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Dr. lenyyel Zoltánt vádolja Sztanykovszky
bűnpártolással a Tiszn-jyilliossásban
Lengyelt szembesíti a rendőrség a vádaskodó Sztanvkovszkyval — Cseh* 

szlovákiában keresik Tisza István gyilkosait
í Á Tisza-gyilkosság bűnperének 
bjrafelvétele tárgyában, mint isme
retes, szombaton reggel a szegedi 
Csillag-börtönből Budapestre hoz- 
l&kSzanykovszky Tibort, a bűnpör 
egyik elítéltjét, akinek kihallgatá
sát Szrubián Rezső rendőr tanácsos, 
a főkapitányságon nyomban meg
kezdte. A rendőrség a kihallgatás 
eredményét a legnagyobb diszkré
cióban tartja, do a Hétfői Napló 
munkatársának sikerült ennek elle
nére Sztanykovszky szenzációs vallo
mása felől hiteles információt sze
reznie.

A tegnapi kihallgatás során 
Sztankovszky állhatatosan védeke
zett a gyilkosság vádja ellen s most 

is azt hangoztatta, hogy teljesen 
ártatlan Tisza meggyilkolásában. 
A rendőrségen eléje tárták annak az 
ismeretlen nőnek a vallomását, aki 
annak idején a Tisza-gyilkosság 
ügyében Sztanykovszky és Gartner 
szerepét simertette. A kihallgatás 
során Sztanykovszky elmondotta, 
hogy

Lengyel Zoltán dr.-nak tudo
mása volt arról, hogy Tisza 

István grófot megölik,
de a gyilkosságot nem akadályozta 
meg s a hatóságokat sem értesítette' 
a készülő bűntényről. Vallömásában

Lengyel Zoltánt határozottan 
bűnpártolással gyanúsította meg.

A vallomás következtében a rend
őrség azonnal nyomozást indított 
annak valódiságának kivizsgálása 
érdekében. Szrubián rendőrtanácsos 
vasárnap ismét kihallgatta Sztany- 
kövszkyt, aki ezúttal már részletes 
adatokat szolgáltatott arra ■ vonat
kozóan, hogy

milyen pozitív értesülései van
nak a Tisza-gyilkosságról és 
Lengyel Zoltán állítólagos bűn

pártolásáról.

Vasárnap este ügyvédi körökben is 
elterjedt a szenzációs hír s az Ügy
védi Kamarában nagy megdöb
benéssel tárgyalták Lengj él Zoltán 
szereplését a Tisza-bűnpör újrafel-

vételével kapcsolatban. A rendőrség 
különben intézkedett, hogy

Lengyel dr.-t mielőbb szembe-, 
sítsék Sztanykovszkyval.

A nyomozás szálai különben az 
újrafelvétel során elhúzódtak 
Csehszlovákiába is, ahol a főkapi
tányság detektívjei nyomoznak két 
fiatalember után, akik állítólag a 
gyilkosság előtti napon az azóta 
megszűnt Meteor kávéházban tar
tózkodtak. A fiatalemberek egyiko, 
egy vöröshajú, akkor rácsapott az 
asztalra s azt kiáltotta: „Gyerünk 
gyilkoljuk meg Tiszát"! A detektö
veknek sikerült e kél fiatalember 
felől megbízható adatokat Csehszlo
vákiában szerezniük.

Tizmilliárd értékű ópiumot csempészett 
Pestről Kínába a Pharmácia vezérigazgatója 
a Walla gyárban készült cement vázákban

Hamburgban megtalálták a Sörház uccából elindított másfél mázsás küldeményt 
A budapesti rendőrség leleplezte James Dollant, a kinal ópium csempészek vezérét

f A budapesti államrendőrség a pénz
ügyőri hatóságokkal karöltve több mint 
[negyedévi fáradságos nyomozás után 
példátlanul nagyarányú és érdekesség 
'szempontjából egészen egyedül álló 
'csempészéin ügyben fejezte be felderítő 
munkáját Nemzetközi szempontból sem 
volt még érdekesebb nyomozása a pesti 

(‘rendőrségnek, mel’t kutatásainak ored- 
■ ményét egyforma kíváncsisággal várja 
Magyarországon kívül: Németország, 
'Törökország, Kína, Anglia és Amerika. 
Az egész világ közvéleményét méltán 

'érdeklő, gigantikus méretű ópiumcsem- 
péezéai ügy felderítéséről a Hétfői 

\Haplő tudósítója számol be elsőnek kö
vetkező tudósításban:

A hamburgi rendőrség 
■•foglalja a mSsMImtzsa 

heroint
f Ez év júniusában röpült világgá Ham
burgból a különös hír, hogy nz ottani 
rendőrség mintegy másféLmúzsányi he
roint (őplumterméket) foglak le, amely 
szállítmányt hat hatalmas kővázában 
Budapestről csempésztek Hamburgba 
azzal a szándékkal, hogy onnan Kínába, zzal a szándékkal, Hogy onnan n.wuw, »»
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a sanphaí-i kikötőbe szállítják. A ham
burgi kikötő vámrendőrsége a nagy
szerű fogáshoz egész véletlenül jelenték
telen kis gyanú alapján jutott. Amikor 
ugyanis a Budapestről feladott hat da
rab, másfólmétor magas, félméter átmé
rőjű, egészen tömörnek látszó kővázát 
megvizsgálták, a szakembereknek föl
tűnt, hogy a váza tetejét alkotó, díszes 
virág kel y beket rézcsavar okkal erősítet
ték az oszlopokra, holott a tömör kővá
zákat egy darabból szokták kifaragni. 
Mi sem természetesebb, minthogy a 
kelyheket Iccsavarták és okkor nagy 
meglepetéssel fedezték fel, hogy

a tömörnek feltüntetett vázák felső 
nyílásait cement-massza horkolja be.
A betapasztásul szolgáló masszát Is 

felfejtették és okkor még nagyobb meg
lepetéssel fedezték fel, hogy a

teljesen klvájt vázák szlnültig meg 
vannak rakva pléh-dobokokkal.

A pléh-dobozok feliratúból arra lehetett 
volna következtetni, hogy tartalmuk 
fertőtlenítő szer, do amikor az első do
bozt kinyitották, rögtön kiderült, hogy 
nem ilyen ártalmatlan szert* akartak ily 
titokzatos módon Kínába juttatni, kido-

rült, hogy
a hat hatalmas váza az ópiumból elő
állított heroin nevű bóditószorrcl van 

megtöltve.
A sok-sok ezer pléhdoboz fehér-por tar
talmát lemérték éa ekkor az la kiderült 
hogy Magyarországból

142 kilogram súlya heroint akartak 
Kínába csempészül.

A hamburgi kikötőraktárban képzel
hető milyen szenzációt keltett a felfede
zés, do hallgattak és vártak. Vártáik, ki 
fog az áru továbbítása céljából jelent
kezni.

I

Horogra kerül a „látha
tatlan fej11

És nem kellett soká várakozni. Június 
vége felé jelentkezett a „vázákért" egy 
amerikai úr, Jamos Dollan, aki nagyon 
előkelő megjelenésű ember és aki igen 
nagy meglepetést szimulált, amikor a 
kolosszális méretű ópium-csempészésért 
fejolősségro kezdtek vonul. Eleinte min
dent tagadott, végül is beismerte, hogy 
a nagyszabású csempészést valóban cl 
akarta küvotni bevallotta, hogy 

slker esetén Kínában tizmllliárdot 
keresett volna az Európában kétmil

liárd értékű bódltószerrcl,
do nőm volt hajlandó társait olárulni.

A hamburgi rendőrség erre átiratot 
küldött a budapesti hatóságoknak a 
csempészési ügy további felderítésére és 
a budapesti rendőrségé az érdem, hogy 
az egész kolossztális méretű és fantaszti
kusan érdekes ügy részleteit tisztázta.

Mingyárt a nyomozás elején kiderült, 
hogy

James Dollan, aki Törökországból 
jött Budapestre, két hónapig tartóz

kodott u magyar fővárosban.
Ennyi időre volt szüksége a körülmé
ny os csempészési manőver megszervezé- 
sólioz. A „láthatatlan fej" egy feltűnő 
szépségű amerikai mozistar tíetty Sin* 
clair társaságában időzött Budapesten 
április, május és június hónapokban. A 
Dunap aló tóban, a Gollórt-szállóbon és a 
Margitszigeten laktak és a divatos mu
latóhelyeken igen nagy feltűnést keltet
tek. Az elegáns amerikai úr és a ra
gyogó szépségű mozi színésznő akkori
ban népszerű vendégei voltak a pesti 
lokáloknak.

A „láthatatlan fej" azonban csak osto
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volt kedélyes, mulat ni vágyó ember. 
Mint most kiderül, nappal igen nagy 
energiával foglalkozott a század egyik 
legérdekesebb csempészési ügyének bra
vúros előkészítésével.

Megismerkedett a Pharmacia gyógy
szer-vegyészeti gyúr rt. igazgatójával, 
Strauss Imre okleveles gyógyszerésszel, 
tikit rá tudott venni, hogy a heroin
csempészés keresztülvitelében — amely
nek során azért kellett a heroint Né
metországból Törökországon keresztül 
Magyarországba, majd innou külföldön 
csempészni, mert Magyarországon nin
csen ópiumtermelés és így teljesen gya
nú mentes terület — segítségére legyen. 
Dollan munkája annyira sikerült, hogy

a Hamburgban lefoglalt hat kővázát 
Strauss Imre igazgató adat la fel a 

Pharmacia Rt. nevében.
Ebből a szenzációs megállapításból ki
indulva, a nyomozás uz ügy minden 
részletét tisztázta.

Kővázakat rendelnek ■ 
Walla-gySrban

A nyomozás legközelebbi eredménye 
annak megállapítása volt, hogy a Ham
burgban lefoglalt csempészvázákat

a Walla József cement- és műkőgyár 
Asztalos Sándor ucca 12. szám alatt 

lévő telepén készítették.
A Walla-gyárban csakhamar kiderült, 
hogy a cég a legteljesebb jóhiszeműség
gel készítette el rendelésre a vázákat. A 
rendelést Strauss Imre igazgató adta 
fel. aki május havában egy németül 
rosszul beszélő angol úr, tehát Dollan 
társasagában jelent meg a ll'allu-gyár 
telepén.

— Uruguaybán egy új mozi épül mon
dották — annak, a tetejéro kell hét da
rab. díszes kőváza. A vázák oszlopainak 
belül kivdjtnak kell lenniük, hogy túl
ságosan nehéz, tömör oszlopok ne ter
heljék meg a mozi tetőzetét. Az oszlopo
kat díszítő amphora-szeríl lcelyheket pe
dig külön kell faragni és rézszögek út
ján kell rájuk erősíteni.

A Walla cég teljesen gyanútlanul el
fogadta a rendelést és a többször sürge
tett leszállítás megtörténtekor ugyan
csak gyanútlanul bocsátotta Dotlanék 
rendelkezésére azt a cement masszát, 
amely a heroin-dobozok elhelyezése Zitán 
uz oszlopok betapasztásújioz kellett.

A hét, teljosen masszívnak föltűnő kő
vázát a Walla-gyúr telepéről a Sörház 
ucca 1 szám alatt levő raktárhelyiségbe 
szállították, amelyet Strauss Imre igaz
gató bérelt ki nemsokkal előbb.

Nagy opiumcsomagolas 
Strauss igazgató I akácán
A nemzetközi ópium egyezmény kiját- 

Bzása céljából Németországból Török
országba szállított és onnan — rejtélyes 
módon — Budapestre csempészett hc- 
rarnes ládákut

Strauss Imre Igazgatónak Ferenc Jó
zsef rakpart 26. szám alatt lévő la

kásán helyezték eh
A nyomozás megállapítása szerint az 

igazgató lakásán lörlónt azután a nagy 
átcsomagolás, amit James Dollan és 
Stiauss Imre együtt végeztek bezárt aj
tók mögött — részben a fürdőszobában, 
részben az igazgató dolgozószobájában. 

A nagy ládákba csomagolt német he
roin papír-pakkolúsú volt. Piros és kék 
pergament papír burkolt egy-egy cso- 
inugot. Ezt a burkolatot leszedték min
den rgyqs csomagról, a fehér porból 
álló heroint azután áttölfötték a „fer
tőtlenítő szer" jelzéssel ellátott yléhdo- 
bozokba és az így hosszú szállításra al
kalmas módon átcsomagolt szállítmányt

a Ferenc József rakparti lakásból le
szállították a közelben béreli Sörház 

uccai raktárba,
almi it vázák már készen állottak.

A nyomozás során Strauss igazgató 
személyzete elmondotta, hogy a zárt 
ajtók mögött való csomagálátf után

az Íróasztalt teljesen belepte valami 
fehér por, amit le kellett törülniük, a 
sok piros és kék papirt pedig el kel

lett égetniük.
A háztartási alkalmazottak természe

tében nem tudták, miről van szó, James 
Dollan kilétét sem tudták, do az ango
lul és németül beszélő úrról, aki Strauss 
igazgatónak gyakori vendége volt* pon
tosan ugyanolyan szemólyldrást adtak 
mint amilyent, u Walla gyárban kaptak

a detektívek az igazgató külföldi tár
sáról.

