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Titokzatos dinamitrobbanások
történnek három nap óta
a Liszt Ferenc tér 11. számú házban
1

r

n Palermo káeéház mmarl helyisége előtt vasárnap este
újra felrobbantottak egy dinamltpatront ismeretlen tettesek
zsaroló levélben felrobbantással fenyegetik az egész házat
Különös ét titokzatos robbanások egész
tént, mint az előző alkalommal.
sorozata tartja napok óta izgalomban a Liszt
Most is megtalálták a felrobbant löveg hü
Frenc-tér 11. számú ház lakóit.
velyét, mely épp olyan volt, mini az előző.
Pénteken este pontosun fél kilenc órakor A tettest azonban ez alkalommal sem talál
ták meg, bár felkutatták utána az egész há
hatalmas robaja detonáció rázta meg a
zat és a környéket is.
Ltext Ferenc-tér 11. számú házat.
Vasárnap azután az ügynek újabb szen
A robbanásnak oly erős hangja volt, mintha
zációja támadt. Ma délelőtt a házmesternő
egyszerre több pisztolyt sütöttek volna el.
a házban
Ezzel egyidejűleg több méter magas füst
szállt fel azon a helyen, ahol a robbanás
két töltényt talált.
nak történnie kellett.
Nyomban beszolgáltatta
azokat a főkapi
A házban óriási pánik keletkezett. A lakók
kirohanlak a folyosóra és izgatottan tuda tányságon, ahol megállapították, hogy a töl
tények még érintetlenek. A rendőrség ebből
kolták, mi
történt? A robbanás azonban
arra következtet, hogy az illető ismeretlen
nemcsak a lakók között okozott nagy ria
rejtélyes egyén, vagy egyének
dalmat, hanem a házban levő „Palermo**kávéház vendégei között is A kávéház já
vasárnap újabb merényletet akartak el
téktermének ablakai ugyanis a Liszt Ferenckövetni.
tér 11. számú ház udvarára néznek és
a robbanás éppen az egyik kávéházi
ablak alatt történt

A vendégek

riadtan szaladtak ki a kávé
házból és a ház udvarába siettek, ahol a
robbanás elmúltával a környék és a ház
lakóiból hatalmas tömeg gyűlt egybe. Azon
nal lezárták a kaput, hogy az esetleg hely
színen tartó, kodó merénylő ne menekülhes
sen el. Rendőr is került elő, aki azonnal
hozzálátott a nyomozáshoz. A vizsgálat némi
eredménnyel is járt, rtiertoz udvar kövezetén
megtalálták a felrobbant lűveg hüvelyét.
Tizenöt centiméter hosszú, ujjnyi vastag
ságú ólomcső
volt
Olyanforma
patron,
mint amilyent bánya- és sziklarobbantások
nál használnak.
A titokzatos merénylet tettesét azonban
nem tudták megtalálni. A robbanás idején
a házmeslerné az udvaron tartózkodott és a
házban egyáltalán nem látott idegent és a
robbanás alatt a folyosókon sem tartózko
dott senki. Az a feltevés is alakult ki, hogy
a löveget valamelyik szomszédházból dobták
át. Az egyik szomszédos házban ugyanis
építkezés folyik és igy az est leple alatt
bárki könnyen felmászhatott a négyemeletes
magas állványokra és onnan észrevétlenül
átdobhatta a robbanó patront.
Másnap, szombaton, a ház lakói még min
dig a titokzatos merénylet hatása alatt állot
tak, mikor

este Ismét pontosan fél kilenc órakor
újabb detonáció történt.

'A robbanás hangja ez alkalommal még erő

A főkapitányságon a töltényeket és a hü
velyeket sürgősen kiadták a fegyversznkértőknek, hogy haladéktalanul állapítsák meg,
vájjon a töltények robbanóanyagot
tartal
maznak e, vagy csak — valamilyen titkos
célzattal - riadalmat akarlak velük okozni.
A Liszt Ferenc-tér 11. száinu ház lakói
vasárnap este szorongva várták a félkilencet,
vájjon a tegnap és tegnnpelőtti robbanások
megismétlődnek-e. Jóval a várt idő előtt,
háromnegyed nyolc órakor

zétrobbaut dhiAinllpntron
izzó darabjait találták. Azonnal értesítették
a főkapitányságot, ahonnan rendőri bizott
ság szállott ki, amely széleskörű vizsgálatot
tartott a házban. A lettest
most sem sikerült elfogni,

ellenben nz udvaron egy papírlapot találtak,
amelyen ujsógbe.tükből ráragasztva a következő szöveg állolt:

„Ha holnap este kilenc órára a Próféta
utca fi számú ház kapujába nem tesznek le
százdarab egypengősl, felrobbantjuk a házat.
még rosszabb
A lakók ijedt sikoltozással rohantak ki a fo Ha a zsaruságnak szólnak
lyosóra és borzadva látták, hogy az udvar sors fogja érni a házat és lakóit."
hatalmas erejű detonáció részit eltette
meg az egész házat

A titokzatos sorozatos merénylet ügyében
hatalmas füstfelhőben áll,
néhány perc
múlva eloszlott a füst és ekkor az udvar kö a főkapitányság nagy créllyel folytatja a
vezetén
nyomozást

Földrengés Szegeden
és Szombathelyen

érintette. Az utóbbi időkben ezeken a helyeken
nem igen fordult elő földrengés, bár régebben
Komárom és Mór vidéke főldrengéses terület
volt.
— Hogy a rengések megismétlődnek-c, erre
vonatkozólag jóslásokba nem bocsájtkozhatünk, mindenesetre el kell készülnünk arra,

„Budapest kiesik a földrengés! vonalból*4 mondja Kövesligethy Radó

hogy a földrengések után rendszerint utólöké
sek is észlelhetők A főváros lakosságának
azonban nem kell /élnie, mert

Szeged, október 9.
a szegedi egyetemi földrajzi intézet földrengésjelző készüléke szombaton este 8
őr.
peretfíl gyenge rulileengésl Jellelt, amely kilenc másodpercig tarlóit. A moilmálts kilengi. 5 milliméter volt. A rengi, megfelel a győri, soproni és bécsi IBIdrengésnek.

Bécsi tudósítónk jelentése szerint a földlö
kések, amelyek
különben nem okoztak oly
nagy pánikot, miként azt a vasárnapi lapok
közölték és amelyek emberéletben egyáltalán
nem okoztak kárt, vasárnap nem ismétlődtek

Budapest kiesik a főldrengéses vonalból.

meg.

Hasonló
értesítést nyertünk
Pozsonyból,
Győrből, Csornáról, Kaposvárról, Kőszegről és
mindazokról a helyekről, ahol a földrengés
szombaton átvonult.
Bécs, október 9.
A Körrespondenz Herzog értesülése szerint a
rengés átvonult, részletes jelentés csak néhány tegnapi földrengés déli irányban, Béestől egé
nap múlva fog beérkezni hozzánk. Addig is szen Glcichcnbergig. nyugati irányban Tirolig,
mindenesetre megállapítottuk készülékünkkel,
keleti Irányban Budapesten túl,
hogy a rengés meglehetősen erős volL Sopron
táján julius huszonhatodikén észleltünk föld északon pedig a cseh határon túl Németorszá
rengést, azonban ennek csak kétmllllméteres gig észlelték A földrengést különösen a Bécs—•
volt a kilengése, mig a mostaninak
Baden —vöslaui vonalon érezték, néhány ké
mény megrongálásán és falrepedéseken kívül
tlzennégymllimétercs kitérése volt.
azonban nem érkeztek számottevő kórokról je
lentések A rengés! terület minden valószínűség
tehát tetemesen erősebb, mint az előző.
— A szombat esti magyarországi földrengé szerint 200 000 négyzetkilométer.
Bécs utcáin úgyszólván egyáltalán nem érez
seknek az a magyarázata, hogy Ausztriában
van egy régóta ismert főldrengéses vonal, ték a földlökéseket. A villamoskocsikban ét
amely időnként működni szokott és amely vasúton utazók a lökéseket a közlekedési esz
Béestől- Bécsújhelyig terjed. Mindeddig ki közöknek tulajdonították. A magasabban fekvő
hagyta Magyarországot, most azonban úgy helyeken azonban

Szombathely, október 9.
Szombaton este 8 óra 50 perckor a város belterületén három másodpercig tartó
földlökést észleltek. A képek és bútorok meginogtak, azonban kárról nem érkezett je
lentés. Kőszegről szintén földlökéseket jelentettek.

Az egész országban általános feltűnést é<
megdöbbenést keltett, hogy szombaton este

földrengés vonult végig Győrött, Szombathe
lyen, Csornán és Kőszegen. Ezekben a városok
ban évtizedek óta nem volt földrengés és igy
a lakosságon, óriási pánik és félelem lett úrrá.
Mindenki attól tartott, hogy súlyos geológiai
átalakulás van folyamatban és a rengések
meg fognak ismétlődni. De a fővárosban Is
riadalmat kelteti a földrengések híre és sokan

attól tartottak, hogy a rengést vonal Budapestet
is útjába veszi.
Éppen ezért kérdést intéztünk

DR. KÖVESLIGF"rHY RAI)
sebb volt, mint az előző napon. Erősen
egyetemi tanárhoz, a földrengéstani ob»zermegremegtette a ház ablakait és sílríi ko rotórium igazgatójához, aki az újabb földren
rommal és füsttel járt, úgy hogy a falat is gésekről a következőket mondotta munkatár
nagy darabon feketére festette.
sunknak:
— Azokból a varotokból, amelyaken a föld
A robbanó* ugyanazon ablak alatt tör

látszik, erősebben működött és a rengés/ vonal
átcsapott az ország területére Is, de igy ii csak

Igen erősen érezték a földlökéseket

■ kisebbik rész Jutott Magyarországra, mert a Ottakrlngböl és Híittcldorfbót a lakossá*
IJIcUeují.e, VOMI nMyobb Hu, AuiltUl Schrebey-Gallonba menekült.
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Budapest, 1927 október 18.

Szombaton eite megjelent a végrehajtó a Margiton.akit súlyos állapotban a Rókuskis lakásban és felszólította Fodornét, hogy kórházba szállítottak.
Miközben Fodor Kató meglátta kínok közt
vitesse el a bútorait. A végrehajtó szavait
vonagló nővérét,
drámai jelenet követte. Az egész család

Bethlen vasárnap
a visegrádi erdőben vadászott

■Irt,

Ette vacsora volt a miniszterelnökségen László Fülöp tiszteletére
Bethlen litván gróf miniszterelnök haza ányfalun hajtattak át, majd a visegrádi er
érkezése óta sorozatos tanácskozásokat foly
tat a kormány tagjaival az aktuális kor
mányzati kérdésekről.
Ilat napi tevékeny
kedés után

dő szélén állapodtak meg. Bethlen István
gróf egész nap kitűnő hangulatban vadá
szott — késő délutánig.. Az esti órákban
viszasiettek Budapestre.

