hogy vérben fet- 
ran-gve maradtam a földön.

Felmossák 
a véres padlót

— A tiszták behívták a szobaasszonyt.

aki több vödör vízzel felmosta a padlót. 
Engem pedig egy hadapródőrmcstcr le
vitt a szőHodu pincéjébe. Később lejött 
egy hadnagy -- akiről már megtudtam, 
hogy Beöthy Zsigmond Istvánnak hív
ják — és átvette az őrizetet.

— Ezt n zsidót még ma gajdeszbe 
tesszük — mondották.

— Mikor Beöthy hadnagy meglátta, 
hogy aranyórám, láncom és gyűrűm 
van, beszélgetni kezdett, velem.

— Adja ide az ékszereit, majd elvi
szem haza a lakására — szólt hozzám.

— En azonban tudtam, hogy ártatla
nul fogtak el és számítottam rá. hogy 
kiszabadulok, hát nem akartain oda
adni. Erre Beöthy mellbevágóit, felpo
fozott, többször bclémvvgott és clszedte 
az ékszereimet.

Borzalmak éjszakája 
az Ehmann-teiepen

— Este villamosra ültettek és kivittek 
az Ehmann-telepre. Átadtak az Adonyi- 
különitinény két hadapródjának, akik 
becsuklak egy zárkába. Éjszaka, mikor 
teljes csend volt a telepen, bejött hoz
zám a két hadapród. Először a sötétben 
kezdtek verni, azután világosságot 
gyújtottak és egy közlegénnyel több 
csajka vizet hozattak a zárkába.

— Igyál zsidó, inog vagy ijedve — 
mondották és arra kény szeri tettek, hogy 
megigyam a hozott vizet. Litcrszdmra 
töltötték belém ég ha ellenkezni meré
szeltem. agyba-főbe vertek. Hajnalig a 
le.g Válogatót ta b b, leír ha tat lan k i nzá sok - 
kai gyötörlek. Épeszű emberek nem is 
találhatnak ki ilyen kínzásokat.

— Másnap — meséli visszf*  vittek a 
Britanniába, onnan a városparancsnok- 
ságra, majd az üllőinti kaszárnyába szál
lítottak. Mikor átadtak a kaszárnya fog
lárjának *s  az elolvasta a szolgálati je
gyet, melyre azt. írták, hogy engemet 
nem szabad bántani, a foglár megcsó
válta a fejét:

Ezt a szegény embert már ugyan jól 
kikészítették!

— Nem csoda kérem, összc-vissza vol
tam törve. Csupa vér volt az egész tes

tein. A kaszárnyában már rendes kato- 
nak voltak. Azok emberségesen bántak 
velem. Onnan újra a városparanca- 
nokságra vittek, ahol, legnagyobb rémü
letemre, újra Beöthy hadnagy várt rám. 
Levitt rtz utcára és mikor a járókelők 
csodálkozva nézték a kínzások miatt 
iszonyúan eltorzult arcomat, rámszólt:

— így nem megyek végig magával az 
utcán, fogadjon kocsit.

— Kocsit fogadtunk és a Britanniába 
mentünk. A kocsit — mondja Stern Dá
vid — velem fizettette ki. Pénz volt ná
lam, mert a kaszárnyáim küldtek pénzt 
a hozzátartozóim. Az Ehmann-telepre is 
küldtek, de. olt elvették és nem adták át 
nekem.

— Bekísérlek a szálloda borbélyához, 
hogy borotválkozzam meg, mielőtt fel
megyünk. 11 ámparancsoltak, hogyha a 
borbély kérdezi, hogy mitől véres az. ar
com, mondjam azt, hogy leostein a lép
csőről. A 204-es szobában aláírattak egy 
jegyzőkönyvet, azután átvitték az 
ügyészségre. Ott persze' szabadlábra he
lyeztek.

„Hol vannak az ékszereim T
— Majd megbeszéljük a 

báró úrral**
— Akkoriban kifüstölték a Britanniát 

és kifosztóimat nem láttam többé. Né
hány nappal ezelőtt az Akácfa-utcában 
megpillantottam Beöthy hadnagyot, aki 
civilben volt. Megismertem. Odaléptem 
hozzá és megkérdeztem tőle:

— Hadnagy ur, hol van az ékszerem, 
amit elvett tőlem! — A hadnagy — aki 
egy nővel ment az utcán—zavarba jött.

— Az ügyészségen maradt, keresse ott 
válaszolta.

— Mikor nem akartam hitelt adni a 
szavának, megint pofonokat igtrt. A vi
tatkozásra figyelmes lett két arra ha
ladó detektív. Odajöttek hozzánk, lciga- 
•zoltattak és másnapra berendeltek a fő
kapitányságra mindkettőnket.

— A dotektivszobák előtt várva, meg
szólított Beöthy. Elmondotta, hogy ő 
most állásban levő kereskedelmi alkal
mazott és kellemetlen neki a várakozás, 
intézzük cl békésen a dolgot.

— Mi lesz az ékszereimmel! — kérdez
tem én.

— Majd megbeszéljük Ba.ba.rczy báró 
úrral a dolgot és holnap visfezaszerzem 
a maga ^kszprejt felelte.

— Persze, másnap nem jelentkezett, 
mire én Schwcinitzer rendőrkapitány ur 
előtt jelentést tettem Beöthy Zsigmoud

vényeit _ “"«» •
tudom, hogy eak ~ d« aj.bon elkövetőt; büaí^ 
nettót. Az én ékwnreiJ ri^ÍSL«»- 
<hg nőin volt íelbuzdulá*  a“«» K

Ezeket mondja Slrrn Dávid 
laha Kuzrtag kereskedő volt *** *•'  Wbeu-lélekbon XX ’ T 
szemben és csak egy í'rtz Adolf 
ezivii kereskedő lámokatásából «I * *

Magunk részéről neui volt mndn.Li. inegayteődéat szegezni «rró‘ ho« 
Mxr Wm‘Rdvid

LÁSZLÓésFEKETE
angol-skót gyapjúszövetek áruhta

Budapest, IV., Koronaherceg kői 14_h

Férfikelme- 
osztályunkban: 
Sportöltttny-, csüccs 
nadrág-, téli- és átnw 
neti kabát-, valamint zsa
kett-, frakk- és sxmó> 

kingkelmék, továbbá 

női kelme
osztályunkban: 
Kabát-, kosztóim-, rulie- 
és pongy olakelmék,me- 
lyeK nagy tételben megkésve 
érkeztek raktárra, a régi 
vám-díjszabás alapján 

kalkulálva kerülnek 
forgalomba

IMHOF
Ruhaház, Rákóczi-ut 62

42 év óta fönnálló áruházának 
átszervezése alatt alkalmi áron 

csoportárusltást 
rendez

darab férfi és női
gumifelöltő.....................

2001) di’b divatöltöny 
és ragián .....................

Mintákat vidékreta 
készséggel kUldUnk

Balaton füreden
napi 125.000 koronáért 

kitűnő ellátás mellett, szórakozhat és UdOlhet

Fiatalos,üde 
kristálytiszta arcbőrt varázsolt dr. 
ling HYVARJON szátiifőnzere, adága 
K Jü.OoU főraktár: Török-gyógymrt*.  
Király ucca 12. szám. „Opera”-gyó<F 

szertár, Andrissy út 21 wáffl
uj uvvn it.. non,,,,
szertár, Andrissy ut 21

4

Úri télikabát plüsbé- 1450
Városi kabát opposum 
va<y sUftfaUérral .. : 1.950

ezer 
kor.

ezer 
kor.

fizetési föltételek mellett

Párisién Grill
Párisi Kalitka

Budapest, VI, Szerecsan n.
Telefon SS3-S8 Mte »-W

KŐVÁ8Y JENÓ vezetése mellett 

csaK 
azűriközönsd 

táncol
Palm Beach Five 

jelenleg Budapest lege*  
gyobb

zenéje mellété
l'Aris legelegánsabb táncospárja

R. Farbell et Ivatt
a legnjabb mondaln-UncoW

Kezdete este il-Mórako^
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kormányalakítása
London, november 1.

A Star valószínűnek tartja, hogy az 
új kormány a következőképpen alakul 
nitp: Miniszterelnök: Baklwiu lord, kül
ügyminiszter: Garzon lord, kincstári 
kancellár: Sir Róbert Horné, gyarmat
ügyi miniszter: Austin Chamberlain, 
jordkancollár: Pirkenhead lord, légügyi 
miniszter: Hcare, hadügyminiszter: Dor- 
I>y lord, belügyminiszter: Neville Cham
berlain.

London, november 2.
Munkáspárti körkből származó hírek 

szerint Macdonald, mielőtt lemond, vég
legesen tisztázni akarja u Zinovjev-féle 
levél kérdését.

Eltemették 
az öngyilkossá lett 
Károlyi rendőrfogal

mazót
Vasárnap délután 4 órakor temet' 

lék el óriási részvét mellett Károlyi 
Géza dr. rcndőrfogalmazót, aki meg
hurcoltatása miatt édesanyja sírján 
főbelőtte magát. A rendőrség ugyan 
hivatalosan azt a jelentést adta ki. 
hogy a becsületérzés mártírját, tel
jes rendőri pompával temetik el, ez
zel szemben a temetésről hiányzott 
a belügyminiszter, a főkapitány és 
számos olyan egyéniség, akiknek 
meg kellett volna adniok a végtisz
tességet a tragikus védet ért rend
őrfogalmazónak. Hiányzott a rend
őri zenekar is.