A Sörhúzuccal raktárhelyiséget napi 
százezer koronáért, tehát havi három 
millié) koronáért bérelte Strauss Imre 
igazgató. Ennek a drágán bérelt raktár
nak a rendeltetése kétségtelenül csak a 
transzport útnak indítása volt a célja. 
Hiszen a Pharmacia rt.-nek a Dem
binszky ucca 4. szám alatt van a gyára, 
ami jó messzire esik u Sorház uccútól. 
Ellenben a Ferenc József rakparti lakás 
ssak pár lépésnyire van. Érdekes, hogy 
a kővázákon és a heroin szállítmányon 
kívül mindössze kisebb mennyiségű ol
lóit meszel szállítottak a raktárba, ame
lyen az eljárás folyamán kihallgatott 
szakértők véleményo szerint legjobb 
esetben összesen másfél milliót lehetett 
keresni — a hárommilliós raktárban. Ez 
az adut kétségtelenné teszi a hatóságok 
előtt, hogy

Strauss Imre a Sörház uccai raktá
rát kizárólag a herolnszúllitás céljai

ra bérelte.

val megtöltött, gondosan letapasztott 
és összesrófolt

hat kővázát Strauss Igazgató megbí
zásából az Eger és Társai szállító cég 
vitte ki a dunai teherpályaudvarra.

Természetesen a szállítócég is a legtel
jesebb jóhiszeműséggel járt el.

Június 4-én került a váza-transzport a 
dunai teherpályaudvarra. Onnan gya
nútlanul útnak indították a Sanghajba 
irányított szállítmányt Hamburgba.

Dollan nagyszerűen végezto munkáját 
Minden tökéletesen sikerült. Nem gon
dolta, hogy u magyar jelzéssel elindí
tott szállítmányt útközben baj érheti!

A hatóságok több ízben hallgatták ki 
Strauss igazgatót, aki eleinte tudni sem 
akart az ópium-ügyről, de amikor pedig 
eléje tárták a bizonyítékokat további 
nyilatkozatokat nem tett.

A rendőrség a most befejezett nagy 
nyomozás iratait megküldte a vámigaz
gatóságnak és az ügyészségnek, hogy
ott történjenek meg a további lépesek.

A raktárból a bódítószer pléh-dobozai- Beréuy

Kommunisták merényletet 
akartak elkövetni Alfonz király

és Primo de Rivera ellen
5 kommunistát íaíariózSaitak

Púrizs, október 17.
A Chicago Tribüné közli Pertinaxuak 

külön futárral Spanyolországból kapott 
jelentését, amely szerint 5 barcelonai 
kommunistát letartóztattak, mert az oda

érkező Alfonz király és Primo de Rivera 
tábornok ellen merényletet akartak el
követni. A ezindikálistúk, akiket fél órá
val a vonat érkezése előtt tartóztattak' 
le, erősen fel voltak fegyverkezve.

Éles vita lesz ma a Házban
■tíz ellenzék még nem döntött további magatartása 

tekintetében
Közel négyhónapos szünet után ma 

tartja ' lső ülését u nemzetgyűlés. Búr 
a mai ülés csak formális, kétségtelen, 
hogy nem lesz mentes minden izgalom
tól. Az ülés elején Zsilvay Tibor, az el
nöki előterjesztésok során be fogja je
lenteni, hogy a belügyminiszterré kine
vezett Scitovszky Béla lemondott az el
nökségről, majd javaslatot tesz a leg
közelebbi ülés napirendjére vonatkozóan 
A napirendi szavazás előtt nem lehetet
len, hogy mingyárt az ülés megnyitása 
után

Bethlen István gróf miniszterelnök 
szólal fel,

Az ellenzék azonban módot fog talál- 
ni arra, hogy a lemondás politikai 

szlnjátékáról elmondja véleményét-
Az ellenzéki pártok ugyanis 
közvetlen a nemzetgyűlés ülésének

• megnyitása előtt rögtönzött értekez
letet tartanak,

s ezen döntenek magatartásukról.

Gróf Csáky Armandné, 
Timár Margótól ellopta egy 

fiatalember az összes ékszereit 
A fiatalember, aki gyakran Járt fel a lakásba, a bizalmas 

bűnvádi feljelentés után külföldre távozott
Regényes történettel foglalkozik az ál-; 

lamrendőrség úgynevezett bizalmi dotok- 
tivesopprtja. Érdekes pesti történet, ér
dekes és ismert szereplőkkel. Maga a 
büuügy nem is olyan kibogozhatatlan, 
mint amennyire regényesek a körülmé
nyek a különös pesti történet körül. Az 
eset hősnője gróf Csáky Armandné. egy 
arisztokyata különválván élő felesége, 
akinek az Árpád uccuban van elegánsan 
berendezett lakúsu. Gróf Csáky Armand
né ismert és közérdeklődést keltő szerep
lője a mondain Budapest életének. 
Leánykori és színésznői nevén Tímár, 
Margónak hívják gróf Csáky Armandnét, 
aki még másfél esztendővel ezelőtt is fel-j 
tűnő szépségű szereplője volt annak a ' 
pesti színes életnek, amely első roprezen- j 
tánaai közé számította a gyönyörű, szőke-; 
hajú, feltűnő megjelenésű Timur Margót,, 
akit évekig minden nyilvánoáhelyen egy : 
Ismert és előkelő rporünnan kisérgetott.

Gyönyörű ékszerei voltak a feltűnő 
szép, fiatal hölgynek, amelyek részint

értését dicsérték. A szép, fiatal hölgy va
gyoni helyzetét milliárdokra becsülték 
Pest éjszakai élőiének ismerői és nem le
pődtek meg azon a híren, amikor tudo
másukra jutott, hogy Timár Margó el
válva a vivőr sportférflutól, vagyonos 
életkörülményeit és jövendőiét egy ke
vésbé vagyonos arisztokrata házasságára 
bízta.

Az arisztokratával, név szerint gróf 
Csáky Armanddal egy külföldi fürdőhe
lyen ismerkedett meg a müvószpő, há
zasságra is léptek, do ez a házasélot csak 
rövid időig tartott. Nem váltak el egy
mástól, do az életben való további boldo
gulást különváltun próbálták megkeresni.

Timár Margó, mint gróf Csáky Ar- 
mandnó visszatért Budapestre, ahol a 
legelső szépségek közé számított, A há
zasság után ékszereinek javarésze meg
maradt és akik közelebbről ismerték, a
megmaradt ékszereknek értékét is mint

' jelentős vagyont emlegették.
1 Gróf Csáky Armandné budapesti gár

dáját, részint hódolójának Ízlését és mű- * szonélste közben megismerkedett egy na-

-JecuzsétErn
BAHÁMBEHOZATAL íffFTT NYUGATINDIAI BÁNÓN 

A LEGJPRRTAPkÓlÉK

gyón elegáns, ismert budapesti fiataléul* 
bérrel és nem tiltakozott az éjszakai tár- 

| sasághan közkedvelt fiatalember udvar
lása ellen. Körülbelül egy esztendővel ez
előtt engedélyt kért az ismert és szereplő, 
nagyon jó megjelenésű ur,.,hogy meglá
togathassa gróf Csáky Armandnét a la
kásán.

A látogatása mind gyakoribb és gya
koribb lett és már körülbelül 4—5 hónap
ja járhatott fel az Árpád uccai lakásba 
a fiatalember, amikor a grófné egyre na
gyobb megrökönyödéssel állapította me« 
hogy

értéktárgyai, vitrinjében őrzött és ré
gen szerzett műkincsei egyre-másra 

érthetetlen módon tűnnek el.
Természetesen felelősségre vonta sze- 

mélyzotét, az ügyes házitolvajuak azon
ban nem tudtak a nyomára akadni. Két
ségbeesetten panaszkodott a grófnő is
merőseinek és igy elsősorban annak a 
fiatalembernek is, aki feljárt a lakásába 
és aki maga is kijelentette, hogy az ol- 
tiint értékek felkutatására és

a házitolvaj kézrekerltésére mindent 
meg fog t^nni.

És mialatt a fiatalember, valamint ma
ga a grófné a házitolvajt figyelték, most 
ipar a vakmerőség netovábbja követke
zett, mert őrgróf Csáky Armandné háló
szobájából és ékszereskazettájúból egy
másután tűntek el az ékszerek. Hiába 
való volt minden kísérlet, nem lehetett a 
tolvajra ráakadni. Végül is a grófnőnek

az a gyanúja támadt, hogy a fiatal
ember látogatásai és az ékszerek el

tűnése között összefüggés vau.
A grófnő nem bírta idegekkel tovább 

az anyagi romlására vezető játékot és 
nagyon óvatosan, de megkérdezte a fia
talembertől, hogy nem tud-e valamit az 
eltűnt ékszerekről. A áatalember fölhá
borodva tiltakozott, úgyhogy végül még 
a grófnőnek kellett bocsánatot kérnie a 
kínos helyzetért és a fiatalember, mintha 
misem történt volna,továbbis feljárt az 
Árpád uecai lakásba. Egy’ szép napon éj
szaka hazajött a grófnő, kinyitotta ék
szeres dobozát és

kétségbeesetteu látta, hogy a doboz 
teljesen ki van ürítve és a tolvaj az 
utolsó darabig minden ékszert elvitt.
Egész lmtározottan emlékezett, hogy, 

aznap délután látogatóban volt nála a 
fiatalember és

néhány percre egyedül maradt a szo
bában.

Kétségbeesésében azonnul a rendőrség
re szaladt a grófnő, ahol ismeretlen tet
tes ellen megtette bűnvádi feljelentését, 
azonban annak a gyanújának adott kife
jezést, hogy a tolvaj valószínűen az a fia
talember lehet, aki feljárt a lakására.

A feljelentésre a főkapitányságról de
tektívek mentek a társaságban ismert 
fiatalember lakására, hogy „tanúként*4 
kikérdezzék, de a detektívek legnagyobb 
meglepetésére

nemcsak nem találták odahaza a tár
saságbeli ifjút, hanem megtudták, 
hogy az este kilenc órakor Induló 

berlini gyorsvonattal elutazott
Most már kétséget kizáróan bizonyos

nak látszott, hogy a grófnő ékszoreit és 
értéktárgyait ez a fiatalember lopta el, 
aki gróf Csáky Armandné kegyeibe fér
kőzve, gyakran feljárt a lakásba. Á 
grófnő, akinek

5—600 milliójába kerülhetett mini
málisan ez az ismeretség,

kérte a rendőrséget, hogy a nyomozást a 
legbizalmasabban folytassák le, mert nem 
szeretne botrány középpontjába kerülni, 
most pedig izgatottan várhatja, hogy u 
külföldre távozott fiatalember, a pesti 
éjszakai élet ismert szereplője, mikor tér 
Missza a magyar fővárosba, hogy a rend
őrség rátegye a kezét.

Újítás 
a paplangyártás terén 
Sok évi kísérletezés és tapasztalat után 
különfélo speciális módszerünk fölhasz
nálásával elkerült nz „IDEÁL paplanok** 
minflséjrót, különösen könnyűvé tenntiuk 
és azokat már ily állapotban hozzak 

forgalomba.

Sánflur „Ideát paplingyír
IV., Knmdr>wajHr Kéröly uc«a 1 se.

BP. TELEFON; 982-85
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egyetemi ifjak reggel megszállják 
az egyetemet, Hogy megakadályozzák 
a liberális és zsidó vallásik hallgatók 

bejutását
n nHm^t?vJlíé£en ma napirend előtt interpellálnak az.ügyben — Küldött

ség kéri fel Klebelsberg minisztert az egyetemi rend fenntartására
Küldött-

Kínos meglepetést keltett vasár
nap reggel a budapesti ifjúsági kö
telékekhez nem tartozó főiskolai 
hallgatók között az a hír, hogy az 
egyetemekre ma, hétfőn reggel csak 
olyan diákokat fognak bebocsátani, 
akiknek a nagy ifjúsági szerveze
tektől kapott igazolványaik vannak, 
azaz akik tagjai a bajtársi egyesü
leteknek.

A liberális diákság, valamint a 
főiskolai hallgatók között rövidesen 
híre terjedt annak is, hogy mire 
készülnek hétfőn reggel az egyete
meken. Eszerint

az orvostudományi, jogi, böl
csészettudományi, gyógyszeré
szeti és közgazdaságtudományi 
egyetem épületeit a régebbi vi
harosnak nevezett évek mintá
jára, a diákság megszállja s oda 
csupán az általuk kiadott diák-

; .igazolvány felmutatása ellené- amennyib.

Borzalmas robbanás egy kínai Itajön 

Több mint 1200 ember irtózatos halála
London, október 17.