Bethlen látván gróf vasárnup reggel
újra elutazott a fővárosból,

Este fél 0 órakor a miniszterelnökségi
palotában vacsora kezdődött, amelyet
Bethlen István gróf és neje László Fülöp
tiszteletére adtak.

könyörgött, jajveszékelt és nem
akarta elhagyni ■ lakást

A kilakoltatás processzusát a család két
ségbeesett jajveszékeléssel kisérte. Miközben
a bútorokat hordták, megjelent a lakás ajta
jában halottfehér arccal Rohuzákné. Fodor
Margit. néhány lépést tett előre, majd habzó
szájjal, eszméletlenül terült cl a földön.
Azonnal kihívták a mentőket, akik megálla
pították, hogy Fodor Margit

szublimáltál megmérgezte magát.
Azonnal gyomormosást alkalmaztak

Fodor

elrohant hazulról, hogy a Danába vease
magát.
__ Én is megölöm magam. Megyek a D&
nának, — kiáltotta zokogva és nyomtalanul
eltűnt a lakásból.
Vasárnap hajnalban egy fiatal lány az
Erzsébct-hidról a Dunába vetette magát. A!
motoros mentöcsónak utána sietett, de a
leány elmerült Mivel Fodor Kató vasárnap
egész nap nem adott életjelt magáról, a
rendőrség megindította a vizsgálatot, hogy
az öngyilkos leány azonos-e Fodor Katóval!

ezúttal azonban csak a visegrádi erdőbe,
■hol a vasárnapot vadászattal töltötte.
A miniszterelnök vasárnap reggel hat A vacsorára mindössze huszonötén voltak
órakor autóba szállt titkára, Foglcr Béla hivatalosak, legnagyobbrészt a miniszterel
miniszteri osztálytanácsos kíséretében.
Le nök bizalmasai.

Iparosok és kereskedők
tiltakozó nagygyűlése az igazságiigyminiszter egyik törvényCsomakofí bolgár követ megérkezett
javaslata ellen
Budapestre és nyilatkozott a Héttői Naplónak
Londonból jött, ahol nagy szimpátiát tapasztalt Magyarország A nagygyűlésen élesen kifakadtak a Köztisztviselők Fogyasztási
Szövetkezetének biztosított előnyök ellen
iránt — Ma mutatkozik be Walko külügyminiszternek

A budapesti bolgár követ még áprilisban
távozott cl Budapestről és azóta követ ségi
ügyvivő látta el a budapesti követség veze
tését. A szófiai kormány hat hónap utón
most kinevezte az uj budapesti követet Sió
ján Pekof Csomakofí személyében, aki ed
dig Londonban
működött, mint követségi
tanácsos. Csomakofí meghatalmazott minisz
terként került a budapesti bolgár követség
élére éi

os aj bolgár követ szombaton délután
érkezett meg Budapestre.
Csomakofí vasárnap délelőtt
fogadta a
Hétfői Napló munkatársát és a következő
ket mondotta:
— Nagy örömmel jöttem Budapestre, már
ltokat hallottam az önök fővárosáról.

Londonból jöttem, ahol általános n szim
pátia Mngynrország Iránt.

nyom intézkedését, amely Budapestre he
lyezett. Érdemi nyilatkozatot egyelőre nem
lehetek, mert az ildomosság úgy hozza ma
gával, hogy először Walko Lajos külügymi
niszter urnái tegyek látogatást és csak az
után közöljem a nyilvánossággal mondani
valómat.

A követet megkérdeztük ezután, hogy
ml a véleménye a bolgár-jugoszláv kon
fliktusról.

CsomakofT erre a következőket mondotta:
— A bolgár-jugoszláv helyzetről egyelőre
nem nyilatkozhatnál. A konfliktusról tulaj
donképpen Londonból Budapetre való uta
zásom alatt a vonaton értesültem és igy
nem vagyok tájékoztatva az eseményekről.
Kormányomtól még nem kaptam semmiféle
értesítést.

A bolgár követ ma tesz bemutatkozó láto
Már csak ezért is örömmel vettem kormá gatást Walko Lajos külügyminiszternél.

••
Öngyilkos lett két leány,
mert kilakoltatták családjukat
A mindennapos kilakoltatási esetek közül
erősen kirívó tragíkusvégü kilakoltatás tör
tént tegnap a Ráday-utca 17. számú házban

vedelemből tartotta fenn magát. Az utóbbi
időben azonban a piaci .árusoknak is rosszul
megy a soruk és Fodorné a kis lakás bérét
A házban lakott szoba-konyhás lakásban több, mint egy év óta nem tudta megfizetni.
A
háztulajdonos egy ideig türelmesen várt,
özv. Fodor Mihályné 25 éves Kató és húsz
éves elvált asszony lányával, Margittal, aki majd amikor látta, hogy Fodorék később se
fizetnek,
nek két kis gyereke is van. Fodorné a Dunapnrton gyümölcs és zöldségfélét árul Iá-,
kilakoltatási eljárást indított az asszony
nyaival együtt és az öttagú család ebből a jö
ellen.

•

__ A szövetkezeti eszme — úgymond
az
Az ipari és kereskedelmi szakmák érdek
képviseletei a Férfiszabó Munkaadók Szövetsé önsegélyen alapszik, s lehetetlen állapot az,
hogy az adófizető polgárok verejtékes adójából
gének kezdeményezésére vasárnap délelőtt

szubvencionálják

azokat

a

szövetkezeteket,

tiltakozó gyűlést
amelyek régen túllépték a szövetkezeti eszme
tartottak a régi képviselőházban. A tiltakozó kereteit, s amely szövetkezetek fényes üzlethe
lyiségeikben
tagjaikon kívül mindenkit ellát
gyűlés állást foglalt
az igazságügyminiszter
azon törvényjavaslata ellen, amely felhatalma nak árucikkeikkel.
Dr. Horváth István az Országos Magyar Ke
zást ad arra, hogy köztisztviselők részére egy
Egyesülés főtitkára az OMKE, Latiévi fizetésük erejéig áruhitelt nyújthat a Köz reskedelmi
nák Jenő a Kisiparosok és Kiskereskedők Or
tisztviselők Fogyasztási Szövetkezete s ezen szágos Szövetsége csatlakozását jelentette be a
összeg erejéig a Szövetkezet foglalást is ve tiltakozási mozgalomhoz.
zethet.
Müller Antal a Keresztény Iparosok Szövetsé
A nagygyűlést Vitéz Aladár főv. biz. tag, a gének főtitkára, dr. Kollmann Jenő, a Magyar
Férfiszabó Munkaadók Szövetségének elnöke Cipőkereskedök Országos Egyesületének elnöke,
nyitotta meg.
Gombos Ignác a szegedi szabóipartestület el
— Ha a törvényjavaslat — mondotta — tör nöke s dr Dőczp Sámuel az Iposz ügyészének’
vényerőre emelkedne, súlyos csapást jelentene felszólalása után a nagygyűlés
a magyar iparra és kereskedelemre, mert
határozati javaslatot
800.000 köztisztviselő öszcsen 2,400.00 lélek
fogadott el, mely szerint a nagygyűlés a kőz-t
elvonását jelentené a legitim ipar és keres
tisztviselők érdekei ellen valónak tartja a szókedelem fogyasztótáborából.
banforgó törvényjavaslat megalkotását, amely
A törvényjavaslat értelmében ugyani s a köz
beleütközik az egyenlő elbánás elvébe.
tisztviselők kizárólag a Köztisztviselők Fo

gyasztási Szövetkezetében szerezhetnék be Amennyiben — úgymond a törvényjavaslat —*
szükségleteiket. Ha a fogyasztók jelentékeny az illetékes miniszter urak mégis ragaszkodná
részét ilyen módori el akarják venni az iparo nak a javaslatnak törvényerőre emeléséhez, ak
soktól és kereskedőktől:
kor módosíttassák a törvénytervezetet, úgy
hogy a Magyar Köztisztviselők Fogyasztási
miből tartsa fenn üzemét az iparos- és a
Szövetkezetén kívül
kereskedőosztály, miből fizesse a közterhe

minden iparos és kereskedő hitelező is le
ket, miből adózzon?
foglalást rendelhessen el ■ köztisztviselők
Vágó Jenő a Szabőiparosok Országos Szö
kel szemben a hitelösszeg erejéig.
vetsége igazgatójának felszólalása után Vértes
A nagygyűlés a határozati javaslatot eljut
Emil a Fővárosi Kereskedők Egyesülete nevé
ben jelentette be tiltakozását az igazságügymi tatta az illetékes miniszterekhez s az egyes po
litikai pártokhoz
niszteri törvényjavaslat ellen.

Halálos magzatelhajtásért
egy évre Ítélt el a Tábla
egy tóvárosi orvost
Kardos
Mária
tisztviselőnő,
barátnője magzatelhajtása okozta a leány halálát.
Paksay Lili tanácsára felkereste dr. Salgó
A budapesti királyi ügyészség Salgó Sán
dor dr. ellen magzatelhajtás és gondatlan
Sándor fővárosi orvost, hogy öt, — üt t»
h’íK r
— szégyenétől
megszabadítsa. ságból okozott emberölés vétsége címén
tényleg vádat is emelt és Paksay Lilit is
Salgó Sándor dr. tényleg hajlandónak
bünrészességgel vádolta meg.
mutatkozott — kellő
ellenszolgáltatás
Az elsőfokú bíróság a bizonyítási eljárás
fejében
—
operatív
beavatkozással
befejezése után
a
vádlottakat bűnösnek
mentesíteni a leányt a bekövetkezendő
mondotta ki és ezért
kellemetlenségtől.

Salgó Sándor dr.-t 8 hónapi fogházra és

Az orvos és Kardos Mária között hamar
3 évi hivatalvesztésre. Paksay Lilit pe
létrejött az egyezség és Salgó dr. hozzáfogott
dig 2 hónapi fogházra ítélte.
a gyógykezeléshez,
minek
következtében
A bejelentett fellebbezés folytán szomba
Kardos Mária súlyos
beteg lett, ágynak
ton foglalkozott a Tábla Dusdrdi-tanácsa
esett és
Salgó bűnügyével és

rövid szenvedés után meghalt.