A pompát a Szeles rendőrfelügye
lő parancsnoksága alatt kivonult 
két félszakasz rendőr helyettesítet
te. A temetésem Szeszlér. Hugó és 
Dorning Henrik főkapitányhdyel- 
tesek. Katona Kezső. Illek Aladár 
és Kiss István főtanácsosok, Török 
János főparancsnok, Kovács Mik
lós vizsgálóbíró. Böl/m.-Híünér .iá- 
rásbíro és az elhunyt rend őr fogai 

kollégája vett

A beezentelés után a koporsót hat 
rendőr emelte a gyászkocsi na. A ko
csit teljesen elborították a koszo
rúk, amelyeket barátok és tisztelők 
küldöttek. A nyitott, sír előtt a rend- 
őr’szakasa tisztelgett és a pap rövid 
imája után elföldelték dr. Károlyi 
Géza holttestét

Meglepő árakat fizetek 
viseltfépfirukáképt 
Wcrthcimcr Gy. Zichy Jenő u. 23. Telelőn 165-23

500.000
korona
jóminöségü Himalaya

női kabát
Gerő Márton, 

Király ucca 22. (sarokUslet)

higanyt 
hamisfogat 
aranyat 
PLATINÁT 
DÍSZTÁRGYAKAT

i jövök náílféSí.
ruMt, «ehé«rnemUt, katonaruhS*  stto. 

llTjedner, Rflkk Szilárd u. 22,111.19 Tel. I. 62-48

Elfogták
a legvakmerőbb besuranó 

tolvajt
Egg nagyvárosi karrier története — Bankhivatal
nokból lakásfosztogató - A budapesti Fatia Negra 

főkapitányságra _ az, utóbbi. gokba keveredett 
g sok feljelentés ér- rongatták és már

i . A fCI^ltáM.
■ időben rengeteg_ _  „lva VI-
■ kezeit, nagyrészt orvosoktól és ügy

vedektől, hogy távol létük alatt egy 
fiatalember behatolt a lakásukba,

. ékszertárgyakát, arany- és ezüsthol
mikat összepakkolt és azután odébb- 

’ állott.
Molnár György de lek ti ve fő fel

ügyelő csoportja heteken át fplytat- 
i ta a nyomozást a titokzatos tolvaj 

után. Legjobban az nehezítette meg 
a detektívek munkáját, hogy noha 
bizonyos volt az, hogy valamennyi 

W/ ember követte el, mégis 
különböző személylei rásl adtak 
azokról a helyekről, a hol a tolvaj 
megfordult. Á különböző személyle- 
irások összeegyeztetéséből azonban 
kétségtelenül megállapíiották azt, 
hogy a tolvaj 25—30 év körüli fia
talember, nagyba elegáns, jomodo- 
ru, néha főhadnagyi egyenruhában 
jár, hol szőke, hol fekete álbajuszt, 
visel.

A legutolsó feljelentést Sztehlo 
Kornél dr. ügyvéd tette az ismeret
len tolvaj ellen. Az ügyvéd lakásá
ra ugyanis a délelőtti órákban, mi
kor az irodában nem volt senki, be
állított a fiatalember, azzal, hogy az 
ügyvéd úrral sürgős beszélni valója 
van. Természetesen azt a választ, 
kapta, hogy Sztehlo dr. nincsen ott
hon és az. irodában nincs senki. A 
fiatalember eyre azl mondta, hogy 
néhány sort szeretne az ügyvédnek 
írni. A szoba leány gyanútlanul be
tessékelte az elegáns fiatalembert, 
az ügyvéd dolgozószobájába, papirt 
tett eléje. .4 fiatalember leült az 
ügyvéd íróasztalához és írni kez
dett, a cselédlány pedig visszament 
a konyhába. Néhány perc múlva a. 
fiatalember távozott.

Mikor Sztehlo dr. délben hazaér
kezett, az Íróasztalán a papíron ér
tei mellen ákom-bá'koniol túléli, az 
üvegvitrin, ellenben, fel roll fesziive 
és minden értékesebb holmi eltűnt.

A följelentés után a detektívek 
erélyes nyomozáshoz fogtak és Gíí/ 
Alajos (letektivfelügyelőnek több
napos fárasztó hajsza után sikerült 
elfognia a tolvajt, Schneider Lajos 
24 éves volt magánhivatalnokot. 
Schneider Kőbányán, a Maglódi-út. 
mellett, egy szőlőskért közepén, egy 
kalyibában lakott és itt ütött rajta 
,Gál detektívet lügyelő.

A kis szobácskábán főhadnagyi 
uniformist, nyolc, rend, vadonatúj 
ruhát, ál baj ászt, álszakállt, a. szek
rény tetején pedig, egy üveg fiolá
ban megalvadt vért talállak, amely
nek históriája későbben derült ki.

Schneider nem is tagadta, hogy a 
lopásokat; ő követte el és úgy em
lékszik, hogy mintegy negyven be- 
surranást követett el. Pontosan nem 
is tudja megmondani, hogy hány 
helyen járt.

Schneider nem is tagadta, hogy a 
lopásokat, ő követe el és úgy emlé
kezik, hogy mintegy negyven be 
Fnirranást követett el. Pontosan nem 
is tudja megmondani, hogy hány 
helyen járt.

Vallomása során azután lassan
ként kibontakozott, egy nagyvárosi 
álgavallér, egy modern Fatita Meg- i 
ra egész karriérje, aki lovag, sőt 1 
krakclcr volt, párbajhős, előkelő 
társaságok kedvelt tagja, nagyszerű 
táncos, szellemes társalgó, zsurfér- 
fiü, divatot csináló világfi — és a 
legügyesebb, lég vakmerőbb besur
ranó tolvaj.

Schneider néhány év elölt egy 
nagy pénzintézet, tisztviselője volt. 
Nagy lábon élt. társaságba, zsnrok- 
ra járt. Fizetéséből azonban nem 
tellett a nagyúri életmód, qdóssá-

t, a hitelezők szo
rongatták és mar-már összecsaptuk 
a hullámok a leje fölött, mikor két
ségbeesett helyzetebeu egy úri csa
lád zsjtrján észrevette, hogy egyik 
hölgy nyakán egy gyémánt ‘nyak
lánc kikapcsolóidotl és a. nyaklánc, 
zajtalanul esett le a vastag perzsa
szőnyegre. Schneider a nyakláncot 
észrevétlenül fölkapta és zsebre- 
vágta. Másnap eladta, az árából ki
fizette adósságait és azonfelül is 
maradt még jókora összeg. Teliére 
nem jöttek rá es ez a siker okozta 
vesztet, Ezután, mikor nem volt 
pénze, nem hízta magát a véletle
nekre. hanem ahova vendégül hív
ták, olt kiszemelt valami, kis tér
fogatú, de értékes tárgyat és távo- 

, zás előtt kabátja Iá rejtette. Nagv 
szemen sikerüli minden. Az elegáns 
fiatalemberre sohasem gyanakod- 
ta k.
.. Seluieider látta, hogy az
üzlet jól megy és lopásból nagysze- 
rupii megél, otllmg.vt.q a bankót és 
kizárólag a lopást választotta meg
élhetési forrásául. Nagyszerűen ki
képezte magát besurranó tolvajnak. 
Orvosok, ügyvédek, nagyrészt sze
mélyes ismerőseinek lakásait sze
melte ki és mikor tudta. Imgv a há
ziak nincsenek otthon, akkor vala 
miyen ürüggyel hállitott és ami ke 
/(•ügyébe esett azt ellopta.

Orvosokhoz rendszerint úgy álli- , 
lőtt be, hogy az orvossal meg is | 
vizsgáltatta magát és az orvos csak f 
később jöí rá, hogy remlelőszobájá 1 
hol elloplak valamit, Hülll Hiimér I 
egyetemi tanár is megjárta igy vele, | 
nemkülönben X'ádor Henrik egyete 
mi tanársegéd is. akitől Kacsok 
Pongrác hagyatékából' származó na ' 
gyón értékes látcsövet lopott el. Egy ' 
előkelő bőrgyógyásznál viszont 
Schneider járt pórul. A .

Az orvos ugyanis, mikor rendelő
szobájába lépett, ott találta a fiatal 
embert Schneider zavarában azt 
mondotta, hogy vérvizsgálatot sze
relne csináltatni.

— Tessék levetkőzni. — szólt előzé
kenyen az .orvos és előszedte műsze
reit

A kelepcébe került Schneider 
kénytelen volt derékig levetkőzni és 
fogát szíva végig szenvedni, míg az 
orvos ereit megcsapolja. Az üveg
fiolába összegyűjtött vért az orvok 
atadta Sshneidernek azzal, hogy 
vigye el az egyetemi laborató
riumba, ahol majd vegyelemzik. A ; 
legborzasztóbb a dologban, az volt, 
hogy ennél az orvosnál Schneider-| 
nek nem volt alkalma semmit sem, 
lopni, a karja ellenben napokig saj
góit a tüszurások helyén. Emlékeze
tül a szekrénye tetején őrizte a sa
ját vérét.
Kiss Máv. tisztviselő lakására az

zal állított he, hogy fontos üzeue-# 
tét hkar átadni. Barabás szerkesztő 
lakásán lihegve mondotta, hogy 
szenzációs leleplezés adatait akarja 
a szerkesztővel közölni. Mindennün- 
nen értékes holmikat vitt eL

A legnagyobb stiklijét egy mi
niszteri osztálytanácsossal követte 
cl. Az osztálytanácsossal szóvál
tásba keveredett a Gerbeaud-cuk- 
rászdában. ovagias ügy lett belőle 
és a segédek kardpárbajban álla
podtak meg. A párbajt a ‘déli órák
ban tartották meg egy vivederem
ben és Schneider ellenfelét, meg is 
sebe eltelt c. Párbaj után a felek ki
békültek és a segédekkel együtt a 
legjobb barátságban bevonultak < gy 
közeli étterembe és nagy dinom- 
dánomot rendeztek. Ebédközben az 

osztálytanácsos elmondta, hogy 
délután légyottja van egy url hölgy 
lakú Síin.