(Wolff.) A Sunday Express tudósítója jelenti Shanghaiból: Kiuki- 
Angliái, a Kuang-Fung nevű kínai gőzösön, melyen Sun-Csuan-Fung 
1550 katonája volt, többezer gránát és nagymennyiségű egyéb muníció 
felrobbant. A robbanás következtében 1200 ember életét vesztette, a 
többiek közül sokan a lángokban, illetve a folyó habjaiban pusztultak 
el.

Heg akartak lincselni 
egy 60 éves ^liomtiprót 

a kisleányok szülei
A rendőrség letartóztatta szemérem elleni erőszak 
büntette miatt Gyurkovics József 60 éves nyugal
mazol! vasúti raktárnokot, aki kisleánykékat csalt 

a pestszentlőrinci erdőbe
(Kiküldőit tudósítónktól.)

ki

Kispesten, a Tamás ucca 1. szám alatt 
lakik esztendők óta Gyurkovics József 
nyug, vasúti ruktárnok, akit péntek dél
után az államrendőrsé.g emberei őrizetbe 
vettek és Budapestre szállítottak. Szom
baton déli 2 órakor dr. Fogl József rend
őrkapitány szemérem elleni erőszak bün
tette miatt előzetes letartóztatásba he
lyezte Gyurkovicsot és nyomban az 
ügyészség fogházába kísérték.

Határtalan izgalmat váltott 
az idős ember letartóztatásának előzmé
nye, az elkeseredett kispesti szülők kő
iében, akik csaknem maguk Ítélkeztek 
Gyurkovics József felett, mórt beteges 
hajlamai egész apr,ó> gyermekek megron
tása felé vitték.

. Néhány hét óta kisirt szemmel érkeztek 
hazu estefelé 6—8 esztendős apróságok, 
iskolás leánykák szüleik lakására és hiá
ba volt minden faggatás, az apró gyer
mekek, úgy látszik velük született szemé
remérzetüknél fogva, nem voltak hajlan
dók kétségbeesett sírásuk, idegességük és 
beteges panaszaik okát adni.

Csütörtökön délután azután egy sze
rencsétlen véletlon megmagyarázta a ki
csinyek kétségbeesését. Délután 5 óra 
tájban a pestszentlőrinci erdő mellett 
egy gyerek vészes kiabálására és sikol
tozására lőttek figyelmesek a járókelők. 
Többen borohuntak az erdőbe és a bozó
tok mélyén a földön egy toporzékoló, va
lóságos hisztérikus görcsökben fekvő 10 
esztendős kis apróságra akadtak és még 
látni lehetett egy rohanó embert, aki 
pillanatok alatt eltűnt az erdő sűrűjében. 
Valahogy magához térítették a szeren
csétlen apróságot, aki a következőket me
sélte el;
- Az iskolából jöttem ki és hazafelé 

mentem, amikor egy öreg bácsi jött oda 
hozzám. Cukrot adott a kezembe és meg- 

ben bocsát be hallgatókat.
Kereken kijelentették több zsidó- 
vallású hallgató előtt azt is, hogy 
hiábavaló lesz hétfőn minden kísér
letezés és próbálkozás, hogy bejus
sanak az egyetem épületeibe, mert 

kivezényelt hallgatók posztot ál
lanak az egyetem kapuiban, aki 
pedig mégis bejutna, annak szá
molnia kell a következmények

kel.
A liberális egyetemi hallgatók va
sárnap tanácskozásra gyűltek egybe, 
hogy megvitassák mitévők legyenek 
a hétfőn várható eseményekkel 
szemben s milyen védelmi eszközök
höz folyamodjanak, ha valóban tá
madás éri őket.

Az egyetemi hallgatók a legna
gyobb megütközés hangján tárgyal
ták ezt az újabb kínos ügyet s végül 
is abban állapodtak meg, hogy 

n hétfőn reggel az 

kérdezte, akarok-e még több cukrot Is. 
Amikor azt mondtam, hogy igen, kézen- 
fogott és vitt magával, hogy majd ott
hon ad cukrot. Kihozott ide az erdőbe, 
itt ledobott a földre, én elkezdtem bor
zasztóan sikoltozni és kiabálni, de hogy 
mi történt, azt nem tudom. A szerencsét
len apróságot hazavitték a szüleihez, 
ahol a kiállott izgalmak következtében 
tam hozzájuk, csuk tollszárakat és toll- 
ideglázt kapott. Szülei azonnal a rendőr
ségre szaladtak és bűnvádi feljelentést 
tettek az ismeretlen totteB cllon, aki 
minden valószínűség szerint meg akarta 
rontani fejletlen leánykájukat. A késő 
esti órákban hiro ment Kispesten a do
lognak és a különös hírre faggatni kezd
ték az apróságokat,

akik most már bevallották, hogy őket 
is a pestszentlőrinci erdőbe csalta ki 
egy idős ember. Hasonlóan az iskola 
előtt szóllitotta meg valamennyiüket 
és azt Ígérte nekik, hogy cukrot fog 
adni és az erdőben fából tolltartót és 

tollszárat fog nekik faragni.
i. Az' egyik gyerek véletlenül elmon

dotta, hogy a „bácsi44 a Tamás uccába

Ferenc napszámos, aki* ittas álla- 
pótban volt. Hangosan énekelt, mire 
a sarkon álló rendőr figyelmeztette, 
hogy hagyja abba a dalolást. 
Gálcsu felelet helyett egyenesen a 
rendőrre támadt, aki ellökte magá
tól és amikor az ittas ember újra 

• nekirontott és többször megütötte, 
védekezésül előrántotta kardját.

Gálcsu Ferenc még ekkor sem hát-

őr

60% megtakaríts* teherautóval szemben

Kívánatra üzemben bemutattak. Kérjen ajánlatot.

10 tarints Chenarii ü fflalcRer tehervontatú traktor

egyetemre való bejutásukban őket 
megakadályozzák, úgy ők

szervezeteik útjáu nyomban 
küldöttségben Klebelsberg Kunó 
gróf kultuszminiszter elé vonul

nak,

egyben módot keresnek arra is, hogy 
még ma, hétfőn, a nemzetgyűlés 
megnyitó ülésén az ellenzéki 
képviselők útján, napirend előtti 
felszólalás formájában tétessék 

szóvá az egyetemek ügye.
Klebelsberg Kunó gróf kultusz
miniszter két nappal ezelőtt tett 
nyilatkozatában kijelentette, hogy 
nem túri az egyetemi rend semmi
nemű megbontását s így remélhető, 
hogy a miniszter, még mielőtt bár
miféle incidensre sor kerülne, ér
vényt szerez a nyilatkozatában fog
laltaknak.

vitte el és itt bement az ogyik házba és 
ezen a nyomon, a gyéreit pontos útmuta
tása alapjáu ráakadtak a vén szatirru a 
Tamás ucca 1. számú házban. Egy idő
sebb ember tartózkodott az udvaron, 
mikor a gyerek rámutatott:

— Ez az a bácsi, aki az erdőbe vitt! I 
A detektívek rögtön vallatóra fogták I 

az idős embert, akiről kideinilt, hogy |

Windischgraetz és Hádosy 
karácsonyra amnesztiát kapnak?

Hír szerint baloldali politikáé elitéltek is kegyelemben 
fognak részesülni

Politikai körökben a frankügy 
kúriai ítélete utón az a hír terjedt 
el, hogy igen tekintélyes közélett 
tényezők is aláírták azt a kérvényt, 
amely Nádosy Imre és Windisch
graetz Lajos herceg számára, de a 
frankpör valamennyi elítéltje ré
szére is kegyelmet kér az államtól. 
Ezzel a hírrel kapcsolatban jólifi- 
formált körökben tudni vélik, hogy

a kegyelmi kérvény elintézésére 
rövidesen sor kerül. 

Tekintettel arra, hogy a baloldalon

is amnesztiát kérnek a politikai el-t 
Ítéltek számára, nem tekinthető 
zártnak egy olyan megoldás, amely 
szerint

a kormányzó az igazságügymi
niszter előterjesztésére kará
csonykor amnesztiát ad több po

litikai elitéltnek,
köztük a frankpör elítéltjeinek: Nd~! 
dosy Imrének és Windischgraetz La-\ 
jósnak is. Ezt a hirt illetékes helyen 
nem sikerült ellenőriznünk.

RíSüRa!

Karddal levágta egy rendőr garázda 
támadnának hezéí

Véres éjszakai botrány a Józsefvárosban
Vasárnap a hajnali órákban_.... ....... .x- .. . a I i áit meg, hanem elővette zsebkését!

Szigetváry uccában haladt Gálcsu és azzal rontott a rendőrre. A rend-l

* ) 
Gyurkovics Józsefnek hívják, 60 eszteiH 
dős vasúti ruktárnok és védekezésében 
csak ennyit mondott: ,

— Kérem szépen, én nagyon szeretem^ 
az apró gyerekeket, cukrot adtam egów 
szén idegen kislányoknak ég elvittení 
sétálni magammal őket. Sohasem nyul« 
tartókat faragcsáltam nekik. |

•— Nem, nem igaz, — kiabálták a gye^ 
rekek és teljes részletességgel kezdtétí 
mesélni, hogy hogy bánt velük a „gye
rekszerető bácsi'4.

Hatalmas tömeg verődött a húz eléj 
míg bent a lakásbun a jelenetek lezajlót^ 
tak és amikor a detektívek közölték azt 
idős emberrel, hogy a rendőrségre kelt 
jönnie, már végigfutott a hír az egész kis 
városon, hogy megtalálták a gyermek- 
ronlót.

Amikor Gyurkovics József kilépett a 
házból, egyszerre öklök és botok emel
kedtek feléje és az emberek torkuk sza
kadtából kiabálták:

— Agyon kell verni a vén kéjoncet!
— üssük le! Meg kell lincselni!
— Lincseljék meg!
És a feldühödött emberek éktelen lár

mával és magukból * kikelten rohantak: 
Gyurkovics József felé, mái- a botok és 
öklök az arca előtt hadonásztak,, meg-< 
kapták ruhájút, pillanatokon mulottj 
hogy lerántják a földre és a felizgatott,' 
elkeseredett szülők maguk ítélkeznek ri 
szorencsétlen, beteges hajlamú ember fe-« 
lett. 7

Csrk a detektívek nyugodt fellépésénél^ 
köszönhető, hogy véres lincselésbe nemi 
fulladt a felháborodott emberek dühe.

A két detektív a saját (esti épsége 
kockáztatásával visszarántotta az 
öreget, felfogták az ütéseket és meg
mentették a felizgatott emberek Ítél

kezésétől. \
Akik csak akkor nyugodtak meg, amikorí 
megtudták, hogy ti budapesti főkapitány-’ 
súgón letartóztatták Gyurkovics Józsefet, 
Kínos volt nézni itt Budapesten, araikor 
a szerencsétlen apróságok itt felvonultak.) 
hogy részletes jegyzőkönyvi vallamástí 
tegyenek megrontójuk ellen. '

szorongatott helyzetében
Gálcsu felé sújtott.

következő pillanatban GálcsiíA
hangos sikoltással összeesett és ru-i 
hóját vastag sugárban öntötte el a 
vér.

A rendőr kardja Gálcsu jobb
kezét csuklónál úgyszólván tel

jesen lemetszette,
úgyhogy csupán egy vékony bőr
darab tartotta össze az alsó éá felső 
kart. A súlyosun sebesült napszá
most az időközben értesített mentők 
a Rókus kórházba szállították.

A főkapitányságon azonnal meg
indították a nyomozást. Viglt Béla 
rendőrkapitány

elrendelte a kórházban fekvő 
Gálcsu őrizetbevételét

és intézkedett a rabkórházba való' 
szállításról. Egyben megindították 
a vizsgálatot annak megállapítá
sára, hogy a rendőr jogosan hasz
nálta-e a kardját.
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Titokzatos éjszakai
siurhálás hét sebesülttel

Az eszméletlen sebesül
teket még nem tudta a 
rendőrség kihallgatni

A rendőrség őrizetbe vette 
Sachs Ferenc és Károly budai 

műkereskedőket
Milliárdos fedezetlen csekkek kibocsátásával vádolják 

a Sachs testvéreketVasárnap hajnalban, három óra 
tájban a Pesterzsébet mellett el
húzódó Soroksári út és Hatói’ U£ca 
sarkán a rendőrőrszem két verbe- 
f úgy ott embert talált a földön fekve.

Nyomban segítségért sietett és ér
tesítetté a mentőket, akik a két 
eszméletlen állapotban fekvő em
bert első segélyben részesítették es 
kórházba vitték. Itt megállapítottak, 
hogy az egyik Tamula József 26 
éves napszámos, a másik pedig 
Pochmann József 42 éves pékmes
terrel azonos. A kórházban meg
vizsgálták a két sebesültet és meg
állapították, hogy a két ember sú
lyos és életveszélyes fej , tüdő- es 
hasszúrásokat szenvedett.