Salgó büntetését egy évre emelte fel,
A leány hozzátartozói gyanúsnak találták
a leány váratlan elhunytál és feljelentést mig Paksay Lili szabadságvesztését 200 pen
tettek a rendőrségen, ahol a megindított gőre változtatta át. Salgó fellebbezést jelen
nyomozás során kiderült, hogy az orvos tett be. Pák sav ítélete jogerős.

-s1.w..AUTŰ ORVEZETfi ’SKOLA
uiktoria autó oruezeto iskola.

Budapest,

van'(hölgyek 6« amatörMk r6aa6rei ahol okleveles gépósxméniökök

oktatnak külön termekben, mindenkit egyénileg, kívánsága szerinti Időben, legmodornabb autókon. Ugróglbb legmegbízhatóbb tórvényszéklleg bejegyzett cég.

Állandó lelvételek!

ui., jühösmortv-utca bs. szám, telepőr: terez zis-oo

Budapset, IC27 oMber 10.

Ostromállapot Bulgáriában
Elfogták Kovacsevics tábornok merénylőit
Izgalmas revolveres üldözés közben két merénylőt megöltek, a
harmadikat elfogták — Még nincs válasz a jugoszláv demarsra
Belgrád, október 9.
Érkezett éjjel 12 órakor.
(A Hétfői Napló kiküldött tudósítójának
telefónjelentése.)
Sztaribord ma este Bel
grád ba érkezett. Meg nem erősített hírek
szerint egész Bulgária területére kihirdették
nz ostromállapotot.
Az intézkedés oka a bolgár kormány és a
macedón forradalmi bizottság között felme
rült konfliktusban keresendő, mert a mace
dón forradalmi bizottság nem akarja magát
alávetni a bolgár kormány rendelkezéseinek,
amelyekkel a kormány véget akar vetni a
macedón forradalmi bizottság tizeiméinek.
Ila ez a hir valónak bizonyul és a bolgár
kormány a macedón forradalmi bizottság
felett úrrá tud lenni, ez nemcsak a Balkán,
hanem egész Európa békéje szempontjából
nagyjelentőségű. A hírt egyelőre fentartással
kell fogadni.

Belgrád, október 9.
(A Hétfői Napló kiküldött tudósítójának
telefónjelentése.) Ma délután hivatalos je
lentés érkezeit Stipből arról, hogy
Kovacsevics szerb tábornok merénylőit
szökés kőzbeu részben elfogták, rész
ben pedig megölték őket.

A jelentés közit, hogy Radó-Isrte határmenti
községben egy paraszthoz, aki véletlenül
egyben a község bírája is volt, három bom
bákkal és revolverekkel felvegyverzett ide
gen állított be. Az idegenek útmutatást kér
tek a Bulgáriába vezető utak felől. A biró
előtt gyanúsnak tűnt fel a dolog és mikor az
idegenek távoztak,

alartnirozta a község polgárőrségét,
amely ■ esendőrségge] együtt üldö
zőbe vette a három Idegent, akik üldö
zőikkel harcba bocsátkoztak, revolver
rel és bombákkal védekeztek.
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nem volt szándékukban böncüelekményt elkövetni.

Megjelent a főkapitányságon védőjük, Weisz,
Ödön dr. is. aki kifejtette, hogy nz autólo
pás vádja nem bizonyult be, a levelekkel
pedig nem történt zsarolás.
A levelek tartalma nem volt alkalmas ar
ra, hogy megfélemlítse a címzetteket, tehát
nem zsarolási kísérlet, hanem

egyszerü csíny volt.

Harsányt Istvánról különben az is kiderült,
hogy öröklötten terhelt és idegbetegség ellen
kezeltették. A kihallgatások befejezése után
hata'maa tömeg vett Szrubián tanácsos
rénylő kihallgatását nyomban megkezdte a gyászmenet amelyben
részt, a lakosság sorfala között a temetőbe vé
katonai hatóság.
nült. A király képviseletében Hadzslcs hadügy
mindkettőjüket szabadlábra helyezte.
miniszter vett részt a gyászszertartáson, ame
lyen a kormány összes tagjai, a veteránok, rok John Pál és Harsányt István vasárnap cl is
kantak, szokolisták, diákok és más egyesületek hagyták a főkapitányság épületé.
képviselői nagy számmal vetlek részt.
Belgrád, október 9.
Ma temették el nagy pompával Bclgrádban
A Narodna Odbrana által rendezett tiltakozó
Kovacsevics tábornokot, akit a bolgár komitá- gyűlésen 10.000 ember vett részt. A szónokok
esik október 5-én Stipben meggyilkollak. A hevesen kikeltek a bolgár komitácsi bandák
gyászistentiszteletei Dimitrij pátriárka celeb ellen, amelyek jugoszláv területen veszélyezte
rálta a belgrádi székesegyházban, ahonnan a tik a békét.

Eltemették a meggyilkolt
Kovacsevics tábornokot

Adám tanár
megkezdte előadásait

Elbocsájtották a rendőrségről
a zsarolólevelek szerzőit
Vasárnap délelőtt érdekes és meglepő for
dulat következett be a nagy feltűnést kellett
háromezerfontos
zsarolólevclek
ügyében.
Mint ismeretes, az Aréna-uton a szolgálatot
teljesilő rendőrőrszem megállított egy sza
bálytalanul hajtott autót és az autó utasait,
két fiatalembert előállította a rendőrségre.
A rendőrségen már nyomozást folytattak
egy bérautófuvarozó feljelentése ügyében,
aki panaszt tett, hogy két fiatalember köl
csönvett egy autót, furfangos mdon félreve
zették a sofTört és megszöktek az autóval.
A főkapitányságon kiderült, hogy Arénauton megkerült autó azonc a megszöktetett
gépkocsival. A két fiatalember, John Pál és
Harsányt István beismerték, hogy valóban
ők vitték el a gépkocsit,

de azt nem akarták ellopni, hanem
viaszaküldötték volna tulajdonosának.
A rendőrség meglepetésszerűen megállapi-

Első napon húsz hallgatója volt

Az orvosi fakultáson megkezdődtek az
előadósok. Nagy érdeklődéssel várták, váj
jon a harmadik sebészeti tanszékre kineve
zett Ádám Lajos professzor tényleg meg
tolta azt is, hogy John és Harsányt az utóbbi fogja-e kezdeni előadásait.
Ádám tanár épugy, mint társai,
napokban több zsaroló tartalmú levelet kül
dött ismert vállalkozóknak és bankároknak.
szombaton megtartotta első óráját a
A szétküldött levelekben egy értelmi szö
Szent István-kórházban.
vetség magasabbrendü céljaira hivatkozva
Előadás a sebészeti propedeutikáról szól.
3000 angol fontot követeltek a cimzettektöl.
azaz sebészeti előkészítést ad. A kórházat
A fiatalemberek beismerték, hogy
még a nyáron berendezték egyetemi előadá
ők küldöttek el a fantasztikus szövegű
sok tartására, a tanszék kellő számú sze
leveleket,
mélyzetet is kapott, úgy hogy teljes felké.
zsarolni azonban nem akartak. Azt állítot szükséggel várták az előadások megkezdését.
Adám professzor első óráján körülbelül
ták, hogy Kornis Ignáchoz, a Kolumbus-utcai merénylő kísérletezéséhez hasonló mó
húsz hallgató jelent meg,
don pszichoanalitikai próbálkozás volt ré
szükről az egész dolog. A meglepő vallomási ez azonban nem jelenti azt, mintha Adám
után mindkettőjüket a főkapitányságon tar tanárnak csak ennyi hallgatója lenne, mi
után a questurában még nem intézték el
tották.
Vasárnap reggel ismét kihallgatta őket dr. mindenkinek a leckekönyvét és sokan nem
Szrubián Dezső rendőrtanácsos. A jó csa jelentkeztek az előadó tanároknál. Adóm ta
ládból származó fiatalemberek ismét han nár az előadásait most már hetenként hét
goztatták, hogy
iórán át rendszeresen megtartja.

harc folyamán az idegenek közül kettő
elesett, a harmadiknak azonban sikerült az
erdőbe menekülni. Az üldözők körülzárták
az erdőt és hosszat hajsza után sikerült a
harmadik embert élve kézrekeritenl.
Közelebbi részletek egyelőre hiányoznak
és a gyilkosok nevéről sem érkezett jelen
tés Belgrádbői.

As affér diplomáciai részében egyelőre
nincs semmi változás.
A bolgár távirati ügynökség jelentése
szerint
Neslcs Jugoszlávia bolgár követe is
mételten meglátogatta Burov bolgár
külügyminiszter, akivel hosszasan tár
gyalt
Belgrádi diplomáciai körökben természe
tesnek tartják, hogy a bolgár kormány még
nem adott választ Nesics követnek, miután
a bolgár követnek is idő kell arra, hogy bi
zonyos intézkedéseket foganatosíthasson és
ezért csak két-három nap
múlva
várhat
választ Szófiából arra a kérdésre, hogy a
bolgár kormány milyen intézkedéseket óhajt
tenni a komitácsi betörések és a terrorisztikus akcióknak bulgár területeken folyta
tott előkészületeinek megakadályozása cél
jából.

Mnrinkovlcs kül«*vmlnlszter vasárnap
délben és este kiaaligatáson volt a
királynál és jelentést tett a helyzetről.

Belgrád, október 9.
Éjjel ‘/jl órakor érkezett.
(Tudósítónk telefon jelentése.) Stipből késő
éjszaka érkezeit újabbjelentés
szerint a
kővetkezőképpen történt a három merénylő
kézrekeritése:
Rndoviste község bírójához
beállított három idegen.A biró
nyomban
tisztában volt vele, hogy ezek csak a gyil
kosok lehelnek. A gyilkosok elhívták a bí
rót, aki nem
mert ellenkezni elindult az
idegenekkel, de szándékosan
kerülő utón
haladt velük, amíg egy katonai őrség köte
lébe érkeztek. A három bolgár az utolsó
pillanatban vette észre a katonai őröket s
előlük futásnak eredt. A biró kiáltozására
nz őrség tagjai üldözőbe vették a merénylő
ket, akik a tereppel ismeretlenek voltak és
egy barlangba menekültek.