Több sem kellett Schneidernek! A 
találka idején felment az őszi ál y ta
nácsos lakására és mintegy tizenöt
millió korona értékű aranytárgyai 
lopott össze.

Kelméidért vallomása után termé
szetesen kérdőre vonlak, hogy kik 
voltak az orgazdák, akiknél a lo
pott értéktárgyakat, értékesítette. 
Schneider meg is nevező azokat az 
ékszerészeket, akik az ékszereket 
megvettek. Vallomása alapján még 
szombaton előállítottak öt éksze
részt, köztük a. Belváros egyik leg
előkelőbb ékszer gyárosát is. Vala
mennyit őrizel be vették és vasár
nap délelőtt hallgatta ki őket Szi- 
laveczky Lajos dr. rendőrfőtaná-

Az ékszerészek azzal védekeznek', 
hogy jóhiszeműen .vásároltak az 
elegáns lialalenibertől ékszereket, 
Schneider mindig igazolta személy
azonosságát, ha egyenruhában volt., 
tiszti igazolványa is volt.

Kelméidért letartóztatták, az ék
szerészek sorsáról hétfőn fog dön
teni a főkapitányság.

Frakk és szmoking 
öltönyük kölcsönzése, keveset használt 
lérfirtiliák leg^lcsábban kaphatók, 

/írmilyen férfiruhákat állan
dóan ve zek. Frost A. Lajos, VI., 
Sierecsen-utra 47. Telefon 203-26

Hölgyeim!
Tisztelettel értesítjük a mélyen tisz 
telt vevőinket, ln»gy miután kedves 
vevőkörünk hozzánk való bizalma irá
nyunkban oly nagy mértékben nyilvá 
nult meg, hogy üzletünk és szaténunk 
megnagyobbitása vált szükségessé. Kz 
által módunkban áll a nagyrabecsfllt 
vevőinknek szolid és legmél lányosabb 
árakat nyújtani, úgy a rendeléseknél, 

mint a fanon munkánál, melyek
a tőlünk elismert szolid, legfinomabb és 
legelegánsabb kivitelben készülnek, Ho
zott anyagból a legújabb szabás szerinti 
munkát a kővetkező árakon vállalunk:
Gyermek téli kabát vagy 

Jeiöltő ...... 300.000
Leányka téli kabát vagy 

felöltő..........................  450.000
Fiú téli kabát v. felöltő 400.000 
Gyermek ruha . . . 200.000 
Leányruha.........................4oo.ooo
Fiú öltöny......................... 35o.ooo

Az összes raktáron 
levő gyermekruhá
zati cikkek mélyen 
leszállított árban 
kerülnek eladásra.

Boy télikabítok
800 ezer koronttfil

Intézeti fehérneműéit 
Átmeneti Kabátok 

Télikabát újdonságaink 
elkészültek

Áruink közismerten a legjobb 
mlnöcégUek és a legelsörangu 

kivitelben készülnek

itatsinlra Kornél utötfol 
gycrmckruhakiilönlegességok üzlete 

Budapest, IV., Párisi ucca 1. ss.

Katonatisztek, állami és városi tisztviselők és Igaaolt csa 
ládtagjaik, valamint bankok, gyárak és vállalatok alkalmazottjai 
az olcsó napiárból 10% engedményt kopnék, miért is 

igen tanácsos

női-, férfi és gyermekhalap és sapka
szitknégletút cégemnél beszorozni! Svájci lepkék minden

Ol'aaa nyuieaör «■ gyapja féWI halaigak irkeaSck I

Érdemes a város bármelyik részéről hozzám 
jönni bevásárlás végett!

bOUIY kalapgyár
Olcsó eladási VILI, Teloky tér 7. sz. alatti 

gyárhelyiségemben.
Főűzlet csakis női ka lapokra IV, Párisi u.3
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Halottak napja 
- a pesti halottak 

kertjében
A KöztemetÖ-uton kóró őszi szél kószál 

végig. A pesti halottak kertjének ka
pója felett mogcsillunnak az aranyozott 
belük: Feltámadunk. A kapuval szem
ben a váró.-, úttestén virágárusok <*o-  
portja. Hangos szóval kínálja a porté
káját. Kora reggel még tlzozcr korona 
volt egy szél rózsa, do estére, mire lom
ha. nagy sziiirko borúk kezdtek bolyon
gnia a temetőkert felett — tízezer pa
piroskoronáért egész csokor rózsát és 
ezer koronáért három darab apró, színes 
gyertyaszálat adtak.

•
A magyar l’anthcon halottainak i« ju

tott a kegyeletből. Némelyiknek bizony 
kevés, Arany János sírja előtt fekete
ruhás temetőhuszár áll diszőrségek Sem
melweis Ignác síremlékének oszlopai 
majdnem embormagasságnyira el van
nak halmozva fehér virágokkal. Ady 
Endre kopjál fejfája tövében apró diák
kisasszonyok gyújtogatják a méosespo- 
hnrakat. Azután lieniczkyné Bajza Len
ke sirja fölött látni a halottak napjának 
legszebb, leffinegliafóbb emlékét. Szép 
fehér őszirózsákból font koszorú a sí
ron. Kajla iskolai rajzpnpiron festett 
kék nefelojtsok között pár sor írás: 
„Beniczkyné Bajza Lenke emlékének a 
Mária Terézia főgimnázium ifjúsága". 
Fehér Őszirózsa koszorú. Az első osztály, 
meg a második osztály uzsonnapénzéből. 
Szemben llottcnbiller Fülöp sírján egyet
len egy szál fehér rózsa. Henneberg Ká
roly altábornagy, a honvédhuszárság 
első parancsnoka sirja fölött lovához tá
maszkodó kőhuszár néz le a virágokra. 
Péter ffy Sándor síremlékén három nem- 
tzetiszin szalagos koszorú és valamivel 
túl, az uj tometőpare.ellúk sorában egy 
kettős sir: Swu'm Endre, a meggyilkolt 
hírlapíró és édesanyja fekszik ottan.

A temető hatalmas kőkeresztje köré 
füstfelhő rajzolódik. Az idegenben fekvő 
halottak emlékére gyújtják itt u gyer
tyák éa mócseeek százait A kereszt kö
rül száz ember N.éinu csöndes áhitat 
Csak a mécsok lobbanó lángja viliódzik, 
mint titokzatos kabalajel egy bús ősi 
szertartáson. A nagy kőkor észt oda ár- 
nyókolódik a néma ombercsoport fölé.

• 'b (S.) ,

Teljesflzlet- 
feloszlás

•ból az árut külföldön megvásároltam és

Bndapciten eddig nem Hiezfi 

ragián-, öltöny-és 
gyermehralia- 

|ttlÖn2egesség@9i&t 
V míg a készlet tart,

mélyen leszállított áriján adom el.
Vdroel banda

szőrmével már.... Z'/.amMiAI
Schmir Henrik

mn., Rdhdui mis

Mindenkinek érdeke, hogy 
kirakataimat megtekintse !

Ragályos betegségeknél 
nélkülözhetetlen a

SZAKORVOSI

KÖZGAZDASÁG
R pénzintézeteit és a itáliaiatokat 

nél; ellentéteit Halasztják el az aranpérleg 
kérdésében

Enyhül az Ipari krízis

Fenyő Miksa nyilatkozata

kettős ünnepnapon

A hazai iparvállalatok jelenleg 
két nagy probléma előtt állanak: 
az egyik a hitelkérdés, u másik pe
dig a küszöbön álló aranymérleg 
rendelet. Kétségtelen, hogy a válla
latok jövőbeli helyzetét a legna
gyobb mértékben az fogja megszab
ni, hogy miképen tudnak majd meg
birkózni ezzel a kel. súlyos kérdés
sel. Alkalmunk volt erről legutóbb 
Fenyő Miksával, a Gyosz. igazgató
jával beszélni s ennek során többek 
között a következő igen íigyelcmrc- 
méltó kijelentéseket hallottuk.