A két szerencsétlen embert ezideig 
még kihallgatni nem lehetett, a fő
kapitányság széleskörű nyomozást 
indított a titokzatos éjszakai szur- 
kálás tetteseinek clfogatására.

Ál • W underíichnét
keres a rendőrség

Hamisítják már a sashalmi 
delejt is

Wiinderlich Péterné, a sashalmi 
'delejes asszony, akinek viselt dolgai 
annyit foglalkoztatták a közönséget 
és a rendőrséget egyaránt, tegnap 
újra a rendőrségre került, most 
azonban nem öt vonták felelősségre, 
hanem maga volt a feljelentő. A. 
sashalmi delejes asszony, aki mosta
nában nem rendel, azonban gyakran 
felkeresi a Szív ucca 69. számú ház
ban lakó orvos rendelőjét, ismeret
len csaló ellen emelt panaszt. 
Wunderliehné előadta a feljelentés
ben, hogy egész sereg vidéki és fő
városi ember jelentkezett nála le
vélben és

sUrgették, hogy jöjjön cl már 
hozzájuk végrehajtani a deleje- 
zcst, amelynek előzetes díjazá
sát kifizették megbízottjának.

Wundcrlichné meglepődve olvasta 
a leveleket és mivel az előzetesen 
kifizetett dijakról semmit sem tu
dott. érdeklődni kezdett a sürgető 
levelek íróinál. Csakhamar kiderült 
azután, hogy ezeket az embereket 
egy élelmes csaló ültette fel, aki a 
delejes asszony képviselőjének adta 
ki magát és kihasználva hiszékeny
ségüket

a delejezésre előleget vett fel 
tőlük.

A .szélhámos, aki ügyes trükkje vei' 
többmillió koronát szedett össze, 
néhány helyen nemcsak előleget vett 
fel, hanem

ál-delejes vattát és vizet árusí
tott,

ami azután még kevesebbet hasz
nált, mint a Sashalomról kikerült 
delejes orvosságok. Most azután a 
rendőrség keresi a szélhámost, aki 
Wunderlichné nevével űzte csalá
sait és jobb cikkek hijján „delejes 
áruval utazott".

A főkapitányság intellektuális 
osztályán feltűnést keltő ügyben 
folytatnak vizsgálatot, melynek so
rán őrizetbe vettek két ismert fő
városi régiségkereskedőt.

Sachs Károly és Ferenc nemrégi
ben üzlethelyiséget béreltek a Lánc
híd ucca 7—9. számú házban, ahol 
műkereskedést rendeztek be. A Ke
reskedelmi Bank Terézkörúti fiók
jánál

négymillió koronás folyószámlát 
nyitottak

és megindították a vállalatot.
Nagyértékű
antik bútort, lakásberendezést, 
muzeális értékű családi ékszere
ket vásároltak össze és minden 

alkalommal csekkel fizettek.
A négymilliós tőke csakhamar ki
merült a bankban, de azért a Sachs- 
fivérek továbbra is

csekkekkel fizettek, amelyekre 
már nem volt fedezet,

Híres festőművészeket is felkerestek, 
akiktől nagymennyiségű festményt 
vásároltak, amelyeket azután a 
lánchíduccai kereskedésükben érté
kesítettek.

Legutóbb Kőszegi Béla ezredes

A rendőrség betiltja a charlestont, 
mert a táncolása szívbajt okoz
A táncmesterek is helyeslik a vad-charleston 

betiltását
Nemcsak a fővárosi táncmesterek, 

de a nagyközönség körében is nagy 
riadalmat és feltűnést keltett az a 
hir, hogy a budapesti rendőrség 
meg akarja tiltani az idei szezón 
slágerének: a charlestonnak tánco
lását. Ez alkalommal nem erkölcsi 
aggályok adnának okot a betiltás el
rendelésére, hanem súlyos egészség
ügyi kifogások merültek fel a char- 
leston ellen. Több európai és ameri
kai államban az egészségügyi ha
tóságok kérelmére — már megtil
tották a charleston táncolafdt, mert 
az orvosok úgy tapasztaltak, hogy 
ez a tánc annyira igénybe veszi és

LászlóFekete
különleges női és férfidivatkelme áruháza 

IV., Koronaherceg ucca 14-16
Népszerű osztály a félemeleten I 

(Bejárat az uccaközben levő kapun is.)
Nagy mulasztást követ el a saját érdekéve! szemben, 
ha „Népszerű osztályunkat a félemeleten11 nem tekinti meg I 
Naponta százával keresik fel az érdeklődők ezen osztályunkat, ahonnan 
kivétel nélkül mint vásárlók távoznak, mert az óriási 
kereslet dacára kimeríthetetlen készleteinkből mindig tudunk 

tisztelt vásárlóinknak olyan

női- és férfiszövet, selyem- és 
mosókelme maradékokkal

szolgálni, amelyek a legkényesebb Igények kielégítésére 
Is várakozáson felUI alkalmasak

Ezzel egyidejűleg ugyancsak fenti osztályunkon a múlt idényről vissza
maradt — de nem dívatjátmult — szövetek árusítása is folya

matban van.
Győződjön mag eddig még nem létezett olcső áralnkről

Szentháromság tél 7. szám alatt lakó 
özvegyétől vettek át csekk ellenében 
nagy értékű Mária Terézia korabeli 
bútordarabokat. Az özvegy, amikor 
megjelent a bankban, rájött, hogy 

fedezetlen csekket kapott.
Kőszeginé azonnal a rendőrségre 
sietett ahová már időközben több 
hasonló feljelentés érkezett a két 
testvér ellen.

Polonkay Gábor dr. rendőrfogal
mazó intézkedésére a Varga detek- 
tívcsoport két tagja

vasáruap délelőtt előállította a 
főkapitányságra a Nagymező 
ucca 60—62. szám alatt lakó 
Sachs Károly 26 éves és Sachs 
Ferenc 23 éves műkereskedőket.

Kihallgatásuk során beismerték, 
hogy

tíz esetben összesen körülbelül 
egymilliárd koronányi fedezet

len csekket bocsátottak ki.
A Sucás-fivóreket kihallgatásuk 

után őrizetbe vették.
A rendőrségnek az a gyanúja, 

hogy Sachsék más módon is megká
rosítottak, több embert, akik eddig 
még nem tettek feljelentést. Az ügy
ben tovább folytatják a vizsgálatot

kimeríti az izmokat és az idegeket, 
hogy számtalan esetben súlyos 
szlvbántalmakat okozott. Az elter- 
jedt hírek szerint a főkapitányság 
is mérlegelte azokat az egészség
ügyi szempontokat, amelyek külföl
dön a charleston betiltására vezet
tek és állítólag az a terv merült 
fel, hogy ezt a vad táncot, amely 
a közönség körében páratlan nép
szerűségnek örvend, nálunk is be 
kell tiltani.

Alkalmunk volt beszélni egyik ki
váló belgyógyász-professzorunkkal, 
aki a kérdésről a következőkben 
fejtette ki véleményét:

— Orvosi szempontból is elitélen, 
donek tartom a charleston táncold 
sónak túlhajtott divatját, mert ez 
a , tánc túlzott mértékben veszi 
igénybe nemcsak a test összes u. 
mait hanem nem kisebb mértékben 
az idegeket is, aminek az a követ 
kezmenye hogy az ilyen hirtelen és 
m aT?kiat i .CTŐSen igénybevevő 
mozdulatok következtében könnyen 
nivgyöngeség és szívtágulds állhat

~ sl10rt°l"k lassankint tré- 
nirozák be a szívet arra, hogy „ 
fokozott izommuuka következtében 
fokozott működést fejtsen ki, ad
dig a eharleston-bolondok az ehhez 
be nem trenírozott szívet teszik ki 
olyan fokozott izommunkának, amit 
a szív már nem tud követni. Van. 
nak blyanok, akik nap-nap után 
sokszor reggelig is a legvadabbüí 
tarjak a charlestont, ezeknél azután 
a különböző szivbántalmaknak ok- 
vétlenül fel kell lépnie.

Hogy mindkét oldalról megvilá. 
gitsuk a kérdést, megkérdeztük 
baphír Imrét, a pesti táncmesterek 
vezérét, aki a következőket mon- 
dotta:

— Az a charleston, amit az ame. 
rigaiak és az alsóbb néposztály taa. 
iái járnak, tényleg olyan vad, hogy 
az egészségre a legnagyobb mérték
ben káros és a táncolásnak ezt a 
módját én tiltanám be legelőször. 
A chareston betiltásáról elterjedt 
hir is ösak az ilyesfajta tánomód 
ellen szólhat. Mert non a charleston 
táncolásának egy másik változata, 
amit az angol arisztokrácia honosí
tott meg, és amit nálunk az előkelő 
körök táncolnak, ez azonban oly 
finom, mint a valcer, ez ellen semmi 
kifogás nem lehet.

A táncmesterek és a közönség 
möst izgatottan várja: betiltja-e a 
főkapitány a charlestont, vagyósak 
megfékezi a lábak tempóját.

H. E.

Éjszakai rablótámadás 
a Hungária körúton

_ Vasárnap hajnalban a Kenderffyt 
jicca és a Hungária körút sarkán 
szolgálatot teljesítő rendőr őrszenu 
arra lett figyelmes, hogy a közeli 
veteményes kertből gyanús nyöször* 
gés hallatszik. Odasietett és legna
gyobb meglepetésére

a kukoricásban meghúzódva egy 
meztelen kisfiút talált,

aki az éjszakai hidegtől félig esz
méletlen állapotban volt már. A1 
rendőrnek sikerült a^ környékbeli) 
lakosoktól néhány ruhadarabot szén 
reznie és a fiúcskát felöltöztetve elő
állította a főkapitányság központi! 
ügyeletére, ahol a kis fiú elmon
dotta, hogy Molnár György a neve, 
12 éves monori tanuló.

A kihallgatása alkalmával kin 
aölte, hogy egyik bátyja a Margit 
körúton épülő házon dolgozik és a 
Monofon lakó szülei azzal bíztak 
meg őt, hogy bátyjának hozzon be 
ruhát és élelmiszert. Monorról Bu
dapest felé utazva megismerkedett 
a vonaton egy fiatal emberrel, akt 
a Keleti pályaudvaron felajánlotta, 
hogy a legrövidebb úton elvezeti a 
Margit körútra, órdfc hosszáig csa
varogtak és amikör a fiúcska fárad
ságról panaszkodott, azzal vigasz
talta meg, hogy nyomban odaérnek. 
Az elhagyatott Hungária úton ásd 
ismeretlen fiatal ember, a kukori* 
cásba üsotta őt, ahol

hirtelen rávetette magát a fiúcs
kára, földreteperte, azután a 
mellére térdelt, néhány súlyos 
ökölcsapást mért a fejére és 
amikor Molnár elvesztette esz
méletét, meztelenre vetkeztette, 
ruháját és a magával hozott 

csomagot elrabolta,
fA’ kisfiú előadása után nyomban 

detektívek siettek ki a jelzett helyre., 
de nem sikerült semmi olyan nyo
mot felfedezni, amiből megállapít
hatták volna az éjszakai utondllá 
kilétét.
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HÍREK
Hoitsy Pál 
ünneplése

( Bensőségteljcs ünnepség színhelye volt 
[Vasárnap délutáu az Otthon írók és 
Hírlapírók Köre. Díszkögyűlés kereté
iben előkelő közönség előtt leplezték le 
Ja Kör elnökének Hoitsy Pálnak olajfes
tésű arcképét. Sziklay János az Otthon 
alalnöke nyitotta meg a díszközgyűlést 
* üdvözölte Hoitsyt. Hegedűs Gyula az 
ótthon Kör főtitkára hosszabb beszéd
ben méltatta a jubiláns kiváló érdemeit. 
Beszéde ^tán leleplezték az arcképét, 
amely Kemény Nándor festőművész al
kotása. Ezután sorra következtek az üd
vözlő beszédek. Balassa Imre ez Újság
író Egyesület, Gallina Frigyes dr. fő
jegyző a főváros és a polgármester Sa- 
lusinszky Imre a Hírlapírók Nyugdíj
intézete és a Szanatóriumegyesület, 
\{Hindy Zoltán dr. a Pázmány Péter Ka
tolikus Hírlapírók Egyesülete, Lam- 
brec/ií Kálmán dr. a Pátria Magyar 
'írók és Újságírók Egyesülete, Sümegi 
|Vilmos pedig az Újságkiadók Otthona 
nevében üdvözölte Hoitsyt, aki megha
tott szavakkal válaszolt az elhangzott 
beszédekre. Este az Otthon nagytermé
ben százteritékes banketten ünnepelték 
Hoitsyt. Elsőnek Rákosi Jerjő köszön-- 
tötte. Halász Lajos dr. ny államtitkár 
laz Otthon, Ripka Ferenc a főváros kö
zönsége, Márkus Miksa az Újságíró 
'Egyesület, Róna József szobrászművész 
ipedig a Fészek nevében köszöntötte 
{Hoítsyt. aki elérzékeny ültén válaszolt. 
LVégül Nagy Emil nyug, igazságügymi- 
Iniezter Tégi politikai vezérét ünnepelte 
^Hoitsy Pálban.

lr — Miniszteri beszámolók. Pesthy 
‘Pál dr. igazságügyminiszter vasár
nap tartotta meg Simontprnyán be
számolóját, ahol átvette Simon- 
Jtornya díszpolgári oklevelét, is. Az 
Igazságügynüniszter kíséretében 
voltak Platthy György és F. Szabó 
Géza nemzetgyűlési képviselők is. 
tA beszámolói’őí üdvözlőtáviratot 
kjildlttek Bethlen István gróf mi- 
íiiszterelnöknek. — Csáky Károly 
gróf honvédelmi miniszter ugyan
csak vasárnap mondotta választó
kerületében, Gáván képviselői be
számolóját.