Az őrség tagjai tizenöt bombát dobtak
a barlangba és felszólították a gyilkoso
kat. hogy adják meg magukat.
A barlangból csak egy hang felelt. Az őr
ség tagjai behatoltak a barlangba, de ott
már csak egy emberi találtak életben
Az
életben talált merénylőt
lefegyverezték, a
másik két merénylőnek csupán holttestét
találták meg. A kél holttestet s az összekötö
zött merénylőt kocsin Radoviste
községbe

szállították be, ahol az életben maradt mo-

Tudja Ön: mi a Scoíland lard?
Gigászi szervezet, amelyet vad bandák garázdálko
dása keltett életre. Elszánt betörők, mindenre kapható
banditák — akik a társadalom megfélemlítésével rabollak
és úgy ölték az embereket, mint a legyeket, — hozták
létre a Scotland Yardot, amely titokzatosan hálózza be
a hét millió lakosságú várost. Mint láthatatlan polip,
nyújtja ki mindenhová elérő csápjait, ahol megrögzött
gonosztevők leselkednek gyanútlan áldozataikra
Amikor leszáll az est és London sok ezer utcájára
ráfekszik a sűrű köd, elősompolyog rejtekéból a város
söpredéke. . De Scotland Yard éberen vigyáz és abla
kaiból, mint félelmetes tűz-csóvák, kémlelődnek a min
denüvé ellátó szemek és neszeinek föl a síiket éjben
figyelő fülek.
Ekkor kezdődik a Scotland Yard hát
borzongató erőfeszítése, amellyel egy-egy mindenre
elszánt bandát, ádáz küzdelem árán, ragad meg kegyetlen
munkájában, az üstökénél .
Ennél izgatóbb és érdekesebb olvasmány ritkán
kínálkozik Edgár Wallace neve ugyan még új a magyar
irodalomban, de saját hazájában úgy ismerik már,'mint
a detektiv-regények mesterét A kritika szerint a Sherlock
Holmes sorozatok csak szflrke családi regények az ő
világhírű, szenzációs könyve: A Titokzatos Banda mellett,
amelyből már e héten 16 oldalt adott a Képes Krónika,
mint rendkívüli külön mellékletet. Mindenkinek el kell
olvasnia ezt a könyvet. írjon érte azonnal Akadémia
utca 8 szám alá és ingyen kap belőle mutatók

Budapest, 1927 oHóber 19.
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Elegáns szélhámosok
hamis igazolvánnyal gyűj
tenek a Gyermekvédő
Liga nevében
'A főkapItánjsAgrn vusámap Jelenlés érkezeit
arról, hogy egy jól szervezett szélhámostársaság n Gyermekvédő Liga nevében visszaélése
ket kővel el. Az elmúlt napokban egész sereg
fővárosi házban megjelent

József Ferenc dr. főherceg
inkognitóban, Csaba gróf néven
néhány napot Párisban töltött
A magyar fürdőügyi kongresszus érdekében fejtett ki propagandát
Vasárnap Lyonba utazott, ahonnan Rómába megy tovább

Hivatalos párisi körök a főherceg érkezésé
Párls, október 9.
ről idejekorán értesítést kaptak s a főherce
A mai napon Páriából Lyonba utazott, a
get nyomban megérkezése után
lyoni nemzetközi orvosknogresszusra, comte
Beállítottak a házmesterhez és közölték vele,
fogadta a francia kormány egyik mahogy a Gyermekvédő Liga számára gyűjtenek de Csaba : Csaba gróf.
adományokat. Felmutatták
n
Gyermekvédő
Csaba gróf álnév; József Ferenc dr.,
gasrangu megbízottja.
Liga igazolványát — amely,mint később kide
főherceg álneve,
Báró Apor követség! tanácsos, a párisi* ma
rült. hamis volt — és ez igazolványra hivat
kozva. kérték n házmestert, hogy vczcsso őket aki Szviezsényi Zoltán dr., miniszteri taná gyar követség jelenlegi vezetője
körül a lakók közölt. Az igazolvánnyal megté csos, a Budapest Fürdőváros Egyesületének
vesztett házfelügyelők eleget Is tettek a kérés vezetője és Dalmady Zoltán dr., egyet, m.
őfensége tiszteletére a Hotel Claridgenek. a lakók pedig nem is mertek arru gon tanár, az ismert balneologus kíséretében
ban fényes ebédet adott,
dolni .hogy
másnap pedig Rohan herceg dejeunert ren
itt tartózkodott néhány napon át.
a házmester klaéretéhen Járó elegáns em
dezett ugyanott a főherceg tiszteletére.
berek szélhámosok
A fiatal főherceg, — mint tudvalevő — lel
József Ferenc dr. főherceg, akit szívélyes,
és tehetségükhöz mérten szivesen adakoztak n kes barátja a magyarországi idegenforgalmi
nemes célú egyesület számára Később azután propagandának s most azért utazott ide, közvetlen egyéniségénél fogva párisi idözésc
egyesek érdeklődtek a Gyermekvédő Ligánál a hogy itt személyes megbeszéléseket folytas alatt mindenütt nagy rokonszenv vett kö
rül, több színházi előadást nézett végig és
gyűjtések ügyében, ahol azt a választ kapták,
son francia kormánykörök képviselőivel a a Párisi .Vagyar Egyesület elnökét, Louis
hogy
Budapesten, 1929. évben a gellérthegyi cita Mannhcim bankárt — LenkefTy Ica színész
a Liga senkit sem bízott meg gyűjtéssel.
dellán tartandó nemzetközi fúrdővárosi vi
nő férjét — kihallgatáson fogadta.
Kidéi iilttehát, hogy az ndománygyijjlő elegáns lágkiállítás s az azzal kapcsolatos kongreszA főherceg szombaton megtekintette a
hölgyek és urak szélhámosok voltak, mire a szus érdekében.
Grande Palaisban a nagy látványosságu
rendőrségen feljelentést tettek ellenük. A felje
A fiatal főherceg, — aki n külső világ
autószalont, a Sálon d’ Autont, vasárnap pe
lentésről értesült Neugcbauer Vilmos királyi
tanácsos, a Gyermekvédő Liga igazgatója is, előtt inkognitóját megőrizni akarván, min dig kiséretévcl együtt Lyonba utazott, ahol
aki a saját hatáskörében megindította a vizs denütt comte de Csaba néven szerepelt — a magyarországi idegenforgalmi és fürdő
Párisban nagy eredménnyel folytatta meg
gálatot annak mcgállnpilósárn, hogy
ügyi propaganda
érdekében az orvoskon
beszéléseit s az ő felkérésére Franciaország
milyen módon jutottak a szélhámosok a
gresszus néhány kiváló tagjával fog megbe
hivatalosan résztvesz a budapesti nemzet
hamis Igazolványhoz.
szélést folytatni.
közi kiállításon.
Lyonból a főherceg kíséretével
Valószínű, hogy egy vésnöknél elkészíttették a
József Ferenc dr. főherceg, aki itt az
Liga bélyegzőjét és ezzel hamisították az Iga
Avenue de l’Opera-n levő
zolványokat.
Rómába utazik tovább,
Hotel Deux Monde-ban szállott meg kí
ahol résztvesz az idegenforgalmi kongreszséretével, minden feltűnést kerülni igye
szuson. Néhánynapi ittidözés után vissza
kezett s a szállóban Csaba gróf néven
két-bárom elegánsan öltözött férfi és nő.

Kortesz ii. Mihály

utazik Budapestre.

jelentette be magát.

amerikai remoko

Dolores két férje
Dolores Coatolloval és a

Becsalt csárda

Fgy orvos 23 esztendős fia kiárusította
a hegyeshalmi állomás szénkészletét

filágorvigjáték

ciütörtöktö1

PALACKBAN

Méo néhány 3-4 szobás laKásés2szobás(iarconlal(ás
Dólivasutnál, (75-ös villamos első
megállóhelye) minden komforttal,

1., Böszörinényi>ut 3 a és 8 b
számú bérházainkban, lakásonkénti
me>egvlzNZolgáitatásl és melegvízfűtési berendezéssel, (külön járulék nél
kül) kőnnyUfcltételek mellett
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Érvénytelen utalványokkal egész sereg
embert csapott be Budapesten
Rendkívül érdekes bűnügyben indított nyo
mozást a főkapitányság.

Egy onos 23 esztendős fiának nagystílű
szélhámosságait nyomozzák,
aki amerikai izü és stilusu szélhámosságaival
egész sereg embert csapott be és károsított
meg. De nemcsak a budapesti rendőrséget, ha
nem a győri és hegyeshalmi hatóságokat is
foglalkoztatja a fiatalember bűnügye.
Néhány hónappal ezelőtt az ÁPamvasut szol
gálatába lépett Mirkó Géza 23 esztendős fiatal
ember. Mirkót Budapestről rövidesen Hegyes
halomra helyezték át, ahol a szertárban ka
pott beosztást. Alig kezdte meg itteni műkö
dését,

jelentős

hiányok nyomára
Bzénállományfcan

akadlak

a

és a nyomban megindított bizalmas házi vizs

értesítette a főkapitányságot
Mirkó szökéséről

Most Budapesten nyomozzák, de egyben el
rendelték országos körözését is.

A 23 esztendős Mirkó Géza igen jó család
ból származik.

Apja orvos, rokonai körében pedig számos elő
kelő állású ember van Budapesten és vidéken,
A rendőrségen remélik, hogy hamarosan kézrekerilik a 23 éves szélhámost.

A szerbek kitoloncolták, a
magyar rendőrség letartóztatta
Egészen szokatlan módon és az események
véletlen összejátszása folytán került rendőr
kézre egy régebben körözött ember.
A főkapitányság néhány hónap elöli köröző
levelet bocsájtott ki Weiler Lajos cclldömölki
kereskedő ellen, akit a Gresham-palota egyik
klubjának főpincére, Uray József jelentett fel
csalásért. A kereskedő ugyanis a klubban kár
tyázás közben két és félmillió kölcsönt kért a
föpincértől s

sálogul ékszereket hagyott nála.

Másnap az egyik szállodába hivatta a főpiacért
azzal, hogy az ékszert visszaváltja. A szálló
halijában Weiler elkérte az ékszert s azt
mondta, hogy a pénzt azonnal lehozza a szo
bájából. A főpincér gyanútlanul átadtta az ék
szereket s várt, hogy Weiler visszafogja adni
pénzét. Hosszú idő telt el, azonban a keres
kedő nem tért vissza. Uray érdeklődni kezdett
Weiler után és ekkor derült ki, hogy Weiler
nem is' lakik a szállodában, hanem egy
mellékkijáraton az ékszerekkel együtt el
tűnt.