— Ami a vállalatok liitelkrizisét 
illeti, ez mintha újabban némiképen 
enyhülőben volna. A hitelkrizis, 
amely tulajdouképen a termelés krí
zisét jelenti, mostanában mintha en
gedni készülne a feszültségéből. Ter
mészetesen nagyon korai és köny- 
nyelmii volna jóslásokba bocsát
kozni s elhamarkodott következte
téseket levonni, miután az első őszi 
hónapokban rendszerint az ipari ter
melés mindig emelkedni szokott. 
Hogy azonban az ipari vállalatok 
termelésének intenzitása a közel
jövőben nem fog-e ismét visszaesni, 
az persze ma még nagy kérdés. Két
ségtelen, hogy a fogyasztás nagyobb 
mértékű emelkedéséről ma alig be
szélhetünk még, már pedig a gyár
iparnak sehogy sem lehet célja a 
mai viszonyok mellett a méregdrága 
hitelek idején, hogy raktárra dol
gozzék. A raktárra való dolgozás ez 
a mainál jóval konszolidáltabb gaz
dasági életet involvál. Ma

fl gyáraink kapacitása tul- 
nyomórészben csak egy szerény 
hányad erejéig van kihasználva, 

mert a tömegek felvevő képessége 
lényegesen lecsökkent. A termelési 
észközeink differenciált tömegei 
egyelőre csak a külföldi exportok 
utján juthatnak olyan nagyobb len
dületű tevékenységhez, eltekintve, a 
textiliparunktól, mely ma már min- 
dcuképen respektabiíis üzleti ered
ményeket tud elérni a belföldi vi
szonylatban. A vas- ós gépgyártás 
is — a jelentős külföldi megrendelé
sek következtében — mostanában 
mintha kezdene magához térni, s a 
fafeldolgozó iparok is bizonyíts spe
ciális okok következtében némiképen 
kedvezőbb auspicitfmok mellett te
kinthetnek a jövőbe, mint mér pár 
héttel előbb. A termelés értékesítése 
következtében láthatólag újabban 
nagyobb összegek szabadulna fel s

ezek egy része az ipari vállalók
hoz jut el.

— Az aranymérlegek dolgában a 
hazai gazdasági élet kétségkívül 
már a közeljövőben egy fontos állo
máshoz fog eljutni. Kétségtelen, 
hogy az aranymérleg alkalmazása 
a nagy In. !.• .-lékekkel biró vállalatok 
szempontjából csakis üdvös lehet, 
mert ennek adataiból a nyilvános
ság végre megközelítően

reális adatokat fog kapni az 
egyes vállalatok anyagi helyze

téről.

a magánforgalom teljesen üzletfele 
árfolyamok elérték a régi közép 
jegyzésig emelkedtek. Magyar Hite 
kedelmi Bank 1035—1045, Pesti Ház 
gyár Bank 48—49, Földhitel 205, Ált. 
480. Ált. Kőszén 2900-2925, Kohó 3.3 
2085—2075, Ganz villamos 1075. Fegy 
fák 20, Magyar Cukor 2300, österme 
Spódium 125, Szikra 37.

n volt A hangulat nyugodtabb. Az 
nívót, sőt egyesek a legmagasabb 
I 433—435, Osztrák Hitel 175, Keres
el Takarék 2825—2850. Angol-Ma- 
Ta karék 108, Salgótarjáni 475— 
5, Nagybátonyi 120, Ganz-Danubius 
ver 900, Riinamurányi 127—128, Lip- 
iő 180, Georgia 445, Nova 153—154,

RÉSZLETFIZETÉSRE!
mely a természetes fogakat teljesen pótolja, aranykoronák, hidak 

féli ÍM» ,®Se» Ea (aranyat pótló „Kando!f“-fémnöl is). fölömén, foghúzás érzéstelc-
M WFWFBFWBw nitésscl, (altatással is), műtétek esetén is forduljon bizalommal 
■uonMnmmmomnmnnmBanHnBnmnmRrM a flívározban 40 óv ótc fennálló loqmcqbl hatóbb 

Fosorvos! és Fogászait rendelőbe f*™*  Dr kovo« s. 
Budapest VII, Erzsébet körút 40—42 V. «m. fogorvos
Rendkívül mérsékolt árak! 10 évi jótállás! Dentist:Barna ^specialista
Rendelés: d. e. 9-!2-ig, <1. u. 2-S-lg. Vasár- és ünnepnap reggel 8-12-ig
Ügyeljen a címre! Vidékiek soronklvü! fogadtatnak. Ügyeljen a címre!

XIII. motyar híriilyj Osztdlijsorsiítél!
1000 millió korona Jutatom, 
SOO, 200 *•  100 nt’lliá

................... «<»•.,.9,
Hivatalos arak: ; tto.oon nor.

JVogycdscr^Jcg} I
15.000 tton. |

Sorsjegyek minden elárusítónál

Viselt tírflruhákafmnu uiiaooi i Vflsxek Krf inakét
áron vcMGnk. Alkalmi Avmc«0* ko*«  ÁRrttelctó maaasalih árou. R|ii m nn f p Irt ’,z,el Népw.lnhita u. 18 
» e Mipuuto u. Mvk. t£Í«. J«uM 134—SO l I Urisra Jáva*;  OIUIUWIÍH Itltiar Jvael 22-C

MM m a tol 
magánforgalom a Wiős iintie^

szowbalon, mint vasárnap' igp 
tóxkmlo volt a ntaBánfOrKa!oSn\r; 
árfolyamok javarésze a iiímt.i- • lat-kurzusok nívóján inoz-otí tu'<' 
azonban aliK jött léh-e Pó, - 
körökben mindazonáltal mai tekintenek a hétfíl tá.l?. ?*-'  
ÜzlettclenaÓE uralkodott a vílute 
es devizapiacon is. la

Egyelőre 25# milliárd termeled 
Ilitek kapnak a cukorgyárak a Nem. 
z.eti Banktól. A magyarországi cu
korgyáruk tudvalevőleg csak a tér- 
melesi hitelszükségletük felét tud
ták megszorzni a külföldi piacokon 
s a hiteligényük további kielégíté
se érdekében tárgyalásokba kezd
tek a Nemzeti Bank vezetőségével, 
A hosszas tárgyalások eredménye 
gyanánt a cukorgyárak — mint ér
tesülünk — egyelőre 250 milliárd 
koronát fognak kapni félévi lejára
ti hitel gyanánt a Nemzeti Banktól,

A Pesti Hazai Első TakarékpénAtir- 
Egyesület igazgatósága f. hó 30-án tar
tott ülésében Erney Károlyt az egyesü
let vezérigazgatójává, Griinor Tivadart 
pedig helyettes vezérigazgatóvá ne
vezte ki.

A Magyar-Német Bank terjeszke
dése. Az újabb keletű fúziós liirek 
során egyre többször szerepel a Ma
gyar-Német Bank. neve, amely inté
zet ma — kétségkívül — az egyik 
fix jegecesedési pont a beolvadás
ra készülődő bankok számára. A1 
Magyar-Német, Bank — tudvalevő
leg mostanában perfektuálja az 
Iparbankkal létesített beolvasztási 
tranzakcióját, e mellett pedig a Ma- 
gyar-Tlme^ikai Bank igyekszik 
most beolvadni a Magyar-Német 
Bankba. Az előjelek szerint ez a 
tranzakció is sikerrel fog lefolyni. 
Érdekesnek tartják megemlíteni azt 
a pikantériát, hogy a Gazda Bank, 
mely a legutolsó pillanatban a Ma
gyar-Német Bank helyett az óva
dék Bankba olvadt be, közvetve 
mégis csak a Magyar-Német. Bank
hoz fog eljutni, miután a legújabb! 
hírek szerint éppenséggel nincs ki
zárva, hogy a közeljövőben a Ma
gyar,-Német Bank és az Óvadék 
Bank között szorosabb érdekközös
ség fog támadni. A Magyar-Német 
Bank ugyanis a jövőben ismét fej
leszteni akarja az árüüzleteit s vi
szont értéküzletben az Óvadékbank 
igen messzeágazó s értékes relációk' 
kai rendelkezik.

X Rlmamurány—Salgótarjáni Vasmű 
Részvénytársaság közli, hogy mai ren
des évi közgyűlésén az 1923/24. üzletóv 
zárszámadásai egyhangú elfogadást 
nyertek. A részvényenkénti 3000 korona 
osztalék ez évi novembor 1-től kerül, ki
fizetésre. Az igazgatóság Fejér Ernő fő
tisztviselőt cégvezetővé nevezte ki.

X Az Unión (les Usines et (les Explol- 
tatlons Forcstiéres do Naslc-nak folyó 
évi október 30-án gjurgjenováci Roscn- 
berg Hermann alolnök vezérigazgató el
nöklete alatt megtartott közgyűlésé 
073.780,37 svájci frank tiszta nyereséget 
és 4 svájci frank osztalékot állapított meg 
az 1923/24. üzlotévre. A szelvényeket a 
Banquo de Paris et (les Pays-Bas genfi 
fiókja és a Hazai Bnnk Rt. váltja be a 
3%-os svájci szelvényadó levonásával.