— Búcsú a Terézvárosban. A Fau- 
ibourg 8t Therosie lakóira ma ünnepi 
(nap virradt. A terézvárosi plébánia 
Jteunplomba tömegesen zarándokoltak az 
’ájtatos hívek. Az uccán pedig a Jókai 
pzobor ,tövéig végeláthatatlan sorban 
'álltak a búcsúsok sok népies örömet 
láruló sátrai, melyeknél^ környékén 
ugyancsak nagy csoportokban verődtek 
Ötezo azok, akik szeretik a vásárflát,

— Eltemették Bacher Emilt. A 
részvét impozáns megnyilatkozása 
fellett temették el vasárnap dél
után a kerepesiúti izr. temetőben 
BácAezí Emilt, a Viktória malom 
iirtelen elhunyt vezérigazgatóját. 
A temetésen a társadalmi, közgaz
dasági és pénzügyi világ számos 
tagja volt jelen. ..................
— Ballag! Aladár Mohácsról. 
Nagyszámú közönség hallgatta vé- 
pig vasárnap délután a régi kepvi- 
lelőházban a Magyar-Török Egye
sület emlékgyűlését, melyet a mo
hácsi vész négyszázéves évfordu
lója alkalmából rendeztek. A gyű
lést Dömötör Mihály volt belügy
miniszter nyitotta meg. A mohácsi 
vész okairól pedig Ballági Aladar 
történelemtudós beszélt, érdekesen 
fejtegetve azokat a négyszáz évvel 
azelőtti politikai momentumokat, 
amelyek eWéíői VoU»k A mohácsi 
vésznek.

— Fábián Béla beszámolója Rákos* 
gmtmlhályon. Fábián Béla, a pestvidéki 

rülot nemzetgyűlési képviselője vasár
nap délután Rákosszentmihályon beszá- 
Jmolóbeszódot mondott, amelyet óriási lel
kes közönség hallgatott végig. Fábián 
Béla beszámolójában réwletepen foglal* 
kozott az aktuális politika! kérdésekkel, 
főként pedig a gazdasági helyzettel. A 
nagyszámú hallgatóság szűnni nem akaró 
lelkes óvációban részesítette a kerület 
szeretett képviselőiét, akinek tiszteletére 
este WMdi WM.

OFERA-iWHlmm
muúsaatt

dlvatdruhdzd, népszerű osztálya a szuterénben 
Kossuth Lalos ucca 0 sz.

Feljelentették a Viktória malom 
vezérképviselőjét, hogy Palócz 

vezérigazgatóra hivatkozva 
elsikkasztotta az ügynökök 

jutalékát
Vizsgálatot Indítottak a járásbíróságon Is, ahonnan eltűntek 

a polgáriper aktái
Vasárnap délelőtt megjelent a fő

kapitányságon Solti Andor, a Vik- 
tória-malom ügynöke és feltűnést 
keltő feljelentést tett Berkovits B. 
Sámuel, a Viktória-malom vezér
képviselője ellen, akit sikkasztással 
vádolt meg Solti. Előadta, hogy 
Berkovits azzal bízta meg, hogy a 
vezérképviselet részére provízió el
lenében gabonát vásároljon, a vidé
ken. Solti rendszeresen bemutatta a 
vásárlásról szóló diszpozíciót, amely
nek alapján ki kellett volna utalni 
számára az alkuszdíjat, Berkovits 
azonban azzal halogatta a fizetést, 
hogy

Palőcz Bódog, a Viktória vezér
igazgatója nem utalta ki az 

ügynökök számára a pénzt.
Az ügynök egy ideig várt, később 
azonban türelmét veszítve a Vik
tória igazgatóságához fordult, ahol

Palócz Bódog kijelentette, hogy 
a pénzt már átadta Berkovits- 

nak, 
mire Solti bebizonyítottnak látta,

— Halálosvégű szerencsétlenség a 
Leipziger gyárban. Nagy Péter 42 
éves gyári munkást a Leipziger 
gyárban a lendítőkerék elkapta s 
fejét összeroncsolta. Koponyatörés 
következtében meghalt. Rendőri bi
zottság szállott ki a helyszínére, 
amely a holttestet a törvényszéki 
orvostani intézetbe szállíttatta.

— Gázoló autótaxi. A Kecskeméti utcá
ban a Bp. 16—10G rendszámú autótaxi 
hátrálás közben elütötto Szanyi Andor 
kerékpáros póstualtisztet, aki jobb lábán 
szenvedett sérülést. Zabolynek József 
gépkocsivezetőt előállították a főkapi
tányságon s az eljárás megindult annak 
megállapítására, hogy a balesetért kit 
terhel a felelősség.

— Időjárás. A Meteorológiai In
tézet vasárnapi jelentése szerint az 
időjárásban egyelőre némi felhőzet, 
valószínű kevés csapadékkal s a 
hőmérséklet csökkenésével.

— A Gazdasági Hírlap ma jeleut meg 
dr. Kása Miklós szerkesztésében, színes 
tartalommal. Ara 5000 korona.

Tíz én reklámom, 
„Olcsó és divatos nölrukák!**
Divatos téli köpeny enn

végig bélelve —............................. wlFw

Divatos téli köpeny ven
szőrmével ~..........-............— ... ■

Barna szörmeöunda 3.500 
Divatos szövetrubűk finn 

minden .inbe. _   WWW 
ftffirMSie 700 
TSSSSSSr* 480 
Szövet* 
TrNMok

• Mgujahb divct szerint- 

250
IrlHiiülr. Iliin jogi szemináriuma
Tanulmányi ügyben dijtttan tanácskozás. Jegyzeh 
bérlet. Eiőkéaxltéa bftraMlvIk •avataMre és

Konyha■•wiawnaw V|L qhök«!y út 1?. 
Fiiétó l kedv smény.

A tafc fw koronákban érlelők

hogy visszaélés történt és a járás
bíróságon beperelte Berfrovitsot. 
Bányász Vilmos dr., Solti ügyvédje 
bűnvádi eljárás is akart indítani és 
ezért megjelent a bíróságon, hogy 
áttanulmányozza az aktákat, azon
ban legnagyobb meglepetésre kide
rült, hogy

nyomtalanul eltűntek a perira
tok, amelyek között voltak a 
bűnvádi szempontból fontos ok

mányok is.
Bányász dr. azonnal jelentést tett az 
esetről, mire

a járásbíróság elnöke szigorú 
házivizsgálatot rendelt el az 
irattárból eltűnt okmányok 

ügyében*
Ezek az események szombaton zaj
lottak le, Solti pedig vasárnap meg
tette a bűnvádi feljelentést Ber.to- 
vits ellen és annak a gyanújának 
adott kifejezést, hogy a Viktória 
vezérképviselője más ügynökökkel 
szemben is hasonló módon járt el.

— A Corvin áruház póruljárt lá
togatója. Tegnap délután a Blaha 
Lujza-téri Corvin áruházban járt 
Borson Ferencné budapesti lakos. 
Bors önné egy ideig nézegette a vá
lasztékul kirakott árut, mikor az
után vásárolni akart, megdöbbenve 
vette észre, hogy kézitáskájából is
meretlen tettes ellopta egymillió
kétszázezer korona készpénzét és 
ötvenmillió koronás takarékkönyvét. 
Borsonné feljelentésére a rendőrség 
nyomozást indított a tettes kézre- 
kerítésére, mert attól tartanak, 
hogy a nagy áruházba zsebtolvaj
banda fészkelte be magát, amely 
fosztogatni fogja a közönséget.

Az „OFA“ Holziudustrle A.-G. Geuf közli, 
hogy e hónap 9-én Genfben megtartott övi 
rendes közgyűlésen elhatároztatott, hogy a 
IV. sz. szelvények október 16-tól kezdődóleír 
3.50 svájci frankkal. Invonva 3 százalék a 
svájci szelvényadó fejében, tehát nettó 3.355 
svájci frankkal kerülnek beváltásrp, még 
pedig Budapesten a Magyar Országos Köz- 
ponti Takarékpénztárnál, Bécsben a Nieder- 
ósterreichische Eacőmnte Gesellscliaftnál, 
Genfben a Comptoir d’Esoompte de Genova- 
nél és Zürichben a Blankarl & Co. bank
háznál.

SÍaol duArilcnSnib

Gróf Tisza István
szobrának leleplezése

A kormányzó koszorút helyezeti 
a szoborra

Debreeen, október 1|A
Ezrekre menő közönség részvételével 

országos ünnep keretében ieplozték le va-1 
sárnap délelőtt a debreceni Tisza István 
tudományegyetem előtt Tisza István gráf, 
első szobrát az országban.

Magyarország kormányzója, Klebels' 
berg Kuno vallás- és közoktatásügyi mi
niszter kíséretében reggel különvonaton 
érkezett Dobrecenbe. A díszes és lelkes 
fogadtatás után megszemlélte a helyőr
séget, majd megtekintette a klinikai te
lepet és résztvett az egyetem zárókő leté
ten ünnepségén.

Tisza István gróf szobrának, Kisfaludy - 
Stróbl Zsigmond mester gyönyörű alko
tásának leleplezésén is résztvett a k01'4 
Hiányzó. A szoborról Klebelsberg Kuno 
gróf, vallás- és közpktötásügyi miniszter 
beszéde után hullott le a lepel. Ezután 
Berzeviczy ^Albert, a Magyar Tudomá
nyos Akadémia elnöke méltatta Tisza 
Istvánt.

A beszéd után a kormányzó mély ha
tást keltő szavak kíséretében helyezte el 
a nemzet koszorúját a szobor talapzatán, 
majd Zsitvay Tibor, a . nemzetgyűlés, 
Klebelsberg Kuno gróf miniszter pedúg 
a kormány koszorúját tette le a szoborra, 
ahova'ezenkívül a különböző testületek 
és egyesiilétek több, mint ötven koszorút 
helyeztek el.

A szobor leleplezése után a kormányzó 
meglátó J ttu László Miklós tábornokot, 
a debreceni helyőrség parancsnokát 
Balthazár D.ezső református püspököt.

Erélyes akció készül a biztosítókat 
tel ellen. A kárbiztosttási szerződése^ 
szabályozása ügyében törvény ja vaslat 
készült, mely javaslatot rövidesen a 
nemzetgyűlés elé akarják terjeszteni, 
A szóban levő tervezet, ellen azonban 
az összes termelési ágak a legliatározot-*' 
tabb formában állást foglalnak és a 
megvalósítás ellen tiltakoznak. A Ma
gyar Gyáriparosok Oa^ágos Szövetségi 
legutóbb bizalmas értekezleten tárgyalta 
a tervezetet és egyhangúan oda nyilat
kozott, hogy a Bzóban levő novella töt 
vényerőre emelésével a termelést a biz^ 
tosító társulatok százmilliárdokkal ter< 
helnék meg. Információnk szerint 
egyébként egy igen jelentős és nagyó 
szabású akció van folyamatban a vég
ből, hogy a kartel monopóliumát, drága 
és kedvezőtlen tarifapolitikáját meg
törje, még pedig éppen a legkonzervatí
vabb rétegek körében. Egy középhang 
kezdeményezésére ugyanis egy ariszt 
tokiatokból, nagybirtokosokból és egy
házi férfiakból álló csoport, a mely összei 
sen több, yiipt 2,000.000 hold termőföldei 
és a kapcsolatos mezőgazdasági és ipari 
instruktust képviseli, mozgalmat kez^ 
dett avégből, hogy egységesen átruház
zák biztosításaikat egy angol csoport 
biztosító vállalatra, amely lényegesen 
olcsóbb és kedvezőbb díjtételeket szabna 
meg. ’ .