Uray erre feljelentette Weilert, aki azonban
nyomtalanul eltűnt. Családja sem tudta, hova
lett. Kiadták ellene a körözőlevelet, de Weiler
ezután sem adott magáról életjelt. Néhány nap
előtt azután váratlanul
előkerült az eltűnt kereskedő a jugoszláv
határon, ahol szerb hatósági közegek kísé
retében jelent meg.

Ekkor derült ki, hogy mi történt Weilerrel a
hosszú idő alatt.
A kereskedő sürgős üzleti ügyben útlevél és
vízum nélkül Belgrádba utazottt. Miután nem
tudta magát igazolni,

mint kémgyanus egyént letartóztatták
s egész mostanáig vizsgálati fogságban tartot
ták. Végül sikerült beigazolnia ártatlanságát s
erre megfelelő fedezettel
a határra toloncolták

Weilert, akit a magyar határon a budapesti
körözölevél alapján természetesen nyomban
letartóztattak.

Kihallgatásakor tagadta, hogy a főpincért be
akarta csapni s megcáfolta Uray állításait. Ki
a dolognak, a rendőrség emberei elől megszö jelentette, hogy a kölcsönt hiánytalanul viszkött és Budapest felé vette útját. A rendőrség szafizeti. A vizsgálóbíró egyes tanuk ellenkező
tovább folytatta’ a nyomozást és ekkor meg vallomása dacára, a kárösszeg csekély voltára
való tekintettel elrendelte Weiler szabadlábra
állapították, hogy
helyezését, de az ügyészség felfolyamodott a
Mirkó, úgyszólván, teljesen kiárusította az
végzés ellen.
állomás szénkészletét. A szállításokat éj
nek Idején bonyolította le és boldognakboldogtalannak eladott szenet potom áron.
Mirkó nemcsak nagystílű
széntolvajlásokat
követett el, hanem szénutaJványokkal is szélhúmoskodott. A régi, elhasznált szénutalványo
kat Szekeres László MÁV szertáros asztaláról
ellopta,

ezekkel felutazott Budapestre és ismerősei és
rokonai körében
értékesítette.
Ezek árából

Tehervonat és iparvasuti
mozdony összeütközése
Vasárnap reggel hét órakor könnyen vég
zetessé válható vasúti szerencsétlenség történt
a Miskolc melletti diósgyőri vasgyár közelében
lévő Sárosvölgyben. Sárosvölgyben a diósgyőri
vas- és acélgyár területéhez tartozó vonalon
a MÁV egy tehervonata teljes erővel neki

futott az államvasutl helyiérdekű Ipartöbb ezer pengőt vett fel.
gálat csakhamar megállapította, hogy Mirkó
vasutak mozdonyának.
Géza visszaélései következtéién tűnt cl a rak
Amikor kipattantak
a
szélhámosságok
s
tárból csaknem napról-napra nagyobb mennyi Mirkó Géza megtudta, hogy bizalmas vizsgálat A tebervonat mozdonyának vezetője az utolsó
ségű szén. Erre feljelentést tettek a hegyes indult meg a szertárban, megszökött Hegyes pilanatban vette észre a sínpárt keresztező sín
halmi rendőségen Mirkó ellen, aki neszét vevén halomról. A hegyeshalmi rendőrség
páron álló mozdonyt. Fékezett, de a szerel
vényt megállítania nem sikerült s

a tehervonat mozdonya teljes erővel neki
futott az Iparvasut mozdonyának.

l sOrslagp

PO-OOO nvaramOng

kellő Időben kiugrott a kocsiból, úgyhogy ba
juk nem történt.

minden második sorsjegy nyeri

Az összeütközés következtében a két moz
dony, valamint több tehervagón

Legnagyobb nyoremény szerencsés esetben

500.000 pengő
azaz aga tauniiiio pangó.
Jutmam oa nvaromtnvaK:

300.000
300.000
100.000

50.000

|

£0.000

|

30.000

|

Ugy a tehervonat mozdonyának vezetői s a
vasúti szerelvény többi alkalmazottai, valamint
az iparvasut mozdonyának vezetője és fiitöjo

az öt méter magas vasúti töltésről légárait
s teljesen összetört.
A kár jelentékeny. A vizsgálat megindult annak
kiderítésére, hogy a szerencsétlenségért kit ter

hel a felelősség.

35.000|
30.000
|
15jOOO|

itt, an. pengő, oaszaaan IOH> mint a millió pangó,
mely összeget kOazpOnzMn Űzetik ki.

Húzás október hű 22-űn kozdűdlk

Dr.KajpncsV

Mindenki tudja már, hogy az

Á T óó
rk

pehely paplanok?
meghódították a világot •
Gyártja: Sándor „IDEÁL" paplangyár, Budapest, IV., Kamermayer Károly-u. 1. (Közp. városháza)
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A báróin vendéglői üzem után Uj. Makuszovics megvette a Muskátli mulatót.

Törvényszéki írásszakértő
megállapította, hogy meghamisították
Meszlényi Adrienné végrendeletét

Az uj mulató gründolásn azonban pénz nél
kül történt. Makuszovics óvadékos alkalmas
zoltakat vett fel. Egymásután alkalmazta a
főpincéreket, ruhatárosokat, portásokat és
mindegyiktől óvadékot vett fel. Megtörtént

Marzinka János tanár bevallotta a rendőrségen, hogy
a végrendelet napján Meszlényi Adrienné nem tartóz
kodott Budapesten
f

így nem akartak dolgozni és mind a ketten
visszakérték óvadékukat. Makuszovics nem
tudott fizetni, mire megegyeztek úgy, hogy,
az egyik ruhatáros maradt, a másik ruha
tárosnak pedig

Vasárnap délelőtt a főkapitányságon rendkí nőm, hogy az ulapvégrendeletcn
szereplő
vül érdekes fordulat állott be a nyilvánosság „előttünk Hclvey„ Laura" tanti aláírása nem
előtt sokat szerepelt néhai Meszlényi Adrienné készült egyidöben a végrendelkező aláírásával.
színművésznő, a Nemzeti Szinház tagjának hu
A végrendeletérvényesitési perben a napok
szonnyolcmilliárdos hagyatéki ügyében. Ez az ban tartotta meg a törvényszéken Csipkay An
ügy. mint ismeretes, a polgári bíróság előtt | dor Emil dr. tanácselnök a tárgyalást, mert az
vette kezdetét, mert Meszlényi Adrienné halála alezredes ügyvédje
a
perbálokhoz csatolta
előtt két végrendeletet hagyott hátra, melyben eredetiben a hites szakértői véleményt, azon
huszonnyolcmilliárdos ingó és ingatlan vagyo kívül egyéb okiratot, mely az alakiságok betar
nát felosztotta tizennyolc örökös között, de tel tása tekintetében a bíróságban is kétséget tá
jesen kizárta bátyját, Meiszlinger Róbert nyu masztottak, egyelőre csak ebben a kérdésben
galmazott alezredest. Utóbb egy pólvégrende- rendelt el bizonyítást, valódi-e a végrendelet s
letet szerkesztett, amelyben testvérbátyjára ha hogy annakidején az alakiságokat betartották-e
gyományozta egyik bécsi házát ős egy bérko és ezért elrendelte a két eredeti végrendelet és
a hagyatéki iratok beszerzését.
csisutcai palota haszonbérletét.
Meszlinger Róbert ügyvédje, Rosenberg Bar
nabás dr. utján megtámadta a végrendeletet és
tizenöt alaki kifogást sorolva föl, kérte a bíró
ságot, hogy senunisitse meg a végrendeletei,
mert annak egyes tételei meg vannak hamisít
va. Az alezredes ugyanakkor lopás és okirat
A rendőrségen a megindított nyomozás során
hamisítás címén bűnvádi feljelentést telt a az alezredes számszerű adattal szolgált és el
rendőrségen A megindított nyomozás során mondotta, hogy a néhai Meszlényi Adrien.no
Jancsó Béla dr. rendőrfogalmazó
hátrahagyott örökségéből
vasárnap délelőtt több tanút hallgatott ki.
186.000 pengő értékű holmi hiányzik.

nz, hogy

egyszerre két ruhatárost vett fel, akik
csak éjszaka, a lokál megnyitásánál ta
lálkoztak.

ezekről beigazolást nyert, hogy részesek' a hát
ramaradt vagyonkomplexum megcsonkításában.
Ugyancsak kihallgatták a rendőrségen Marzinka

egy megbízottja estéről-estére

beült a
pénztárba, hogy ellenőrizze a bevételt és
a bevétel fölöslegéből részletekben visz*
szaszedje az óvadék összegei.

János székesfővárosi főállatorvos, főiskolai ta
nárt, akt vallomásában elmondotta, hogy a ta Fölösleg azonban nem igen akadt, a ruha
nuk nem voltak együttesen jelen a végrendelet táros megunta a várakozást és feljelentést
záradékolásánál, hanem egyenként és külön- tett a rendőrségen. Az első feljelentést má
böző időben
előadta, hogy