ötszörösre emelik fel a sorio*  
gyasztási adót. A pénzügynnniHZte- 
j-iumban tegnap Vértessy államtit
kár elnöklésével értekezlet vo‘1, a 
melyen a sörgyárak képviselői vei 
tek részt. Vértcssy Államtitkai tu 
domásúra adta a KW^nak. öogy 
a. kormány a szanalási toiven? 
alapján felemeli a /^gyasztasl 
adót. A gyárak képviselni hangoz 
latfák, hogy a felemelt f.-tMW‘X 
tási adó annyira * -j
árát, hogy a fogyasztom te^e,z , 
jé ved kell szá.molni. Mint 
lünk, a rendelet a jovo heten 
FSSíi VdóT™ ^nyfiHérre 

drágítja meg. .. .. acfl.X A cróf Ciki X
művek részvénytárRMág -
1923- 24. ÍUlotévi. 9M,251215 K t c 
tiszta nyereségből •'’r,Ö K mbcr
Az csodák*.  ^Tár.y w
S-tól kezűre a Buanpast-ídpóP 
karókróozíár Bt,-nál kerlU bevslwr*
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A .Masamód" a Magyar 
Színházban

'l'iK-nölcszleiuli'l pihenő, után 
n.iiíi Jenő „Musamód -ja újból Slení « kunság előtt. Tizenöt 
;,.r?l ezelőtt a VicJZinhuz hozta 
,iiire Hetini Jenőnek ezt a bűbájos 

íSaral'jnl. a feledhetetlen emloku 
Harmath Hédivel a címszerepben, 
mosta Magjar Színházban Hajó- 

■ .,1 kreálta a békebeli niasamód- 
klsásszow szerepét. A vígjáték - 
í. nem is iaerkezik kasszadarabnak 

felújításáért nem volt kár, mert 
rnimliK szívesebben hallgatjuk a 
w imádon Holtai Jenó inasninódja- 
nák szavait, mint 11 divatos külföldi 
rók'lélektelen hangját. Bajor Gizi 

masamódja. finom graeiöz jelenwg, 
Csortos Gyula alakítása betiltana 
nirsteri. Kis szerepében feltűnt Kor
ín- Endre, nz Unió érthetetlenül so- 
kat pihenő művésze, akit a közönség 
több ízben nyilt szilien tapsokkal 
méltatott pompás alakításáért, 
amelyből reflektorszeriien ragyo- 
;<ntt ki tehetségének sugara. forraH 
Rózsi. Csathó Gitta. Blaha Gitta, 
Horváth Elvira, Abonyi. Henedüs 
jók voltak.

7 A Nótán kapitány első jubileumát 
ünnepük hétfőn a Fővárosi OpeTc/f- 
szfnád2ba». Húszon ötödször adják F</r- 
Á:fl« Imre nagyszerű oporettjét, amely 
egymagában tölti bo a műsort Délután 
& Drótostót kerül színre.
•j Vígszínház jövő heti műsorában a 

játékrond legkedveltebb darabjai válta
koznak. A Vadkan, Móricz Zsigmond 
nagyhatású színműve, most vasárnap, 
hétfőn, csütörtökön, valamint jövő vasár
nap kerül színre. A többi estén az Imá
dom!. Bunbury és a Tolvaj osztozkod
nak. Vasárnap délután a Bunbury t ad
ják, mérsékelt helyáitakkal.

• Keltái Jenő, Bajor Gizi, Csortos
Gyula míivészote avatja eseménnyé „A 
masamód" előadását. A költői vígjáték 
araija jövő heti műsort a Magyar Szín
házban, ahol ma hétfőn, szerdán, csü
törtökön, pénteken és jövő vasárnap este 
kerül színre. Kedd és jövő szombaton 
„Johanna**.  Vasárnap délutánt' niérsékolt ‘ 
helyáru ^lőadás. ..Sasfiók**  Darvas Li
livel. ’ ’ '■ ’;

• A Belvárosi Színház nagyszerű szén?
jációja „Az olasz asszony”, hétfőn,' szer
dán, pénteken és a jövő vasárnap este 
kerül sztare. Titkos Ilona, Bóth Klári, 
Rozenyai Hona, Hahnel Aranka, Ker
tfez Dezső, Z. Molnár, Rubi-nyi, Ván-. 
dary csodálatos együttese játeza a pél
dátlanul mnlateágoe Szem es-d arabot. 
Kedd, csütörtök, azombat a még mindig 
táblás házakat vonzó „Nagyhercegnő és 
& pincér". Vasárnap „N gazdag lány**,  
Szenes Bélának a 300-ik előadás felé kö
zeledő vigjátéka, mérsékelt helyárak 
mellett ,
• Egy éj Velencében — november 15-én 

a Városi Színházban.

A Royat-Orfeum 
novemberi rekord-műsora

Szombaton esto-mutatta be a Koyal 
Orfeum novemborl új műsorát, amely a___ ,
szenzációsabbnál szenzációeabb számai- leszerződtem ; 
val óriási sikert aratott. A műsor min- színházhoz és 
(len egyes száma oly tökéletes művészit | jjiet „Marinka, .. —.......
nyújt amilyent a régi békevilágban is pompás operettben arattam. Ezután 
csak clvétvo láttunk cgy-ogy műsor ke- jött életem legszebb diadala, „.t ka- 
relében. Elsőrangú varieté-műsor olyan rom Hrácia", amelyet irntnár kef- 
jbisgazdagságával azonban, miut amely- százszor játszottam el kitűnő paH- 

• ‘ u Kuyui vríeiiin iuowt uiejjlvpU, A litrreijuiuei, ilülinUjj xlw 
közöntéget, még a békeidőben sem talál- városi Operettszinház 
kozhatunk soha egy esti előadás kereti- Amikor „A uáruiu gravia 
l»'n. (7aírc van Duren et Max Meria szélek, feltétlenül^ rnefc kell emlite- 
niondain táncospár, Atzorys olasz akro nem Szabolcs Ernőt, az, upcivti 
bálák, f/ie Cycllng Brunettes amerikai nagyszerű rendezőjét, aki éjt, napot 
'i'lúiii biciklisták, Devillier uszony a egybe vetve dolgozott, a sikerért, 
szentpétervári cári opera volt príma-1 A következő operett, amelyben 
ballerinújának én tizenkét tagú társula szerepem volt, a Pompadour. Jtt 
<ánnk táncprodukciói, n. 3 Swifts Atno- ismét el kell mondanom egyet-mást, 
Fika legügyesebb zsonglőréi és Pichel és [ amelynek, ha döntő hatása nem is 
mnincrc burleszk excentrikusok mind .volt életemre és pályámra, minden- 
fpnypontjai a műsornak, amely díszére esetre elégséges volt ahoz, hogy el
válna bármely nagyvilági varieté-szín- , keserítsen, hogy álmatlan éjszaka- 
Padnak. A pompás műsort, amely a be , kát. okozzon nekem, hogy 
mutatón rendkívül nagy sikert artiioit, eltéríteni a színész pálya imadata- 
ck amely előreláthatólag egész hónapon tói, attól a szinpályálól, amelyet en 
at tolt házakat fog vonzani, Dthics Ősz- mindifi rujonydsífl szerettem, cs szé
kárnak kedves és hangulatos kupiéi és [retek, imádok most is.
Mahler Magda táncmfivésznővel ollejtctt i — A Pompadour szereposztása 
Jfrariózus tánca egészítették teljessé. A '.körül akkoriban tengersok bonyo- 
kozönség zsúfolásig megtöltötte a néző- dalom támadt. Én nem •akartam 
tért és hálás elismeréssel adózott azért a Pompadour asszony iidvarh<»lgyc- 
aonipás műsorért, amelyet Tarján Vil- nek szerepét eljátszani, mert orez- 
mos igazgató és Pásztor Béla titkár olyitvin, néni is éreztem, hanem Ind- 
üaKy szakavatottbággal állítottak össze. | tűm, hogy ez a szerep nekem telje-1

relében. Elsőrangú vari été-mii sor olyan

I n Koyal Orfeum most meglepte a

SZÍNHÁZ
Biíler Irén:

„A jogos kritika előtt mindig meghajoltam..." 
isep alkalmatlan. Emiatt állandó 
'rezgésben volt a színház levegője és 

<u sok i^Jegessóg valósággal meg- 
| mérgezte dzt a légkört, amelyben 
mi a kulisszák között élünk. A sze
reptől való vonakodásomat sokan 
félreértették c1; akkor kezdték kö
ridőt lem suttofjni:

' — Hitler nem mer
\ játszani.
| — Hogy mcrtcm-c, nem 
•ma már nem fontos, csak 

[bizonyos, hogy a színház „ 
[jának kérésére mégis eljátszottam a 
[szerepet, pedig egy másik operett- 
[színház akkoriban a legfényesebb 
\szerződtetést ajánlattal kínált meg. 
Éu azonban nem akartam a Fövá- 
rosÁ Opcrcttséihháztól megválni cs 
vállaltam a szerepet.

— Vonakodásomból tengernyi 
pletyka fakadt, amelynek én állot
tam középpontjában és amely Fe
dák Sárival való rossz viszonyomat 

[eredményezte.
— Én Fedák Sárit: az ország egyik 

legnagyobb művésznőjének tartom 
és tartottam mindig és engem bán
tott legjobban, amikor egyesek az én 
veremben és tud lomon kívül hozzá 
és hozzám méltatlan támadásokban 
részesítették őt. Az emberi rossza
ság ellen köti nyit harcot kezdeni jó
sággal, de a hamu alatt meglő púiét 

\ emberi leik iisnl ereden ség sz ót á má
déi sóit nehéz kivédeni: És itt egye
sek ilyen módon harcoltak, anélkül, 
azonban, hogy engem a közönség 
szeretetétől meg tudtak volna fosz
tani.

— Ellenségeim fegyverei csak
szúrlak, de nem öltek.

— Én színésznő vagyok, a nyilt 
színpadon, a reflektorok világában 
élek.'.ós! nv!ji(hmkinG’k^,,v|’lpKuiIJ.v.:.gr. 
vagyok, nki támadni akar. A jogos! 
kritika, előtt meghallak és megha
joltam mindig, -de elkeseredtem, 
amikor cgynttiiKutívn-’a 
pörölyütósek, amelyeket az igazság
talanság ós bizonyos egyéni érde
kek vetettek felém.