— Halálos villamoselgázolás. Ma éj^
fczaka.a Vilma királynő úton a villamos 
elgázolt egy harminc év körüli ismeret
len férfit, akinek összeroncsolt holttestéi 
a tűzoltók emelték ki a villamos kerekei 
alól. A rendőrség megindította a vizsga
latot. /

— Nova elnöksége. A Nova közli/
hogy elnökévé Krausz Simont, aleU 
nőkévé Bárczy Istvánt választotta 
meg. 5

— A Mentők közgyűlése. F.hó 17-én 4e. 
19 órakor tartotta a B. Z. M. E. 35-ik ővt 
rendes közgyűlését gróf Karátsonyi Jenő 
v. b. t. t. elnöklésével. A közgyűlés számos 
mentőt részesített kitüntetésben.

— Rendőri készültség a betiltott szo
ciálist* gyűlés miatt. A szociáldemokra
ta pártnak a Tattersplba vasárnapra 
hirdetett gyűlését, mint ismeretes, nem 
engedélyezte a rendőrség. Vasárnap a 
főkapitányság államrendészeti osztálya 
széleskörű intézkedéseket foganáLosltotfi 
a rend fentartáflára. A vasárnap minden 
különösebb inoldéns nélkül múlt el.
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A HÉT ÜRAI.KODÓ FILMJE:

VILÁGÉGÉS 
VILÁGÉGÉS 
VILÁGÉGÉS

FJrst Natlonal Bt*r cx’qíIv film 8 felvonásban 
Főszereplők: Í11,:nr.hc íwiet és U«n Lyon 

kamBa
CAPITOL 

ORION
Frod Tbomson-SUver King

A repülő táltos
KAMARA fól 5, negyed 7, 8 és 10 órakor 

Cor nne Qrlfftt

A gyenge pillanat
ORION fél 6, negyed 8, negyed 10

Conrad VeIíÍMbÍ
a Halálrózsák

Vllűgégés és ű Fregoli Kupifány
a Capltolban

SZÍNHÁZ - MOZI
Békeffy-Kabos párbaj félbandázzsal
Békeffy László provokálta Kabos Gyulát — A párbajt két hét múlva 

tartják meg — Kínos incidens az Andrássy nti Színházban

Kínos incidens zajlott le aj Andrássy 
úti Színház öltözőjóben. Kabos Gyula, a 

I népszerű komikus intrikával vádolta Bé
keffy Lászlót, a kitűnő konferansziért, 
akinek egyik darabjában kellett volna 
játszania. A szóváltás hamarosan vereke
déssé. majd botránnyá fajult, amelynek 
hevében

Kabos Gyula súlyosan megsértette 
Békeffy Lászlót,

aW a sértésre sértéssel válaszolt. Békeffy 
László akit hiába akartak a kollégák ki
békíteni,

Rácz Vilmos és Kiér Zoltán dr. által 
provokáltatta Kabost,

aki szintén megnevezte a segédeit. A se
gédek kardpárbajban állapodtak meg, 
amit félbandázzsal, középnehéz lovassági 
karddal kell a feleknek megvívni. A pár
baj idejét

vasárnap délelőttre tűzték ki,
de Rácz Vilmos dr. arra való* hivatkozás
sal, hogy Békeffy László balkezes vívó és 
egy tavalyi autószerencsétlenségnél el
törte a bal vállperecót, ezáltal még most 
is párbajképtelen, a párbaj elhalasztását 
kérte. A kéthetes halasztás alatt. Békeffy 
László a jobbkezével bepaukolja magát, 
amihez Kabos segédei készséggel hozzá
járultak. '

A DÉCSB MOZI szenzációs sikert! műsora: 

Az éifáüi ciklon I Fregoli kapitány
Paramount világattrakció 8 felv. I FANAME Tvigiáték 7 feJv. — Főszerepben:

Főszerepben: JACK HOLT és BILL'.E DOWE I Rsymond GriffMh és Marion Nlxon
Szabad Esérnem a jegyet

Az amerikai burlcszkhumor gyöngye
Előadások: 4. 6, 8, 10 órakor

sramínM 
FÉLHIVÁEUiéi

KOSÁRY EMMI, férje 
FaaJ Buttykai Ákos zeneszerző 
A1 JB társaságában vasárnap 
——este a Keleti pályaudvarról 

a bécsi gyors egyik első 
osztályú fülkéjében újra 

elutazott Pestről. A kitűnő prima
donna indulása előtt egy félórával 
a következőket mondta:

— Ez nem frázis, becsületszavamra 
sajnálom itthagyni Pestet és újra 
hotelről-liotelre vándorolva éini. 
Sajnos, mégis kénytelen vagyok ezt 
tenni, mert a pesti színigazgatókkal 
nem tudtam megállapodni és a leüt, 
föld jobban megbecsül. i

3 hors concours művésznév a

Corvin Színház
mitsprón

1. Corlnne Grlffith
2. Monté Blue
3. Mary Prévost

A gyenge pillanat 
Más asszony férje 

Fél 6, fél 8, fél 10 órakor

„A flltn egyenrangú 
mllv&szet az Irodalommal" 

mondta Langerl&f Zolnta a világhírű svéd Irónfi, amikor 
nagy regényének, a Jeruzsálemnek monumentális film

változatát látta
A „Jeruzsólem" az Ufa filmszínház és a Kamara csütörtöki premierje

HEGEDŰS LÓRÁNT) 
testvéröccse, ifj. Hegedű) 
Sándor is darabot írt, ame
lyet a „Szerelem dala“ ói
mén mutat be. a Kamara 

színház. Az új szerző színmüvéről
a következőket mondta:

— A nő szerelmi felmagasztosulá-. 
sát akartam megírni a drámámban 
azt, hogy mi mindenre képes a nő, 
akkor ha szeret. Ezt a darabomat 
már hosszú évekkel ezelőtt megír- 
tam, de taláu minden évben egyszeri 
átdolgoztam. Most végre kemény 
önkritikám: titán átadtam Hevesi 
igazgató úrnak, aki azt nagyon me
legen fogadta és sok jóval biztat 
Cs. Aczél Ilona, Odry Árpád, Hét. 
tyei Aranka és Kiss Ferenc a vezető, 
szerepeket játsszák.

Magyar Légiforgalmi 
Részvénytársaság 

Budapest VII, Eriséből körűt 9 
(New-York palota) 

TBLBFÓN: JÓZSEF 83—87 SZÁM

Szeptember hó 1-tól

ŐSZI MENETREND:
Ind. 7 00 14'001 Budapest ind. 10'4516'45 
érk.8'4515'454 Wien |érk. 9 0015'00
Az autó a Now-York palotától 6'20 és 

18’20 órakor indul

Jegyváltás, felvilágosítás az igazga
tóságnál ós az összes menetjegy- 

trodúkbau

Zelma Lagerlöf neve mióta a világ
hírű írónő elérte a legnagyobb irodalmi 
kitüntetését a „Nobel dijat", uranybe- 
tükkel íródott a világirodalom lapjaira.

A világhírű írónő a világhír ormán, 
amilyen modern tudott lenni regényei
ben, annyira konzervatív maradt az éle
tében. Az Írónő, mint magánember nem 
tartott lépést a technika fejlődésével, de 
különös averzióval viseltetett a film 
iránt. A film, szerinte szellemtelen és 
megöli az irodalmi müvek lelkét. A ber
lini UFA-gydr csak a legnagyobb áldo
zatok árán és a legszívósabb munkával 
tudta rábírni az írónőt, hogy a

„Jeruzsálemjét 
filmesiteni engedje. A filmgyár fárado
zása nem is volt hiába való, mert

Zelma Lagerlöf,
közelebbi nexusa a mozival, természete
sen a film szeretetét és nagyrabecsülését 
eredményezte. Zelma Lagerlöf már a Je
ruzsálem felvételei közben' kijelentette, 
hogy a film tökéletesen egyenrangú mű
vészet az irodalommal és személyes in

strukcióval sietett a „Jeruzsálem" ren
dezőjének segítségére.

A berlini UFA feltétlenül szerencsés 
volt a „Jeruzsálem" regénynek, mint 
filmtémának kiválasztásában, mert Hel
yűm. próféta megszemélyesítésére olyan 
művésszel rendelkezett, mint

Conrad Veídt.

Talán egy színész sem oldotta volna 
meg olyan jól a feladatát, mint Conrad 
Vcidt, aki a jóság és a démonikus erő. 
kifejezésére olyan széles és és szuggesz- 
tív skálával rendelkezik. Conrad Vcidt. 
„Jeruzsálem"-beli alakítása méltán tár
sul szegődhetik Zelma Lagerlöfnek, aki 
ezt az alakot kigondolta. A Jeruzsálem 
remek, szép felvételeket hoz, szvndús je- 
ruzsálemi tájak rajzolódjak a film frap
páns tömeg jeleneteinek hátteréül. A mű 
sora megválasztásában rendkívül nobi
lis UFA Filmszínház és az előkelő Ka
mara csütörtöki premierjén mutatja be 
a. nagyközönségnek a „Jeruzsálem" című 
filmet. ts.)

A BOYAL ORFEUMBAN a 
kedves gömbölyded liozsnyai 
Ilonával törtónt e kis eset, 
aki nem ismerto a szintén 
kedves Beck igazgató-öreg-

nrat, a színház egyik gazdáját Beck 
bácsi egy este szemlét tartott a színpa-< 
dón, odemont Rozsnyaihoz és megverő- 
gettó a. profilját:

— Miért nem látunk téged soha aa$ 
irodában? — szólt hozzá barátságosan.

Rozsnyai, aki nem tudja elképzelni 
hogy ki az öreg úr, csípősen válaszolt:

— Hárommillióért én csak a színpad* 
ra vagyok szerződtetve.

Sonrad i/eidt-tel
a Halálrózsák

Világégés és a Fregoli Kapitány
a Capltolban

Vígszínház
A Noszfy-fiu esete 

Tóth Marival
Minden este!

KABCZAG BÖSKE, a kiváló 
zongoraművésznő ma este Ha- 
selbeck Olgával, Palló Imré

vel, Székelyhidyvel tartja meg 
az idei müvészestjét. A sok si

kerre vissza tok in vő, fiatal művésznő, a 
jövő hónapban Slezákkal Prágában, 
Bécsbon, majd Berlinben és Londonban 
fog hangversenyezni.

NÉMETH MÁRIA és az 
Opera között immár szent a 
béke. A béke megpeosételéséül 
Németh Mária október végén 
vagy november elején elénekli

az Qperában Hunyadi László Szilágyi 
Erzsébetét

Férfiszeliditő OJFIJMIJI
ASSZONYHABOUÚ a visiitikok király. 8 levonásban ELJEGYZÉS — VŐLEGÉNY NÉLKÜL

a mm uioi.0 iXS"'fio'rSa iáth.16 A fö8áorePben: Muri. Próvost és Matt Mooro F68zer8pbe??áRelnhold,’«n<l.Unta.l

KIRÁLY SZÍNHÁZ
Ma van a

Cirkuszhercesnő
Ndzia meg

/WRAD veídt itatalmas
V ALAKÍTÁSÁT A HaLALR ÓZSÁKBAN!

Bltadáeek kezdete:

b Hadimban >/<6, ’/.8, t/sto ónkor • MM*M *, «a W0 órakor25« eiöadáSa. Kálmán Imre vezényel
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AZ OPERA ELSŐ IDEI be
mutatója Paulini—Harsányt

Kodáj „Háry János" című 
mesojátéka a nagy külső siker 
jegyében zajlott le, Kodály

tiszta magyar muzsikája hangulatosan 
interpetálta a szellemes librettót. A 
mintaszerű előadásban Palló Imre, Nagy 
Izabella és Körmendi János produkál
tak kiválót.

„Nem játszhatok hazárdjátékot 
a Király színházzal^

Lázár Ödön megszakította az Öperettszinházra 
vonatkozó tárgyalást Sebestyén Gézával

H
GALSWORTHY, úgy lát

szik a Magyar Színháznak 
is meghozza a várva-várt 
nagy sikert. Az angol író 
egyik legjobb színművét a

romantikus ízű „Menekülő asz- 
szony“-t próbálja a színház éjjel 
nappal. Annyi ambícióval, lelkese
déssel és kitartással, hogy az is már 
fél sikert jelent. A biztos siker má
sik fele természetesen a darabé. A 
„Menekülő asszony,, tulajdonképpen 
„a megnem értett asszony**, aki el
bukik. A színház a biztos siker ér
dekében négy úgynevezett nagy 
sztárt állított a csatasorba: Gomba
szögi Fridát, Hegedűs Gyulát, Törzs 
Jenőt és Csortos Gyulát

RATKAI MARTON úgy lát- 
.ne végleg álpártol a film

hez. Most készülő nagy búr- 
leszk-vigjátéka után egymás
után kapja, a meghívásokat

filmgyárakhoz, amelyek elöbb-utóbb 
mégis csak vérbeli filmszínészt farag
nak a kiváló művészből, Rátkai, aki 
őszinte meggyőződéssel áll a film szol
gálatában, most ezt demonstrálandó, 
szerződést kötött az Omnia mozgóképpa
lotával, hogy a csütörtöki premierjük
től kezdve személyesen is fellép a mozi
vászon előtt: Az Omnia ez alkalomra 
Mihályi Istvánnal Íratott egy énekes
táncos számot, amivel Rátkai életében 
először fog személyesen bemutatkozni a. 
piozi közönségnek. Rátkai ilyenirányú 
debiijét a legnagyobb érdeklődéssel vár
ják a film és művészeti körökben.