írták alá a szerződést és azt is

sik is
követte.
Makuszovics
egyezkedni
akart, megígérte, hogy kifizeti a követelése
ket, mire haladékot kapott. A határidő le
telt, de Makuszovics akkor sem tudott fl<
zetni. A feljelentők megint a rendőrséghez
Marzinka János szerint 1924 március 15-én ope fordultak. Ekkor már újabb alkalmazottai
rálták Meszlényi Adriennét és igy a jelzett na is feljelentést tettek ellene.
pon nem Írhatta alá a végrndelctet, ebből te
Egy nyugalmazott rendőrtől 500 pengőt,
hát meg lehet állapítani, hogy az ügyben sze
egy rokkant borbélytól 600 pengőt vett
replő gyanúsítottak miért javították ki a kriti
kus dátumot március tizennegyedikére. A vizs
át
gálat már czidcig megállapította azt is, hogy
portási
állásra adott óvadék fejében, azon
a hamisítás tussal történt.
kívül négy óvadékos főpincért is alkalma
Meszlingcr alezredes erre a nem várt fordu
latra való tekintettel most már a polgári bíró zott. Az óvadéksok listáján szerepel három
Méhes Béla 4200,
Friedmann
sághoz fordul és kéri, hogy a végrendeletet ér pénztáros:
vénytelenítsék. A fordulattól függetlenül további István 39l és Szénássy Mihály 1000 pengöfolynak azonban az egyezkedési tárgyalások ési vei, két portás: Kiss János 500, Dudás Pál
Ez ügyben gyanúsítottként kihallgatlak több nincs kizárva, hogy úgy a bűnvádi, mint a pol pedig 1400 pengővel, két raktárunk: Mu
olyan ismert embert, akik állandóan szenepel- gári eljárás megszűnik és Meszlinger Róbert
zsik Ignác 500 és Kovács János 150 pengő
lek az évek óla folyó hagyatéki küzdelemben s egyességet köt.
vel, könyvelőjüktől, Havas Istvántól pedig
1000 pengőt veit át. Az óvadékos alkalma
zottak nagy részéi állásközvetítők hozták
Makuszevicshez.
A feljelentések ügyében a VII. kerületi
kapitányságon Trompler Béla kapitány rncg-i
indította a vizsgálatot, Kanzlcr József de
tektív folytatta lo a nyomozást, amelynek
során beigazolódott a feljelentések valódi
sága. Ifj. Makuszovics Istvánt előzetes letart
tóztatásba helyezték és átkisérlék a főkapi
tányságra, ahonnan holnap viszik át az
ügyészség fogházába.
A vasárnapra virradó éjszakán a rendőr- rsertésnagyvágó volt, vele társult és MakuA Muskátli egyébként gazdája letartózta
ség óvadéksikkasztás miattt letartóztatta ifj. szovics István és fia cég nlatt vezették az tása miatt nem árvult el. Vasárnap este is
Makuszovics Istvánt, a Király-utcai Mus üzletet. Később vendéglői üzletekkel kezdtek megnyitották
ajtajai!. Makuszevics társa.
kátli — volt Trocaderó — mulató tulajdo foglalkozni. Megvásárollak az Andrássy-ká- Vitéz Mihály felügyelete alall nyitva tartot
nosát. Makuszovicsot igen különös ut ve vébázat, majd eladták és helyette az Okto ták a lokált, ahol jazz-band mellett vígan
zette a letartóztatásig. Intellektuális pályára gon-téri Libcrté-kávéházat vették meg. Ez folyt a tánc, mig a „tulaj" a cellában várta
készült, a háború
alatt
huszárfőhadnagy rosszul ment, mire túladtak rajta és a Sós további sorsát.
volt. Apja id. Makuszovits István jónevű fürdőben vállaltak érdekeltséget.
Meszlényi Adrienné a végrendeletben szercpiő napon nem Is tartózkodott Budapesten.

Döntő vallomás
a rendőrségen

akik igazolták az alezredes feltevését és két
ségtelenül beigazolást nyert, hogy
a végrendelet meg van hamisítva.

Az alezredes és az ügyvédje Horváth Jenő
dr. Hangya-szövetkezeti igazgató, törvényszéki
hites szakértővel is megvizsgáltatták a végren
deletet, aki
igazolta, hogy a végrendeletbe utólagos be
szúrásokat eszközöltek és ezek a beszúrá
sok három Idegen kéztől erednek, továbbá
kimutatta, hogy a tanuk nem egyldőbcn
írták alá a hagyatéki okiratot,
amelyben a dátum is tudatosan meg van haptisitva.

Az írásszakértő
leleplezése
A szakértő véleménye igy szól:
— Az alapvégrendelet kelte „Budapest, 1924.
március 14." A 14-cs szóm elmosódott és a meg
ejtett górcsőül vizsgálattal megállapítottam,
hogy a most látható 14-es szám alatt eredeti
ig más számjegy volt és pedig véleményem
szerint „15". A górcső tisztán mutatja és a mel

lékelt górcsövi rajzban szemlélhetővé teszem,
hogy eredetileg odaírt 15-ös miképen íratott át
14-esre. Megállapítottam a g.rcsö alatt, hogy a
most látható 14-es szám alatt a végrendelet
tintájának anyaga mosódott el, mig az újabb
számjegy tintaanyaga megegyezik a végrende
leti tanuk záradékolási és aláírásának tinta
anyagával. Ugyanevvel a tintaanyaggal Íratott
be a fent elősorolt és az értclemzavart kikü
szöbölő beírások.
— Megállapítottam, hogy a beszúrásokat
Holczer Gyula miniszteri segédhivatal! fő
igazgató, tanti végezte.

Megegyezik a beszúrások betűképzése és alak
ja, de különösen megegyezik az irás rezgő vol
ta, ami Holczer Gyula aláírásában is teljes megegyezőséget mutat.
— Meg kell említenem, hogy dr. Schürger
Pál bankár, negyedik tanú aláírásának tinta
anyaga elütő a többi tanú aláírásának tinta
anyagától. Figyelembe véve, hogy talán ez az
aláírás le lett itatva, a górcső alatti szinhatás
alig volt kimutatható a végrendeleti záradék
és a végrendeleti tanuk írásának és aláírásának
tintaanyagával Végül még felemlíteni kivé-

A vágóhídtól a Muskátli-lokálon
keresztül a fogházig

Óvadékos alkalmazott, mint pénzügyi ellenőr

Két évtizedes fönnáiíásunk óta most elöizör
határoztuk el, hogy

„Népszerű osztályunkban,a félemeleten* 1
a szezón legjobb és legdivatosabb tíszl és téli szöveteinek

visszamaradt részót, melyet eddig nagy tételedben viszon tel Ar usltó knak juttattunk, ezúttal kizárólag magánvevőink részére

i

4 árcsoportra felosztva

j

dobjuk
Minden egyéb reklám helyett, beszéljenek a következő tények:

Ezelőtt 25 tői 30 pengőig áru
sított, legfinomabb őszi és
téli kabát és kosztümkelmék

r

Ezelőtt 10 15 pengős
tiszta gyapjú ruha- és
pongyolakelmék

TISZTA FÉNY.

rt r

Töredék
részvény ek e <

Cégünk szavahihetősége garancia arra, hogy

ezek az arak elv rendkívül olcsók, amelyeken
legelsűrendü anyagok beszerzése ma tehetetlen I
Az előrelátható nagy forgalomra való tekintettel, szíveskedjék tájékozódás
céljaira a délelőtti órákat Is felhasználni. Igen •tisztelt vidéken lakó
vevőinknek e cikkekből mintákat nem küldhetünk, mert a nagy forgalom
következtében valószínű, hogy a kiválasztott minta időközben elkelt

MlUtftt, aranyat, kniöntejre*
bankjegyeket magHR áron vé
giünk e> as ellenértékét azonnal
Levél Heg Is. *zlkta
O» Trtrn Bankház.
betéti TtutmmU Budapest, Vili.
Itákóc^t-rtt'<0.(Baross-tér 2 i
Telelőn:.! M2-03
Alán 1 05.
üzleti órák Mól este ö-la

KERNftCS
vu Toréz-kömt 4»fc
Telefon: Teréz tW-70

MEINL

UJTERMÉSŰTEA.
THREE STARS

Rendkívül finom, illatos Darjeellng jellegű.
Intenzív aromúju indiai keverék. Csomagban,
körülbelül v» angol font P 7.80

zongoratermeiben hírneves
márkájú zongorák és - lantnók legolcsóbban kaphatók.
Részletre Is - Javítás,
hangolás

LÁSZLÓFEKETE »’ntikart« R.-T.
(Stcrnbertf X. J.)

különleges női és férfi divatkelmék áruháza

,

kapha
tók!

VII., Dob ucca 31. sz.
Karín c / » <i.
a
a o »
t•
Régi keleti •■gnregekdrl én nnllk
•»« tér oké I n»1’ Ara* Hrelünk
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IIIHKK
— Időjárás. A Meteorológiai Intézet
vasárnap az időjárásról a következő je
lentést adta ki: Az időjárásban lényeges
változás nem várható.

Újjáalakulnak
a beszüntetett kártyaklubok
Uj kerület, friss cégér ... — Scitovszky belügy
miniszter e héten dönt a felfüggesztett kártya
klubok engedélyezéséről, vagy végleges betiltásáról

— Gróf Borachilkó Jánost elütütte a vil
lámon. Súlyos villamoselgázolás történt a
Kossuth Lajos-utcában tegnap délután. Gr.
Borschllkó János keresztül akart menni naI7.
Úttesten, amikor egy nrrahaladó ,7.5-ős villa
Scitovszky Béla belügyminiszter kártyamos elütötte. A mentők n súlyosan sérült
rendclctc egyelőre csak annyiban érezteti
Borachilkó grófot előbb az Esztcrházy-ulcn
hatósál, hogy három klub a feloszlatás meg
15. szám alatti lakására, onnan a Rókuselőzése
érdekében
kimondotta
önkéntes
kórházba szállították.
megszűnését. A hatósági eljárás során tiz
— Cisztercita gimnázium alapkőletétele. pártkor és klub működését a vizsgálat le
tartamára
felfüggesztették,
A budapesti Cisztercita
Rend Budán épí folytatásának
tendő főgimnáziumának alapkövét vasárnap tizenkét továbbra is működő klubban pedig
délelőtt helyezték el ünnepélyes keretek kö folyik a vizsgálat.
zött. Az nlapkőletéfel a Ciszterciták Kelen
A hatósági vizsgálat lefolytatása a leg
föld Lágymányosi Plébániájában tartott ün kevésbé sem zavarja a kártyásokat. Város
népi misével vette kezdetét, majd a megje szerte beszélik ugyanis, hogy
lentek nz építendő
főgimnázium Villányi
már is megindult a pinkaklubok rene
utón fekvő leikére mentek, ahol Mihályffy
szánsza: a beszüntetett és felfüggesztett
Ákos egyetemi tanár, villcrsi apát magaskárlyaklubok érdekeltjei uj
elmeken
szárnynlásu beszéd kíséretében elhelyezte az
és uj
pártszervezetek kalózlobogója
alapkövet, Biszter Illés cisztercita igazgató
alatt ismét szervezkednek.
pedig felolvasta nz alapkőbe vésett okirat
szövegét. Az ünnepi aktuson résztvelt gróf
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Erről az ügyről

Klrbclsbcrg Kunó kultuszminiszter, Buzálh
Bcrczell Jenő dr., fővárosi tanácsnok,
János alpolgármester, Pintér Jenő tankerü
leti főigazgaló, gróf Kimen lléderváry Sán a jogi osztály vezetője a következőket mondor meghatalmazott miniszter, Baranyán
Jusztin és .Mátrai Rudolf cisztercita n[ átok

dotta a Hétfői Napló munkatársának:
— A vizsgálatot a Icgerélycsebbcn folytat
tuk le az egész vonalon, A vonatkozó ada
tok alapján részletes jelentés készült, ame
lyet Sipőcz Jenő polgármester ur a belügy
minisztériumba terjeszt föl.