-- Semmi sem tart azonban 
örökke.. Én magam. kerestem fel Fe
dák Sárit a Margitszigelen, aliol 
egy egész napot, együtt, töltöttünk 
és ahöl mosolyogva meséltük .el 
egymásnak, lmgy • egyesek minden 
fáradozása kárbaveszett.

— A „Pompadour” után hosszú 
időre elutaztam betegen Olaszor
szágba. • A majdnem kétéves szakn- I 
dalian fellépés kifárasztott, beteggé 
tett.

— Azután hazajöttem, felleptem 
az „Apukám."-\ya\\ majd a „Drójo.s,- 
lóí“-ban (ks most résztveszek abban 
a nagy diadalban*  amelyből a. .,Ao- ■

A „Nótás kapitány,l-nak ma lesz a 
huszonötödik előadása a Fővárosi 
Oporéltüziuházbun. Sohasem kellett 
.■ i.vlra mOgbecattliHink a jubileumo
kat. mint, éppen manapság, amikor 
a közönség tetszése juhih^-is előadá
sig engedi vinni a durabot. Megláto
gattuk öltözőjében Farkas Imre ope
rettjének főszereplő jót, Bilbr Irént, 
aki a következőket mondotta a Hét
fői Napló számára:

— Az ország majdnem vala
mennyi színpadán fölléptem inár, 
barangoltam ós bolyongtam vidéki 
társulattal egyik városból a másik 
városba, reggel próbáltunk, délután 
utaztunk, este játszottunk és hogy 
nem egyszer ért bennünket, a közön
ség részvétlensóge, amely arra 
kényszer!tett, hogy felszedjük szín
padunkat. leszedjük kortináinkat és 
tovább álljunk.

— Ez a vidéki színész élete: Nyo
morúság, tengődén és nélkülözés s 
akik munkájukat és pályájukat itt, 
a fővárosban kezdik, sohasem tud
ják és sohasem fogják megtudni, 
mit. szenved á magyar szóért, a ma
gyar színész, akit sorsa vidékre 
üz cl.

— Számtalan szép siker állott 
már akkor hátam mögött, amikor 
a budapesti Városi Színház meghí
vására feljöttem Budapestre és a 
Városi Színházban felléptem a 
„Rcichstadti herceg**-ben.  Ma már, 
amikor az idő távlatából nézem ezt 
a szorepemet és ezt a fellépésemet, 
arra a megállapításra jutok, hogy 
az operettben nem volt meg a re
mélt sikerem ós ezt csak annak tu
dom be, hogy a krinolinos, udvari 
szerep nem volt nekem való. A sze
rep nem yoj,t a l^gjQhty.és., .$i( pepi, 
tudtam kedvvel játszani, jnert nem 
szerettem. A ..Giil-baba, ós y Tatár
járásban aratott nagy' komoly s'ikc-‘ 
reim után kevéssé, •meghökkentem.

— Nem válnék be’ Pesten! gon
doltam magamban, és nehéz szívvel 
állottam ki esténként a szinpadra.

A „Reichstadti herceg” után 
ZxoWo.s . Andor bűbájos meséjű 
„Mátyás kárál,v“-ában léptem fel, 
majd újból visszautaztam Kassára, 
ahol férjem szintársuljda játszott.

— Hosszú idő telt ej. .Egyszerre a 
Fővárosi Operettszinház meghívott 
a. „Tatárjárás" Mogyorósi önkénte
sének szerepére. Ez a szerep nekem 
különös emlékem. Ebben léptem fel 
először és ebben arattam első nagy 
sikeremet. Székesfehérvárott.

— Feljöttem hát Pestre. Eljátszot
tam Mogyorósit és mondhatom, 
nagy siketem volt. A közönség táp- 
solt, a hírlapok kritikusai vala- 
menyien elragadtatással írtak ró
lam és dicsérték temperamentumo
mat, hangomat, játékomat. Ekkor 

a Fővárosi Operett
legközelebbi sikere- 

, a táncosnő” cimü
I

________ w_____ i, „A há- 
rom grácia**,  amelyet; immár kéf- 

neremineí, Halmay Tiborral a Fő- 
színpadán. 

,A bárom gráciádról be-

Ernőt? az operett |

í
|

|
|

Fcdákkal

ámmlni a Kar. /í jo.c/oxi

tás kapitéiny"-bnx\ partnercím mól
lett nekem is jut valami.

vasár- 
Halr'tl- 

citnü 
•rtlún és 

Ibsen Kt- 
Renais-

• A. nagysikerű Földes-vígjáték, a Kis 
muszkák, kedden, csütörtökön és 
tökön és vasárnap Strindberg 
tdne-n hétfőn, Csókoljon meg! 
pompán francia vígjáték, szó 
szombaton (huszonötödször), 
sdrüe7c-jo, pénteken szerepel a 
sáncé Szinhdz műsorán.

• Kiss Ferenc, Csortos, Kátkal, Kö
kény Ilona, Borosa, Harmath Hilda, 
Síró Anna, Vondrcy ragyogó profink 
ciói minden esto a Blaha Lujza Színház
ban. Az őszi siker-míisor utolsó hete. 
Vasárnap délután mérsékelt helyárak.

• Páratlan és példátlan világsiker a 
„Marica grófnő", amely esetéről estére 
táblás házukkal kerül színre a Király- 
Színházban, Lúba«s Juci, Vaály Ilona, 
Pálmay Ilka, Pásztor Ferike, Kiss Fe 
renc, Rátkai, Latabur, Borosa, Szirmai, 
Kaskó grandiózus együttesében. Vasár
nap délután nz „Árvácska**  Kiss Fe- 
yenccel, Vaály Ilonával, Somogyi Nusi- 
val, Borossal, Latabárral, Szirmaival, 
mérnökeit helyárakkal.

• Kiss Ferenc, Csortos, Rátkai. Kö
kény Ilona, Iloross. Harmath Hilda, 
Siró Anna, Vondroy ragyogó produkciói 
minden esto a Balta Lujza-Szín házban. 
Az őszi siker-műsor utolsó hete. Vasár 
nap délután .mérsékelt Jielyárak.. ,í

MOZI ÉS FILM
Kvittek vagyunk!

Lubitsch Ernő első amerikai filmje és 
egy francia attrakció a Kamarában

Sokan vaunk a nagyközönség és a 
szakemberek körében Olyanok, akik inár 
színin lemondtak a mozi jövőjéről, azt 
mondván, hogy a kinematográfiában uiúr 
újat, hozni ikui lehet. Ezekre alaposan 
rácától a Kamara-mozi o heti műsora. 
A Kamara olyan finom és értékes iilm- 
iiu'iveszeti ujdon-ágot hoz, mint Lubitsch 
Kinőnek, az Amerikába elszerződött ki
tűnő német reiidevőnok első amerikai 
íilmjo. Ebben a filmjében Lubitsch Ernő 
bebizonyította, hogy igenis lehet írjál és 
értékeset nyújtani még a kinematográ
fiában, amelynek rétjén még nincseu 
inimjnm ösvény letaposva. Lubitsch Ernő 
valósággal színpadi attrakciót produ
kált ezen a R^dius-íilmcn. Fölényes ele
gancia, Pazar gazdagság, csodaszép toil- 
lottek, lebilincselő téma és nagyszerű 
szülészek jellemzik e/.t a filmet, amely 
azonban a közönséget, leköti ugyanazok
kal az eszközökkel, amelyekkel egy szín
darab lekötné. És Lubitsch Ernő, az ame
rikai Lubitsch, valósággal brillírozott e 
filmben, amikor elejétől végig kitünően 
pointirozvn. hoz ki minden motívumot 
és ummentiimot. A tiljn feliratai, ame
lyeket Taeséry László írt, ötletesen, 
illusztrálják az érdekes mesét.

Ugyanez a művészi recept vezotte 
egyébként

A hetedik mennyország
rendezőjét is, aki szintén a mai modern 
korból vett témát dolgozott fel nagy
szerű technikai eszközökkel é« kitűnő 
színészekkel, akik közül kitűnik Gábriel 
de Grayone, a Száguldó kerék főszerep
lője.

Mindkét film igen nagy sikert aratott 
a Kamara kényes ízlésű, válogatott kö
zönségénél.

Holnap, 
november hó 4-én 

íelife le a 
;Oova'r^d Wsmon 

3»<r£ vak-ó-L; 'cnarKKwrwáöav; :,7aac<aHtt&£grilBMtat 
milliós pályázatának 

határideje

Édes Anyám! . . .
Hymnus az anyai szeretőiről nyolc 
fejezetben A Mozgókép-Otthbn, 

Omnla, Corso nagy attrakciója-
l'nnepi hangulatban folyt le u Alozgó- 

képQtthon,'Oninra és CorSó,1' Bndapr'st o 
három legkedveltebb clwhefiea diliházai- 
nak pénteki premierje, Suba, lihuet 4>lyau 
■ rdeklŐdós . nem . előzött meg, .mint az 
,Édes Anyám!" cimü Fox világattrak
ciót As tyihadllm olyan sikert nem ért.el. 
mint n kinematográfiának ez a halhatat
lan nicsferművo. Annyi' hatásokra épült 
Ilim után, szinte üdltőlég bhtott ez a nni- 
v(;szi alkotás és u közönség meghatva 
figyellc a mindnyájunk szívéhez nőtt 
való élet egy darabjának.pergőét. Sy.ehi 
nem maradt szárazon és mindenki lei
kébe zárta a gyönyörű Iliiig hatásának 
( Lui ul hatatl un emlékét és megállapíthat
juk, hogy az -.Édes Anyám!" . < . felelte 
áll minden idők aktualitásának és a ki
nematográfia örökhecsii, klasszikus mos- 
teriníivének tekinthető.