ügy látszik, mégis az a sorsa Bu
dapest legszebb színházának, hogy 
zárt kapukkal aJudja át a szezont. 
Kénytelenek vagyunk ugyanis kö
zölni, hogy a mai napon a Lázár- 
Sebestyén-féle tárgyalások is meg
szakadtak és ezzel a színház sorsa 
még bizonytalanabb mint valaha 
volt.

A napilapok mint befejezett tény
ről adtak hasábos tudósításokat 
arra vonatkozólag, hogy Lázár 
Ödön a Király Színház és Sebestyén 
Géza a Városi Színház igazgatói kö 
zös vállalkozásban négy hónapra 
átveszik a Fővárosi Operettszínhá- 
zaL Ezzcfl szemben megállapítjuk, 
hogy vasárnap

Lázár Ödön és Sebestyén Géza 
igazgatók között végleges sza

kítás történt
Lázár Ödön abbahagyta a bérleti 
tárgyalásokat, mert úgy találta, 
hogy

ez az együttműködés ránézve 
semmiesetre se rentábilis.

Lázár Ödön igazgató er.ra vonatko
zólag a következőket mondta:

— Igen, teljesen szakítottam a 
tervvel, mert nem találtam, úgy 
megoldhatónak, hogy ez ártalmára 
ne váljon a Király Színháznak. 
Már pedig én egész életemet a Ki
rály Színháznak szenteltem, most 
nem játszhatok hazárdjátékot ezzel. 
A társulás se lett volna rám nézve 
előnyös, mert tdiságosan igénybe 
vett volna. Azután meg több oldal
ról lebeszéltek az egész ügytől.^

*

Vasárnap a késő esti órákban ér
tesülünk, hogy Falüdi Sándor Sza
bolcs Ernővel közösen, a Fészek 
klubban folytat tárgyalásokat az 
Operetszinház bérletére vonatkozó
lag. A tárgyalások állítólag na
gyon komoly stádiumban vannak és 
holnapra döntést eredményeznek. 
Faludi Sándorék késő este kezdődő 
olcsó hely árú prózai előadásokat 
akarnak tartani az Oper«ttszinház- 
bau.

A KIRÁLY SZÍNHÁZ, amely 
a szezon elejétől fogva aka
dálytalanul startol ma ünne
peli a „Clrkuszhercegnö" első 
jubileumát. A huszonötödik

előadáson Kálmán Imre is megjelenik 
aki már vasárnap csto Pestre érkezett.

NÉHÁNY APRÓ HÍR: Titkos 
Ilona, akit válása miatt az 
utóbbi időben csak taxin lát

láthattunk, autót vett. — Né
meth Juliska, miután lemaradt a Hege
dűs-turnéról, férjhez ment és nászúira 
készül. — fíiller Irén vasárnap megér
kezett Biarritzból, lefogyva, lebarnulva 
és kipihenve. Biller a Király Színház
zal tárgyal, úgy könnyen lehet, hogy 
legközelebbi újdonságban, a Chopinban 
már játszik is. — A régi Apolló nem 
hagyja magát. Minden este telt házak 
elölt játszik — de leszállított helyárak
kal. Uj műsorra készül elsejére. — Törzs 
Jenő Siklós Alberttól operamisztériumot 
irt, amit decemberben mutat bo az 
Operahúz.

Megnyílt a

CsüíMWn jMi
HEwrDRK
HŰVfitZ- 
SZOBAJA

TÖRTÉNET HŐSE 
vidéki földbirtokos és 

aki

A
egy
dstállótulajdonos,
gyakran rándul fel a fő
városba egy koromfeketc- 

Kajű művésznő kedvéért, a földbir
tokos pesti fölrándulásait szépasz- 
szony felesége előtt mindig balkáni 
üzleti útjaival magyarázza, így

Kis Fröhlich
■ zongoránál

A SZÍNHÁZAKAT egyéb
ként a nagy készülődés láza 
füti. A Belvárosi egyszerre 
ét darabot próbál az össze
sen 10 főnyi legénységével. A

legközelebbi bemutató Kelemen Viktor

nem csoda, hogy az asszonyka is 
férjura távollétében felmerészke
dett Pestre, még pedig egy katona
tiszt kedvéért. A vígjáték nem lelő
ne teljes, ha mind a két pár nem 
egy és ugyanazon elegáns szállo
dát keresték volna fel. A földbir
tokos it mint feleségét jelentette 
íbo a színésznőt, a nappali portás
nál, a tényelges felség pedig szin
tén a saját neve alatt bérelt szobát 
az éjjeli portástól. így éltek a nagy 
szállóban három napig, anélkül, 
(hogy tudtak volna egymásról, mi
kor a negyedik nap a szemfüles 
szobapincér bizalmaskodva meg
kérdi a földbirtokost.

—• A nagyságos asszony kávéját 
ü kiilönszobába szervirözzam?
- Műit
A szobapincér, megmondta a szö- 

baszámot, ahová mint tigris rohant 
a földbirtokos. Tabló. A vígjáték
nak válóper, és egy párbaj lett a

GőZ-ja, amelynek eredeti címe Kertész 
II., majd Erdész II. volt. Ezek után 
könnyű kitalálni, hogy a népszerű fot- 
balprimadoiuiát, Kertész Il-őt fogja 
mogszemélycsiteni egy másik Kertész, a 
Dezső Kertész, aki mint e sorok írójá

nak mondta — őszintén ambicionálja 
a szerepét — A Városi Színház is sza
kadatlanul próbálja Martos—Huszita 
operettét, a Hajtóvadászat-ot, amelyhez 
szerencse-kabalának. szerződtették le a 
Somogyi Nusit. Nusi amolyan táncos 
gazdaasszony lesz, akinek három nem
zetiségű táncát, az oroszt, az orosz Es- 
meranov, az angol steopot egy angol 
táncmester és a charlesztont maga 
Frisco >,charleszton-ördügo“ tanítja be.

<fEQUZSél-Ern
I1AGYARl szí """"""""

NH AZ

s zeretek eei sintniHi
TITKOS

hüHÍT"::::;::::::::::::::::
♦ CSORTOS ♦ TÖRZS

KUlön bejárat a Dohány ucca 
ás Mi»sa ucca sarkán

■TWmwM WWHB Akácfa uccai oldalon
Vidékre szakszeri! .lomagolás Jótállással

Corvin bútor csarnok 
megnyílt I — Célunk elismert sztalosmesterek 
készítményeit (nem gyári áru) részletre kész
pénzárban a közönség rendelkezésére bocsátani.

-- yn NOVEMBER 23-ÁN ÜL 
újra hajóra Fedák Sári 

fZAH hogy az Uiviláff’üa vitorláz
ik zon. Kwrucz János a nép

szerű zeneszerző, Ince Sán
dor szerkesztő és Mindszentiig Ti
bor, a Valentino jelölt lesznek ,ati- 
társal Zsuzsának, aki így négyesben 
nagy turnéra indul odakünn, amely
nek végső állomása Hollywood lesz. 
A hollywoodi kiránulás azonban 
ftfindszenthy—Valentiné kedvéért
történik. 

CftSINO BE PAKiS, (Révay ucca 18.)

Halmay Tibor Bársony Rózsi
folléptéYol

Téves kapcsolás bohózatban

A Rákitól táncotják.
Meiiaf - íea

f CsflMrtSMH 1
Izabella tér 2. sz.

hogy Angolus fizet 
logiöbbet viselt férfi 
ruhákért.

Teleién: L 995-82.

fi VIE ÖZVEGY Hae Murrav
Nae Murray
Mae Murray

JgOWWJTPOEEO O C P77OZÍ O CORSO
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A kiváló kanca inni 
többé, hanem P---- ------ -

>f Zichv f. inéne.cbc kerül, 
r másodikja cs .Alku, amely 

csak előnyös súlyaiknak 
......................románok rémé-

Lovarepyleti díj
1. Bedouin. 2. Rajna. 3. Ja ka.

f Az Idei verseny cv utolsó nagy versenyét 
M J.ovíiregyleli diját igen nagyszámú kö
zönség előli futották le. A verseny Igazim 
(nemzetközi jellegit volt, mert a hal nagy.tr 
résztvevőn kívül két osztrák ló. Loufoiignn 
tés .lakú és egy román ló John Bull Is reszt 
vett u versenyben. A nagy dijat, a Szent 
Legcr nyerő Bedouin igen könnyen szinte 
feltartva nyerte, ezzel is bebizonyít van, 
Jiogy Nnplopó után messze legjobb lova <*v- 
járatának. A kiváló kanén nini nyerése 
után már nem fut többé, hanem passzionn- 
tus gazdája, gróf Zichy I. inéiuyéhe kei 
Rajna, a verseny 
harmadik volt. ..............
köszönhetik helyezésüket. A ...............••
nye John Bull negyedik lett, de egész utón 
vezetett és csak a távnál lankadt el. Lon- 
Fouque, most, ugy látszik, formánkivül van, 
mert csak nyolcadik volt. A kétévesek ver 1 
scnvóbnn Midié csuk előnyös sfnrfjann.c 
Köszönhette győzelmét, mert egyedin jö't 
el az indításnál. A nagy favorit Pondere- 
vöt a start pillanatában Elóna, amelyet 
Balog nevii Jovászflii lovagolt, olyan erő
sen akadályozta, hogy Gnlai majdnem fel
bukott. A két JokcyMemetc a verseny után 
a tniízsii lóban össze is verekedett, persze a 
kis Balog maradt alul. Az utolsó versenyt 
már teljes sötétségben futották, ugy hogy 
csak n bíró tudta megállapítani, hogy a 
népszerű flombolai mester által trénirozott 
Revízió nyert. A részletes eredmény a kö
vetkező:
I futam. 1. l)e bizony (Szénié 21Í). 2. In

nám (Blazsek 8/10 reá). 3. Mundér (Csuta 
•). Fm: Boglár, Utolsó, Viglegény. Tejli., 
0 h. 10:70, 17, 14. — IT. futam. 1. Katám,' 
ÍBsch UJ. 2. Osc.ulum (Kojik .1). 3. tílnbad
ÍSmiedt iC). Fm: Hoptoy, Julka, Musik:i, 
Peladan, Mucsai. Bimbnla. Fejű., háromne
gyed li. 10:34, 14, 18, 4.1. - III. futam. 1. 
Bedouin (Gutái pari). 2. Rajna (Sajdik fi), 
í. .foka (Tusa 10). Fm: John Bull. Vadító, 
randi. Pricl, Lonfugno. Mangán. l’i h.. llú 
h. 10:18, Ifi. 25. 49. IV. fttlnni. Mletto (Soj- 
pal 3). 2. Palóc (Singor fi). 8. Táncosnő (Sza-e 
h<> 8), Fin: l’.lénn, Pagát. Hiinvad. O. M., 
BJackmoile, Rántás. I’öndérevo. l'/í- b., l'?h. 
10:43. 19. 3-1. 24. — V. futam. 1. Ollót* (Szőn
ie 4). 2. Kadarka (Takács II). 3. Merész 
(Csuta 8). Km: Nobody, Almsee, Silencc, 
Tsntris, No búsulj, Blondolla. Mortlmcr, 
Belzebub, h.. ’.ú h. 10:70, 21, fifi. 19. -- VI. 
futam. 1. Rcvlsló (Blasck 5). 2. Szentes
[8chejbnl 2). 3. Marika II., (Gutái 3). Fm: 
Bonheur, Patt, Sardagna. Freude.nau, Im- 
palr. V/j h., V/> h, 10:59, 15, 14, 16.____

l Fogadni lehet
O felvilágosítást kaphat a. ttookmakarak /

- fogadó Irodaiban i * • •
JV. Kossuth Lajos u. 14-16, T. 23-38. 
i VI. Andrássy ut 45. T. 63-35.
kV!. Váci ut 1. -Vít t. 80—92.

VII. lhöküli-ut 28 (Oaral bazár) T. J. 92-93 
( Vili. Rákóczi ut 51. ' T. f. 55-01. ?
^yA,Vin. Bar6ssrucca 5i T, ]. 139—12.

pj h, 
láng

h‘ í

IM.... . , ,,,
a legolcsóbban, óriási vá- 

íRutorok “Hass (Bejárat Dohány ucca 15)

„KRUPP** Uber ALLESII

>•

í;

,KRUPP1-féle 
; regisztráló és 

ellenörcő 
pénztárgépek!

40%-al nagyobb . súly 
és ennek megfelelő több
szörös é etlartam, nem
különben pedig hason- 
lithatlan üzembiztonság 
Óvári naí*y Rarancia i 
Olcsó árak i Előnyős 
részletfizetési kedvez
mények!