A belügyminisztériumban

közölték a
hogy

Hétfői

Napló

munkatársával,

Scitovszky Béla belügyminiszter e hé
ten dönt a felfüggesztett kártyaklubok
engedélyezéséről, vagy végleges
betil
tásáról.
Ami az újonnan szervezkedő klubok meg
alakulását illeti,
teljesen beavatott helyen
úgy informlálák a Hétfői Napló munkatár
sát, hogy

Vígszínház

Gonibaszil<{f Frlda
Somlay Árthur
Kürti József

náinak emlékére felállított emlékoszlop le
leplezése. A miskolci Rudolf-Iaktanya előtti
téren lefolyt ünnepségen resztvettek a polgóri és katonai hatóságok kiküldöttei s többezer főnyi közönség. Megjelent az. ünnepségén József főherceg is, aki szép szavakban
emlékezett meg a tizes honvédek hősies küz
dclmeiröl.

ték és jóváhagyták nz 1926—27. üzleti év mér
legét. Az igazgatóság az október 31 éré egybe
hívandó közgyűlésnek azt a javaslatot fogja
tenni, hogy az üzletév 2,940.228.98 pengőt ki
tevő nyereségéből (mull évben
1,765.817.14
pengő) rendes részvényenként 6 pengő (múlt
évben 3.50 pengő) osztalék kifizetését szavazza
meg és 210.000 pengőt a társaság különböző
jóléti alapjai javára, valamint közművelődési
és közjótékonysági célokra fordítson. Az elért
nyereség 57 millió pengő értékű forgalomnak,
a termelés lényeges emelkedésének s az iizemgazdasúgossúg
kedvezőbb
alakulósának
az
eredménye. Emellett módjában volt a vállalat
nak az eladási árakat fokozatosan csökkenteni,
úgyhogy azok az árak általános színvonala
alatt mozognak. Az uj üzletév viszonyai czideig kedvezően fejlődnek.
Az igazgatóság nz üresedésben levő elnöki
állásra dr. Biró Pál vezérigazgatói választotta
meg, aki tiz év óta, a Iegválságosnbb időben,
biztos kézzel kormányozta a vállalat hajóját
és akinek nevéhez fűződik
a
Rimamurányi
háború utáni nagyszerű föllendülése. Hogy a
Rimamurányi Vasmű ma legnagyobb vállalata
az országnak és hogy a külföld megítélésében
is olyan előkelő pozíciót foglal el a vállalat,
az nagyrészt Biró Pál érdem'' Az igazgatóság
ugyanez alkalommal Zorkóczy Samu műszaki
központi igazgatót a műszaki vezérigazgatói
címmel ruházta föl.

Scitovszky Béla belügyminiszter már
Ls utasítást adott ezeknek az uj klubok
nak szigorú ellenőrzésére.

— Rcndőrkut.va-kláliitás. Az Országos Rend- I — A
és még számos politikai, egyházi és társa
A IL/.c:
Hotel Imperial díszelőadása, Fényes
Fényes iutaörkulya
a ----Magyar
Doberraánnoadta
a Magyar nviiuLii
Nemzeti npuno
Apolló muzuumozgó.
- , Egyesület és
.
— .........
...................... , nujclét. ..
k.u U
dalmi előkelőségünk.
gnk
rtr... Irz~..1.
I 2igazgatósága
—
«
•készségének,
«
. . sok vnsórnnn
vasárnap nWártrni
n.Márkus F*míIla.r.o«.VI,nn
Emiha-parkban ..
nagy-|
fénykép —rt.
hazafias
KÍknril rendőrkutya-kiúllitást
rondít rk nt vn-k iól li I ó «f rendezlek. AA lí.
•.
■
— Csányi László vértanu emlékünnepe. sikerű
ki- amennyiben ___
vasárnap
délelőtt
11
órakor
a
Vasárnap délután fél 4 órakor a Kerepesi állításon főképpen dohermann és német ju Iloyal Apolló helyiségeiben a Tiszti Kaszinóval
temetőben ünnepélyes keretek közi folyt le hászkutyákat láttunk nagyszámban képviselve, karöltve külön díszelőadásban bemutatta a Ho
Csányi László, az 1818. szabadságharc vér azonban a magyar juhászkutyák, doggok és tel Imperialt. Az előadáson megjelent előkelő
tanúhalált halt kereskedelmi miniszterének lerierck reprezentánsai is felvonultak. A rend- vendégeket a Magyar Nemzeti Apolló rL el
őrkutyaversenyen 28 eb vett részt és a kiállí nöke, Tasnády Sziits Andor államtitkár fogadta
emlékünnepe. Az emlék beszédet Kacziány
táson közel 100 rendőrkutya szerepelt.
Engel Fülöppel a Fanamct vezérigazgatójával.
Géza dr. történetiró tartotta, ismertette a
— Munka közben leesett egy 6 méter magas Az előadást zúgó tapsokkal kísérte a lelkes kö
vértanú kivégzésének
körülményeit és kezönség s annak végeztével a Tiszti Kaszinó ve
gyclclcs szavakkal ndózott a vértanú emlé oszlopról. Szatmári László villanyszerelő mun
kaközijén a dunapnrli pályaudvaron leesett egy zetősége köszönetét mondott a Magyar Nem
kének. Szerdahelyi Gyula lelkes szavalata nyolc méter magas villanyhuzalt tartó oszlop zeti Apolló elnökségének, amely lehetővé tette,
után nz ünnepély véget ért.
ról.. A szerencsétlen embert a mentők a Telepi hogy úgy a tisztikar, mint a katonai főiskola
növendékei díszelőadáson tekinthessék meg a
— Ferencvárosi búcsú. Zajos, víg hangú utcai kórházba szállították.
legnagyobb magyar sikert, a Hotel Imperialt.
latban folyt le vasárnap a ferencvárosi bú
— Gázolt, azután tovább robogott a
csú. Reggel a ferencvárosi plébániatemp motorblcikií. Slégi István 18 éves munkást
— A Nemzeti Szalon csoporlklállltása.
lomban Töttössy Miklós plébános ünnepi vasárnap a Bogdányi-ulon elgázolta a Bp. Vasárnap délelőtt nyilt meg a Nemzeti Sza
misét celebrált. Az utcákon mindenütt sát 47 503. szánni motorkerékpár.
A szeren lon 57-ik esoportkiállitúsa, amelyen három
rak voltak felállítva és korú délelőtt máv csétlen fiatalember súlyos sérüléseket szén festőművészünk :
Kövér Gyula, Borszéky
fülsiketítő zaj, sípolás, dobolás, kurjonga vedelt. A mentők életveszélyes állapotban Frigyes és Senyén József szerepelnek uj
tói verte fel a Frnnzstndtot. Az árusok igye vitték a Margit-kórházbn. A motorkerékpár müveikkel. A tárlat megnyitásán megjelent
keztek lehelő jó vásári csinálni és erre egy vezetője a gázolás után továbbrobogott. A a kultuszminiszter képviseletében Kertész K.
különös módot találtak ki : a legkülönbö rendőrség keresi a lelkiismeretlen
motor Róbert államtitkár, akit Gellért Jenő dr. al
zőbb népdalok és aktuális kupiék dalla kerékpárost.
elnök és Déry Béla igazgató fogadtak, meg
mára lehetetlen rimelésü versekben énekel
— Apa és fin véres verekedése Kispesten. jelentek továbbá Sir Barclay angol kővet,
ték áruik jóságát és olcsóságát. A hatás A kispesti Zrínyi-utcai vasúti sorompónál Sljakor dr. lengyel követség! attaché,Boftennem is maradt cl és egy-kettőre elkapkod összeszólalkozott ifj. Majtényi János édes berg Lajos ny. államtitkár, vitéz Jánky Koapjával, id. Majtényi Jánossal.
Verekedés csárd honvédségi
ták az éneklő árusok portékáit.
főparancsnok, valamint
■— Kedden temetik Somló Emmái. A közben mindketten botot és késeket ragad László Fülöp festőművész felesége társasá
tak
fel
és
azzal
ütötték,
szúrták
egymást.
A gában.
Nemzeti Szinház szombaton elhunyt nagy
verekedés folyamán — amelyet a jelenlévők
— Kereskedelmi alkalmazottak gyűlése Deb
nevű művésznőjét, kedden
délután
négy
nek nem sikerült megakadályozni — mind recenben. Debrecenből jelentik: Vasárnap ün
órakor temetik a Kerepesi temelő halottas
ketten
súlyos
sérüléseket
szenvedtek.
A nepelte a Debreceni Kereskedelmi Alkalmazot
házából. A Nemzeti Szinház igazgatósága
tak Egyesülete fennállásának 60 éves jubileu
hétfőn határoz a temetés részidős pro mentők a két sebesültet a lakásukra szállí
mát. Reggel a református nagytemplomban ün
tót Iák.
graqjja felől.
— Elgázolt n .villamos egy vlllamoskalanzt. nepélyes istentisztelet volt, amelyen Debrecen
kcreskedőtársadalmának tagjai megjelen
Csizmadia János 26 éves villamoskalauzt a város
Váci-ut 176 számú ház előtt elütötte egy arra tek. Az istentisztelet ulán dr Révész Imre re
haladó 55-ös jelzésű villamos
Csizmadiát a formátus lelkész tartott szónoklatot Az ünne
pélyes islentiszlcletel a vármegyeházán diszmentők a Rókus-kórházba szállították.
követte, amelyet Ktibinyi Béla elnök
— őrizetbevett járásbíróság Írnok. Miskolc- közgyülés
;
Hétfő
meg és amelyen dr
Nagy József tanár
ról jelenti: Szombat délután a miskolci állam- nyitott
!
Szerda
a kereskedelmi alkalmazottak mai helyzetéről
rendőrség
őrizetbe
vette
Fuchs
Kálmán
mis'
Csütörtök
tartott
előadást.
A
közgyűlésen
bejelentették,
kolci járásbíróság! Írnokot és beszállította a ,
hogy az egyesület aranyérmet veretett, amelyet
törvényszék fogházába. A vizsgálóbíró vasárnap ;
kezdte meg Fuchs Ká inán kihallgatását, akit !a kormányzónak s ezüstérmet, amelyet Bethlen
István gróf miniszterelnöknek ajánl fel. A dísz
sikkasztás és súlyos hivatali bűncselekmények ,közgyűlés
táviratilag üdvözölte Rothermerc
gyanúja miatt vetlek őrizetbe.
j
lordot. — A vármegyeház dísztermében délután
— A miskolci tizes honvédgyalogezred há- a
: vidéki kereskedelmi alkalmazottak tartottak
boriiban elhunyt hőseinek emléke. Miskolc- igyűlést, amelyen megalakították a Vidékt Ke
ról jelentik:
Vasárnap délelőtt ünnepélyes 1reskedelmi Alkalmazottak Országos Szövetségét.
Péntekén először
külsőségek között folyt le Miskolcon a há- ;A Szövetség tiszteletbeli elnökévé Homonnay
ború alatt hősiesen küzdő s a világháború Tivadar dr., országgyűlési képviselőt, alelnöban elhunyt tizes honvédgyalogezrcd kato kévé pedig dr. Nagy József tanárt választotta.