A nctxies tendenciájú. film;főszer^időjé' 
Háry Carr. Ki kell jelentenünk, hogy 
ez a íllinszinú znő a •jelenkor legnagyobb 
művésznője, nki lé]-kbcmarkoló drámai 
játékával az embofáhrázoJás művészet^ 
nek csúcsán jár. Mifidcnt egybevetve’:

;r film, melyet 
néznie, akiben 
uz anya iránti 
legszentebb ér.

nz . Édes Anyám!" nz 
mindenkinek meg kell 
csak egy S7ikrája is él 
szeretetnek As mindenki 
zésének áldoz okkor, midőn 2 érát szén 
tel a fllin művészet o halhatatlan mea 
termő vének megtekintésére. .

dl
IŰI

November hó 7-én a 

MOZGÓKÉP- 

Őíi YHON-ban

lpKuiIJ.v.:.gr


» HÉTFŐI NAPLÓ Budapest, nnvemher 3.

Tekintettel az ..Édes Anyám!**  tökéle
tes művészi értékére és nevelő hatására, 
a Székesfőváros Tanácsa — amire példa 
eddig móg nem volt - - a filmet Budapest 
székesfőváros területére a vigalmi adó 
alól mentesítette.

• A legnagyobb Mary Plckford-íilmek. 
Mary Pickford, Amerika kedvence, aki 
férjónok Donglas Fairbanksnak a tár
saságában nemrégiben beutazta egész 
Európát, sajnos. Budapestet elkerülte. 
Most azonban, ha nem is zomélyesen, 
do legjobb filmjei főszerepében elkerül 
mihozzásk is. A l’rojoctograph Rt. meg
szerezte Magyarországra a legkedvel
tebb amerikai művésznő kót legújabb 
filmjét és ezeket november 7-ón és 8-ún 
mutatja hu ünnepélyes bemutató kere
tében. Az egyik film elme Rosttá, és 
benne Mary Pickford egy spanyol tán
cosnő szerepét játssza, a második pedig 
Az arcai énekesnő, amely szintén a mű
vésznő egyéniségére szabott, nagyszerű 
szerep. A két film közül a R ősit a kerül 
elsőnek a nagyközönség elé a londoni 
premiérrol egyldőben január hó folya
mán. A filmek nagy sikeréhez minden 
bizonnyal hozzá fognak járulni Kálmán 
Jenőnek, a Projcctograph Rt. drama
turgjának feliratai.

JÖN november 7-én JÖN I

HARRY PIELl
Várkonyi Mihály 

legnagyobb sikere 
„bz élet hullámain"

című első amorikai filmje 
Radius Paramount attrakció

Bemutatják:
EldorAdá és Belvárosi 

mozgók
• A Quo vndis, a kinematográfia Icg- 

hatalinasabb alkotása leszállított hely
árakkal még néhány napig kerül bemu
tatóra a Royal-Apollóbnn és nz Urániá
ban. Előadások kezdete az Urániában 
5, háromnegyed 7, fél 9 és 10.10 órakor, 
a Royal-Apollóban fél hat, fél 8, fél 10 
ómkor.

ORION film ORIOM film

RAMON NOVARRO
és

BARBARA LAMARR
főszereplésével

ír

ORION Ilim OR'ON film

RAMON NOVARRO
és

BARBARA la M?1RR
SCBAfiAJIOtJCHF, főszereplőt

ORION Film

a KAMARA
lubits jűtfikrendje

Előadások:
negyed 5, negyed J, ( és |Q órakor

SPORT
Budapest—Zágráb 3:1

Ültöt. At. — Bíró: Vértes Imre
:O)

lyes helyzetet teremt a horvát csatársor, 
amely résziikre komort eredményez. A 
komort Fischer elvetéssel védi. Majd 
eredménytelen magyar korner követke
zik. A 37. percben Takács lövése a 
zágrábi hálóban akad meg, Vértes bíró 
azonban ofT-side címén nem adja meg. 
A 40. percben a horvátok ellen szabad
rúgás, a labda Opatához kerül, akinek 
lövése a kapusról visszapattan Opatához, 
aki azt góllá értékesíti. (2:0). Rövid me
zőnyjáték után a félidő leteltét jelzi a 
bíró.

Szünet után több gólhelyzet támad 
egymásután a horvát kapu előtt, ame
lyek előkészítésében főképen Rémay III 
tevékenykedett A 15. percben egy gyors 
horvát akció következményeképen Vinek 
a zágrábiak jobbösszekötője megszerzi a 
horvátok első gólját. (2:1). A közönség 
viharos tapssal jutalmazza a horvátok 
szép akcióját.

Ezután magyar támadások egész soro
zata következett. A horvátok kitünően 
védekeznek. Majd egy súlyos bírói téve
dés következtében jut a magyar legény
ség harmadik góljához. Jeny kézzel 
fogta le horvát ellenfelét, ennek ellenére 
Vértes bíró a vendégek ellen Ítél szabad
rúgást, amelyet a 26. percben Kohut 
juttat a horvátok hálójába (3:1).

A magyar csapat ezután döntő fö
lénybe kerül. Szebbnél-szebb lövésok 
mennek a horvát kapára, amelyek azon
ban sorra, eredménytelenek.

A zágrábiakban egy rendkívül szim
patikus, tehetséges játékosokból álló csa
patot ismertünk meg. Lelkesen, egymást 
megértve küzdöttek elejétől végig. Rend
kívül gyorsak, labdaéhesek, igazi, vér
beli futballisták. A legroinénytelenobb 
labdára is pillanatok alatt startolnak.

A mieink közül elsősorban az MTK 
balszámyat emeljük ki. A támadások 
zömét ők vezették és készítették elő. A 
ha-lfsorban Blum és Fuhrmann játéka 
magaslott ki. A Fogl — hátvéd — pár

A magyar futball ünnepet ült vasár
nap: a háború után tegnap volt az első 
alkalom, hogy az utódállamok egyiké
nek reprezentánsait: a jugoszláv futball- 
sport, legjobbjait láttuk vendégül a ma
gyar fővárosban. A közönség meleg és
tüntető szimpátiával fogadta a horvát 
futballistákat és szeretőiének mcg-inog- 
ujuló meleg tapsokban adott kifejezést 

Ünnepi aktussal kezdődött a mérkőzés. 
A magyar és horvát futballsport vezetői 
a pálya közepére mentek és az elhang
zott iidvözlöboszédok után átadták egy
másnak az ajándékokat. Az MLSz a 
Zágrábi Szövetség jugoszláv színekkel 
ékesített pompás eolyomzászlaját, a 
zágrábi futballisták viszont az MLSz 
Corinthián-plakottjeit kapták ajándékba.

Vértes Imre bíró sípjelére a csapatok 
a következőképen álltak fel:

Budapest: Fischer (VÁC)—Fogl II, 
Fogl III (UTE)—Fuhrmann (FTC), Nyúl 
II (MTK), Blum (FTC)-- Réruay III 
(NSC), Takács (Vasas), Orth, Opata, Jeny 
(MTK).

Zágráb: Frledrloh (Hrvatski Aka- 
demskl SC)—Dasovics, Vrbancsics (Grad 
janski)—Hitreo (Gradjanski), Rupec 
(Gradjanski), Göt-z (Gradjanski)—Benko- 
vies (FIASK), Mantler (Gradjanski), 
Perska (Gradjanski), Vinek (HASK), Ba- 
bies (Gradjanski).

Magyar támadással kezdődött a mér
kőzés, amely azonban a horvát fedezet
soron akad meg. Az 5. percben Takács 
szép lövését Friedrloh csodás biztonság
gal védi. A 7. percben esik az első kor
ner, még pedig a zágrábiak javára, ame
lyet a kitünően helyezkedő magyar vé
delem hiúsít meg. A 24. percben Mantler 
lövését Fischer kornerro védi, a középre 
jutott labdát Fischer kiboxolja. A labda 
Jennyhez kerül, aki lefut vele, a bccen- 

’ terezett labdát Opata fogja, (Írthoz 
passzol, aki védhetellenül a hálóba jut
tatja. (1:0).

Újrakezdés után ismét a magyar csa
pat támad. Orth a 28. percben kiállt, I nagyszerűen látta el feladatát és Fischer 
helyét Opata foglalta el, akit viszont teljesítménye is a legnagyobb dicséretet 

I Kohut holyettesíh A 34. percben vészé- I érdemli meg.

Törekvés- BTC 3:1 (1:1) — Üllőt út. 
Bíró: Fenyves Miklós.

Törekvés: Lantos—Mészáros, Siogl— 
Lúgost, Wéber, Iváncsícs—Szántó, Ttritz 
Veréb. Bartos, Schrelber.

BTC: Palcsek—Horváth TI., Grúbcr— 
Borsányl, Buchnitz II., Horváth III.— 
Haja, Horváth IV., Buclinitz I., Varga, 
Sclrweng.