/A modern technikasnea* 
herművelt Teljes befe
jezett, tökéletes kons
trukciói Világhírű KRUPP- 
anyag t Világhírű KRUPP- 
mnakai Óralechnikai 
precizitás i
KRUPP-féle regisztráló és ellenőrző pénztárgépek 

terjesztési vállalata
Registcr pénztárgépja- | Magnctó -Scparator r.-L, 
vltö vállalat: Budapest, Budapest, V. Vörös- 

'V., Széchenyi ucca 3. marty tér 4. Telelőn : 
•Telefón: Teréz 89—00. | Teréz 94-50.

■sdarn javító mQhsl/1 Elsőronda műszerészek

Részletfizetésre hónapra aezlónok takaró* 

rai, szalongarnlturák, matracok, paplanok, sod- 
lonyok, szőnyegek stb. csak garantáltan I. randa 
mlntfségban kéizpémárban. Kárpitos

műhelyben, Magyar ucca 8. ixám.

Legszebb Legjobb Legolcsóbb

PAP. PAP. PAP,
Kárpitosáru, vas-, 
és rézbutorgyára 

fB0nyeg, pokróc, Uggttny, ágy. és 
Mztaltantok, gyermekkocsik, nyugszékek, 

t leány szoba-, előszoba- és kertibutorok, ernyők 
és aátrak minden kivitelben kaphatók 

QICHNER JÁNOS 
BUDAPEST, VII., ERZSEBET KÖRÚT 20. 
Nagy katalógust 4000 K ellenében postán küldök

UJSAGC7.EM Rt. Rridnppst. VIH.. Klikk Szilárd ucca 9.

# Hungária szép játék után 
győzte le az Hmateure-t 
Hungária—Zlmateure (Wien) 2ti (1 ti)

szoJcny az osztrák hátvédek által 
rongatva, nehéz helyzetből gólt lő.

Az osztrákok most minden áron menteni 
akarják n mérkőzést és fölényük csak
hamar veszélybe hozza a magyar kaput. 
A második félidőben

A magyar fulballnak mindenkori esc- 
ményo volt Becs sokszoros bajnokcsapa 
Iának, az. Amateuro-nekbudapesti vendég
játéka. A vasárnapi mérkőzés sportér
tékét nagyban emelte az, hogy u Hun
gária csatársorába friss vért ömlesztett. 
A futball minden szépségét kifejezésre 
jnttatö mérkőzés kemény feladat elé ál
lította. a Hungáriát, amely azt dereka
san oldotta meg.

A Hungária támadásával indult a mér
kőzés, de már az első percben Trltzct off- 
szújdon érte a prágai bíró sípja. Stoffián 
kerül ezután lövőhelyzetbo, a labda azon- 
bau mellé mogy. Ezután az Amatcure 
kerül fölénybe, Hierliinder azonban 
mellé .lő. A 8. percben ugyancsak Hier- 
lünder lövése a kapufáról pattan vissza. 
Az Amatcure tovább is fölényben van 
és a 
bán

A

A

magyar kapu előtt támadt tumultus- 
Kocsis kézzel üti le a labdát.
megítélt tizenegyest Wieser érté

kesíti góllá.
magyar csapatnál ezután játékos

csere szüksógo merült fel. Orth és Paszt- 
rovits kiáJlanak és helyüket Kitti és 
jcny foglalják cl. A friss csatárok be
állítása életet visz a Hungária játékába. 
A 38. percben

Ferencváros csapata kikapott asxegeáiBástgátöl
A Nemzetlek legyőzték Újpestet. — A 
Sabaria a Harinlnchármasokól szenve

dett vereséget.
Az első profiliga vasárnapi küzdelmei is

mét néhány meglepetést eredményeztek. A 
már clparentált Nemzetieknek Újpest fölött 
aratott győzelme, a Hubariának a Budai 
Harminchármasoktól szenvedett veresége, a 
feljavult III. kerületieknek sikertelen sze^ 
rcpléso okozta meglepetéseket azonban fe
lülmúlja a Bástya szegedi szenzációs sze
replése, amellyel sikerült a bajnokság élére 
felverekedett Ferencvárost legyőznie.

Bástya—Ferencváros 3:1 (1:1,
A Ferencváros csapata sehogysem tudta 

magát megtalálni uz ismeretlen szegedi pá
lyán. A mérkőzés ferencvárosi fölénnyel 
kezdődött és az 5. percben már n szegedi 
hálóban van Pulaky labdája. Majd a Bástya 
kerül fölénybe és néhány perc múlva sike
rül Vampetlcsnck kicgyenlitenie. Szünet 
után állandó szegedi fölény, nmolyből Fe
rencvárosnak minden erőfeszítése cllcnéro 
sem sikerül kibontakoznia. A 35. percben 
Bús, a 28. percben pedig Solti gólja pecsé
teli meg n Bástya győzelmét.

I' * TFRMÉSZtTE S 'SZÉblSAVDUS

Budapest 
legnagyobb kabaró 
varieté műsora

ROYJlL-ORFEUMh„„
Előadás kezdete 
S órakor

■ElírNAP

Csütörtökön jelenik meg

SPORT

Nádler gáncsa miatt a bíró tizen
egyest Ítél a Hungária ellen, Wleser 
lövését azonban Kroyacsck kornerre 

menti, 
Ezután a Hungária kerül döntő fölény

be. A fedozetsor által küzdelembe dobott 
támadó sor offenzív akciói azonban siker
telenek. Végre is

a 36. percben Kiéber lövőhelyzetbo 
jut, amelyet ügyesen kihasználva, vá
ratlan lövéssel megszerzi a Hungária 

győztes gólját
A mérkőzés hullámzó mezőnyjátékkal ért 
véget.

A Hungária csapata vasárnapi nem
zetközi győzelmével beigazolta, hogy a 
Kispest elleni szombati gyönge eredmé
nyét az erővel való takarékoskodás okoz
ta. A csapatnak csaknem mindon tagja 
tudásának legjavát szolgáltatta.

Budai SS-azvk—Sabaria 4:2 (1:1).

Első Ízben lépett vasárnap pályára a Sn- 
baria belgiumi gyönge szcrepléso után. A 
szombathelyi együttes egy letört csapat be
nyomását kcltE mig a 83-asok keményen 
dolgozva, megérdemelten győztek. A vozctfl 
gólt Sabaria éri el Szladovits lövéséből. A 
17. percben a Basch hendzse miatt megítélt 
tizenegyest Elchbaum juttatja a hálóba. 
Szünet után Krammer lövéséből a harmn* 
dlk gólja a budaiaknak. A 25. percben tu
multus támad a 33-asok lcnpnja előtt és 
egy helyzotet kihasználva, Szladovlcs lövi 
a Sabaria második gólját. A 30. percben 
Schmiedt lefutását fejezi be sikerült lö
véssel.

Nemzeti—Újpest 2:1 (0:#).
A Nemzetiek némi szerencsével támogat

va, keményen feküdtek a Játékba. Az első 
félidőben Újpest, szünet után a Nemzetiek 
voltak fölényben. Gól nőikül végződött fél
idő után Süugei szerzi meg Újpest vezető
gólját, majd a 36. percben Laukó III. ki
egyenlít. A 41. percben éri el a Nemzeti 
győztes gólját Spitz révén.

Vasas-UI. kér. TVAU 3:2 (1:1).
ásásuk megérdemelten jutottak a két 
iirtokába. A 25. percben Konyor szerzi 
. vezotést. A kicgyonlitó gól Jelűnek 
tői esik. A II. fólidőben Rnincr líí 

egymásután két gólt, amelyre a III. kerü
let csak Drössler egyetlen góljával tud vá
laszolni.

A második profiliga
vasárnapi eredményei: Húsos—Soroksár 2:2. 
Turul—Ékszerész 4:2. Boeskay--Városi AU 
7:1. Somogy—Terézváros 7:1. Erzsébetváros 
—Pesterzsébet 1:1, Rákospalota— Kossuth ü:2. 
Bak-AtIlla. 2:2.

H Mnc jánoshegyi motov- 
és autóversenye

A legszebb siker Jegyében folyt le va
sárnap a MAG Jánoshegyi motorkerékpár- 
és íuitovcrscnyc. A -1600 méteres pályát 
nagyszámú közönség szegélyezte. A Szén 
lyhaszné fordulójánál volt u btart és a ver- 

“ ,kVulotorony ,nellc<t levő vendég, 
lőnél futottak bo a. célba

Szájpottevő bukás néni történt. A legsu, 
Ijosabb baleset Wolfncr László bukása volt, 
aki motorjával lcgurull u hegyoldalon. 
(iirtónlZUZ'ÓdUS°kOa kÍVÜ1 Cffyéb bnju nc,u 

n;YZ .'"‘Myorscny/ök közül a legszebb időt 
J/clnmr Saller értő cl a 3 literes Steyr 
Snpcrsport kocsiján.

A kaicgóriugy(íztesek n következők:
Motorkorekpárok: 175 keni. Pnch .Jánog 

íluch). 2oO kein: Hild Károly (Nova Yap) 
3.>0 keni: Gynrkovich Béla (Zenilhk 508 
kcln: JLr,b<!<'il bi'»szl0 <AJS). Oldalkocsis gé- 
mnn: v600 \C-n>: ?’V. K,sir0/ly (Nova Yap). 
JdOO kom: l rbacb László (AJS).

Túraautók: 1.1 Hctées Sándor (Amil- 
car). 1.5 1. Barna J’rlgyes dr. (FIAT). 2 I.: 
polmur Walternó (Steyr). 3.5 1.: Kalmár Ti
hamér (Steyr).
s®s'S),t: 3 Dcimdr wsiier (si«'’

23 vasárnapi atlétika
Az atlétikai szezon utolsó mcgnyilvántu 

msn volt az a néhány verseny, amely a 
fovurosban folyt le a nyilvánosság teljes ki
zárásával.

A MÁV 19 km-es Junior országúti futó
versenyét

a Népliget ben bonyolították 1c. A helvczósi 
sorrend: 1. Piros ,14.35 mp. 2. Járó (MTE)

“t- 1, <MTK>. I. Ualambo,
(MÁV). 5. Holecz (OTE).

A 15 kra-es országul i gyaloglóverseny 
(ESC)éDrC: ’’ Jauosik <MAV). 2. Hufnagcl

Ugyancsak a Népligetben folyt lo az

MTE monstre inezcl futóversenye, 
ameíy azonban botrányba fulladt. A hatrir- 
biró tevés zászlójelzéso következtében elté-

. % yeF48?,ny7ík , reklamálására a versenyt 
ujrafutották. Győzött Laurles Béla 8 p 30 
mp. alatt, Üoldbuum László és Juhász Jó4 
zsei előtt.

Hajdú vasárnap megnyerte ax FTC örö- 
kös klubbajuokságát,

miután 200 méteren harmadszor is győzött 
\asarnnpi ideje 32,9 mp volt. A 4X10Ö mé
teres stafétákat n Nagy—Németh—Pfeiffer— 
Hajdú-csapat 43.9 mp-cs klubreko 1 alatt 
nyerte.

Üllői mi sporttelep.
Október 24 vasárnap délután 3 órakor 

Ferencváros—Vienna 
nemzetközi mérkőzés.
Elötto 1 órakor:

Hungária-Vasas
(lsöosztályu ligamérközés.

X Ma fejeződtek be • galaniblövő verse- 
Vasárnap délelőtt kezddötőt meg u 

rnor^ xm60r£,lsziff?ti .C^yáján Magyarország 
1936. évi élő ffalamblrtvő bajnokságáért fői iyo Küzdelem, melyben 24 versenyző vett 

‘ ix bajnokság sorsa, vasárnap nem 
* ig,y versenyt holnap folytatják.
A döntőbe bekerültek: báró Biedermann 
J"1r,c* nF,of, Autal, Oúspárdi Béla,
báró Ilelek és buró Puulkcnhausen. Tok-. 
j“iP ?°,rult, clllöntésre nz őszi nagydij. ötö
dik helyezése, amit báró Biedermann Imre 
nyert meg. Hétfőn kezdődik az 50 agyag- 
galamblovőverscny, valamint egy kizárásos 
J’’mor verseny és ugyancsak holnap kerül

Szerkesztésért felel:
Dr. ELEK HUGÓ

Kiadja:
A „Hétfői Lapok*’ UJságvállaiat.

ELISMERT KITŰNŐ
ASZTALI <s BORVIZ

Árverési hirdetmény.
A központi kir, járásbíróság Pk

X. 313079 számú végzésére, Sclireibei 
Henrik és Erzsébetvárosi Nemzeti 
Demokrata Pártkor ellen, az Aréue 
kávéházban, VII., Aréna út 51.

teljes kávéházi és éttermi be
rendezés

kir. végrehajtó közbejöttével f. he 
18-án d. e. fél 10 órakor fog folyta 
tól&gfflran elárvereatetni.

!3B tlwniTexetlS: Puskás Isfv.-b

nagy.tr