A mérkőzés bővelkedett, durva jelene
tekben. A Törokvés nagyobb technikai 
fölényét a BTC durvaságokkal próbálta 
ellensúlyozni. A Törekvés fölényo már 
az első félidőben rúgott góljávol jut ki
fejezésre. A BTC durva játékának kö
vetkezményeképpen a bíró a kót Hor
vátitól kiállította. A második félidőben 
a BTC is vezet néhány támadást, cson
ka csapatukkal azonban képtelenek 
eredményt elérni. A Törekvés két újabb 
góllal javítja az erdményt, míg a piros- 
fohérek Buchn.il: 1. révén érték el egyet
len góljukat. A mérkőzés vége toló Pál- 
esek megsérül és bolyét Schwcng fog
lalja ol. Mezőnyjátékkal ér véget a 
mérkőzés.

II. osztályú bajnokság:
Ékszerész—UMTE 2:0, 33 FC-EMTK 

KTE-TTC 1:0. Föv. T. Kör—ETC 
Husiparos—BAK 3:2.

0:0. 
1:1,

Szombati eredmények: 
osztály: MTK—II. kor. IVE 2:1,I. . _________ ,

FTC—UTE 1:1. VAC-KAC 1:1, Vasas- 
Zug] ó 3:0. NSC -BEAC 6:2.

II. osztály: MAO—Postás 1:0, UTSE— 
KAOE 1:1.

Hz MTE 
usxővepsenye 
rokonszenves munkás egyesület nőkA rokonszenves munkás egyesület nők 

az úszósporlban ez volt az első szárny
próbálgatása. A kittiuően sikerült ver
seny eredményei a következők:

Junior mellúszás íoo méter: Ezer Jó
zsef (MAFC) 1:30 mp., 2. Mokány János 
(MAFC), 3. Simmer Gyula (MUE).

Nyomatott az „UJSAQOZKM" könyvkiadó te nyomda r.4, körforgőgóffin, Rökk Szilárd ucca t

Strezsák
A 

BTC kapusát egy összetulúsX'a v’, ? 
jón niegrugtúk. A nmua. “ T.esí‘- 
szállitották a kórházba _ p*"' él<’ll<|nül 
mentők vitték el « móri , a
nek a lábát törték - aki-
uoeat pályán lejátszott pjv 
BTC mérkőzésen Bulooku oT’iKór~ 
ETC játékosát lábtiiréssei eZnu*  "z el a mentők a pályáról. * llltottik 
sporthlrlapírö,’ á' Mag,.** lsm’rt 
aóg titkára á „ feu^bi 1̂' 
nap eljegyezte Lnstig Lilikét teS'

— Az osztúlysorsintók
ásl nyerési esélyük' miatt tönmgX v’’ 
súrolja a közönség, miért i • 
készlet már nagyon kevés.
fogva a főolárnsllók üzletfeleiket J?1' 
a kapott sorsjegyeket vagy vissMkilwf] vagy azok árát klogyeS^™^ 
jenek, mert csak azok vesznek rZt 
ért“ a ySOr8tó"'kb,ln’ kik a ““vsjőmk

- Előadás az OllmplásCTól. Szieberlk 
Imre Mav gépgyári folügyelő, az olyan 
Piai végrebajtó-bizottság tagja, p’"! 
ős nr ofjzmpfcfsz címmel vetített és moz. 
góképekkel kísért, két részből álló elő- 
adást irt az Urániában. Az első rés*  
^c^ber 5-én. seerdán délután pontosan

órakor veszi kezdetét, míg a mása, 
dik rész november 12-én, ugyancsak szer
dán d. u. óakor kerül sorra. Az elé- 
adó népszerű formában kívánja ismer
tetni hallgatóságával n párisi ulympiász 
főbb mozzanatait.

Kezdő hölgy úszás 60 méter: 1. Stieber 
Lotty (MAC) 58 mp., 2. Verő Magda1 
(MUE).

Ifjúsági mellúszás 200 méter: 1. Susz- 
trovlls Károly (MTE) 8:9 mp., 2. Szabó 
István (VÁC), 3. Vermes Ferenc (VÁC).1

Búvárúszás: 1. Draskovits Pál (MAC), 
2. Szegő Dzső (MTE).

Ifjúsági gyorsúszás 100 méter: 1. Susz- 
trovits Károly (MTE) 1:17 mp., 2. Fehér 
István (VÁC), 3. Wenzel József (FTC).

Kezdő mellúszás 80 méter: 1. Szöllössy 
István (MTE) 1:9 kétötöd mp., 2. Maurer 
Vilmos (MAC), 3. Frisch Sándor (MTE).

Mellúszás TIT. oszt. 400 méter: 1. Bar
tók László (OTE) 7:1 mp., 2. Horváth 
László (III. kér. TVE), 3. Konecsny Vil
mos (MTE).

Ifjúsdql hátúszás (kizárásos) 100 mé
ter: 1. Szabó István (VÁC) 1:25 mp., 2. 
Susztrovits Károly (MTE), 3. Fehér Ist
ván (VÁC).

Kezdő vegyes staféta 3X60 méter: 1. 
MTE (Szöllössy, Tunikold. Hoislcr) 
2:33 négyötöd mp., 2. VÁC, 3. III. kor. 
TVE.

Gyorsűszás II. oszt. 700 méter: L Hói
ba Tivadar (III. kér. TVE) 2:42 egyötöd 
mp., 2. Hajdú András (VÁC), 3. Ango
lul Béla (MUE).

Vegyes staféta III. oszt. 3X80 méter:
1. MAFC A) 3 háromötöd mp., 2. III. 
kor. TVE, 8. MAFC B)

— A bajnokság állása. 1. MTK 11 pont.
2. VÁC 10 pont, 3. Vasas 9 pont, 4. NSC 
8 pont, 5. III. kor, TVE 8 pont, 6. KAC 
7 pont, 7. Törokvés 7 pont. 8. FTC 6 pont, 
9. BTC 3 pont, 10. Zugló 3 pont, 11. UTE 
3 pont, 12. BEAC 8 pont.

— A Vasasok ifjúsági birkózó versenye. 
Pehelysúlyban: 1. Dropa Jánon (Vasas), 
2. Schmidt László (Törkvés), 3. Kronamó 
Istváu (Csepel). — Könnyűsúly bon: 1. 
Aranyi Lajos (MTE), 2. Fekete Konrád 
(MTK), 3. Flekkor Mátyás (MTE). — 
Kisközépsúlyban: 1, Borbély Ferenc 
(MÁV). 2. Fehér Jenő (MÁV), 8. Kováts 
Károly (Törekvés), 4. Szathmáry Míklór 
(MAC). — Nagyközépsúlyban a helyezé-

I

Fr»acft — SmoMng
kötttönxis ös •ládái

Skalla Testvérek IV, Hajó a. 3. Tel. 199-01.

Mérték szerint készítünk elegáns 

férfiöltönyöket 
valódi angol és cseh szövetekből 

előnyős fizetési 
feltételek mellett 

Araink készpénzben vagy részletben változatlanok 

Starker is Tírök Vili, Jézaef körút 62. íl

Pénzkölcsön
ékszerekre és mindennonnl értéktár 
gyakra, árura és ingatlanra. Ékszereit 
saját érdekébon becsiiltesso meg ná 
lám. Ékszerekért horribilis árakat fi
zetek. Tuchten J. törv. hit. ékszerszak
értő vállalata, Dohány ucca 57. szám.

Tolofón: József 66-91

Mozgófénykép színházak 
műsora

Carmen-Mozgó: Hollywood (a leghíre
sebb amerikai filmstarok felléptével). — 
Az eltiltott csók (Mattyasovszky Ilona- 
Lázár Gida). Előadások d. u. 4-tvl 
kezdve.

Corvin-Szinház: Covered Hágón 
Magyar és Angol Híradók. Előadások 
fél 7 és 9 órakor.

Kamara. (Tel. József 140—87). Kvittek 
vagyunk. (Lubitsch-fllm) — Hetem 
mennyország (Főszereplő Gábriel 0 
Gravone). Előadások negyed 5, negyed í, 
8 és 10 órakor.

Mozgókép-Otthon (Tel. 188-S2). ®de»- 
anyáin! (Mary Cnrr). Előadások 4, ", ’i 
lCórakor. ,,,..^1.

Royat-Apolló: Quo vadisf LrezáUItoU 
holyárakkal. Előadások «1 «, ’«> s’ 
10 órakor. n ...

Olympia-Mozgó. (Tel. J. 129-47 . U? 
üzlet lót főnők, három felesek. '? 
vlgj. 8 folv.) - Fehér tigris fiséi » 
Dcanő. Előadások fél 4, fél 6. »• 1
10. — Keddtől kezdve: Aki mer, az ns 
(TTarald Lloyd). n_ifl

Tivoli. (Tol. 83-49). Jasmina rancW 
film). — A floridai kaland (amerikai uj 
donság). Előadások 4, 6, 8, 10.

Uránia: Ovo vadls? ÍSlonkl®V!C5ir-k- 
lághírű regénye). Lwzáiiílott h'*B u 
kai. 5, háromnegyed 7, fél 9. 1 1

Kiadja: 211 , .
A „Hétfői Napló**  lapkladövállala««

Üzemvuetü- Ounatoh (MW

Buchn.il