Matigham szenzációs uj színmüve.
Főszereplők:

Bíró Pál a Riinamurányi elnöke
A Rlmamurányi—Salgótarjáni Vasmű Rész
vénytársaság igazgatósági ülésén előterjesztet

LÓSPORT
Lovareg-yleti versenyek
Magyar St Leger: 1. Add ide, 2. Siklós,
3. Celllsta.
A Leger, a magyar turf őszi nagy eseménye
sem tudta az érdeklődést a múlthoz hasonló
mértékben kiváltani. Az első hely látogatottsága
alig haladta meg a rendes vasárnapi méreteket,
az olcsóbb helyeken már inkább meglátszott a
klasszikus verseny vonzóereje. A reás favorit
Celliotát könnyen előzték meg az eddig kisebb
korteherversenyben szereplő Add ide és a jobb
hcndikeplovak közé tartozó Siklós
Kardos
végkép beigazolta, hogy túlbecsülték. A nap
eseményei közül említésre méltó még a Blaskou/ch-szinek kettős sikere Bunkó és Mondér ré
vén, valamint Faun könnyű győzelme a Kétéve

sek őszi nagy hendikepjében.

Részletes eredmény a következő:
I. 1. (.barma (5) Szűcs. 2. Sylvane (1 és fél) Karaszek, 3. lelenc (4) Kaszián. F. m.: Juci, Apor. Fejh.
ötnegyed h. 10 : 88, 29, 19.
II. 1. Anna (4) Szűcs, 2. Sára (6) Esch, 3. Fcncegye
(10) úutai. F. m.: Old cup, Ripityóka, Ticviza, Hara.
kirí. Klárika, Vacak, Kormos, Darukét, Hamar. 1 és
báron negyed h. nyb. 10 : 73, 21. 37, 25.
III. 1. add Ide (6) Szenté, 2. Siklós (16) Csuta. 3.
Celllsta (1 és fél rá) Schejbái. F. m.: Kardos, Lavina,
2 h. háromnegyed h. 10: 17, 33, 27.
IV. 1. Faun (4) Kovács. 2. Fickó (4) Gutal. 3. Divo
(14) Esch Gy. F. m.: Katinka, Pusztalánya, Inferno,
Manja II.. Nézzróm. Carlo. Kolozsvár, Szamos, Öreg
siftnora. Monsoon. 1 és léi h. fél h. 10: b4, 28, 24, 43.
V. 1. Bunkó (4) Gutái, 2. Adamclo (1 és egynegyed)
Schejbái, 3. Sakkmester (3) Gulyás. F. m.: Pirouette,
Levente. Landstreicher H., Ki tudja, Soréi, Nyb 2. és
fél h. 10:40, 13, 12, 19.
VI. 1. Mundér (pari) Gutal, 2. Petúnia (6) Blazsek,
3. Krinolin (2 és fél) Szabó. F. m.: Viglegény, Várlak.
Anikó. Doria. 1 és lél h. nyh. 10:26, 12, 14, 13.

Budapesti ügetőversenyek

Benkő Klári nyerte az cgyesfngata hltigyhajtást
I. 1. Werndorf (25) Laudon, 2. Babus (25) dr. Mon*
tagh, 3. Cziczel (12) Federer, 1. m. Hanneri. Alabastcr,
Ihonuzoba, Aranka, Vihar. Első sz. 10:59, 19, 16 52.
olasz 92.
II.
Monostori, 2 Sári (4) MarschaU. 3.
Vince (25) Vorst I. m. Blanka Mcdca, Táncosnő 10:19.
13 13. olasz 30.
n n«‘ I* VL‘,0r Ál W M1?
2. Végre <1) Maszár
F., 3. Tarabos (6) Maszár 1. 1. m Árvalegény 10:21,
oltsa 37.
*V„\
2i Vi0,a
Hoftmann 3.
Avantl I- (12) dr Síró I m. Árnyas Albert. Cydamen.
Gerlicc, Rendetlen. 10:42. 16, 22, 24. olasz 77
V. 1. MIm Franciska—Sarolta (1) Novák 2. Kritikus
odon (3) Benkő 3 Árgus-Mikszi (6) Kalhnka l m.
— Veszedelmesen terjed a kanyarójárvány Horpacs—Sokol, 10:27, olasz '-6
Ví. 1. Kairó (11 és fél) Benkő Klári. 2. Brama (1) Rce1
Hajdúszoboszlóban.
A Hajdúszoboszlón több
vea Connie 3. Pászma (8) Sturm Sziszt. I. m. Jeles
i
nap
óta tarló kanyarójárvány mind nagyobb (I.audonné) és Jcgér (Reevcs Mary). 10:21. Jo. ío, olasz
i
méreteket
öli. A veszedelmes
betegségben
'
eddig
több mint 200 gyermek betegedett
A gróf Hunyady Kálmán-emlékverscny. Va
‘
meg.
A betegség tovaterjedésének megaka
<
dályozása
céljából
Hajdúszoboszlón és a sárnap délután futották Bécsben az osztrák
1környéken — ahová n betegség ugyancsak ügetőversenyüzem egyik legjelentősebb futamát,
átterjedt — minden iskolát bezártak. A ha a gróf Hunyady Kálmán-emlékversenyt A nagy
díjban a kivételes képességű magvar ügető,
tóságok minden intézkedést megtettek a be
Első győzött igen könnyen 1 perc 24 4 mn kilotegség terjedésének mcggátlására.
méteridö alatt.
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tűzhelyek,
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Csillárok,

Általános Gázizzóiény és Villamossági R.-T.
VII., Vör6smarty-utca 5.
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Bonyodalmak Fodor László
Templom egere és Földes
Imre Békája körül

Kőzberf ezt a remek Gaál Franci szerepet

SZÍNHÁZI NAPLÓ

megírta Fodor Is.
A „Templom egere" is egy ilyen szürke,
jelentéktelennek látszó kis irodistalány, aki
A héten mutatja be a Vígszínház Maugham
Gombaszögi Fridával
eszével, kedvességével, bájával meghódítja „Levél" cintü drámáját
azt az előkelő pénz és születési arisztokrata a főszerepben. A rendkívül érdekes, izgalmas,
társaságot, amelynek ő lesz a primadonnája. exolikus milliöben lejátszódó dráma rövid

A két vígjáték sujetje tehát rendkívül ha
sonlít egymáshoz,
azonban, akik ismerik
Fodor László vígjátékét, azt mondják, hogy
csak a darab kiindulás! pontja azonos,
de a feldolgozás teljesen eltérő.
kívül jónak tartotta, mégis kisebb változta Ez valószínű is, mert nem
feltételezhető
tást követeltek a szerzőtől. Földes azonban Fodor Lászlóról, aki egy sereg vígjátékéval
egy betű kijavítására sem volt eddig haj már tanujclét adta ötletes vigjétékiró talen
landó, igy darabja színre nem kerülhetett, tumának, hogy ilyen szerepre vállalkoznék.
azonban annál jobban ismertté
válhatott. Mindenesetre élénk érdeklődéssel tekintenek
A Béka egy kis hivatalnokleány, aki szelle a bonyodalmakat ígérő Fodor-premier elé,
mes, okos, ravasz és bájos és az előkelő amikor biztosan ki fog derülni, hogy a
pénzemberek és bankárok
társaságában Templom egerének nem a Béka volt a
szülőanyja.
karriert csinál.

Per készül a két azonos témájú színdarab miatt
Még be se mutatták a Vígszínház „Levél"
'című újdonságát, a
színház igazgatósága
máris elhatározta, hogy rövidesen megkez
deti a próbákat a szezón tulajdonképpeni
▼igjátékujdonságából: Fodor László „Temp
lom egere' cimü darabjából. Ez a hir kettős
szenzációként hatott színházi körükben,
ahol elsősorban tudni vélték, hogy a „Levél"
után kővetkező darab Lengyel Menyhért
Postáskisasszonya /esz, másodsorban pedig
a Fodor-darabbal kapcsolatban oly pikáns
szenzációt kolportálnak. amelynek nyomán
valószínűen per indul Fodor László és egy
másik neves színpadi szerző közölt.
Lengyel Menyhért átdolgozás miatt vette
vissza a darabját a Vígszínháztól s igy a

Fodor-darab került kombinációba, amely
készen, sőt kiszerepezve fekszik a Vígszín
ház igazgatósági asztalán. A Fodor-darabot

EGÉSZ HÉTEN, MINDEN ESTE

A SZOMBATESTI JHÖI.GY
A
BELVÁROSI

Külön szobák ban
kettek és lako
dalmi ebédek
számára
| LaxasoKUaii is ranuaziJnn uacsoröi]

Meleg levesek
egész éjszaka
újra kaphatók
Asztalrendelés:
Este 6-lg József 454—55.
Este 0-tól József 819—80,
vagy József 819—81.
Színházjegyek. Az Opera, Nemzeti, Kamara
és az összes magánszínházak jegyeit eredeti
pénztári áron árusítja — telefonon megrendelt
jegyeket díjtalanul házhoz szállít — az AU
RORA, a Szinészszövctség szinbázjegyirodája.
Kossuth
Lajos-utca
5.
(Pfcifcr Ferdinánd
könyvkereskedésében.) Telefon J. 329—21.

New-Yorkban 5 dollár
Londonban I Iont
Bácsben 20 scliilling

BUDAPESTEN

a legjobb
nmd&wdssy

fővárosi Oprtsráte

SZÍNHÁZBAN

Két milliárd erkölcsi kártérítést
követel Szomory és Fedák egy dél
utáni laptól hitelrontás cimén

Gaál Franciskával a főszerepben ugyan a
szezón derekára, a szokásos Szenes-darabok
idejére tartogatta a szinház, de a közbejött
komplikáció miatt, a „Levél" bemutatója
után kénytelen elővenni.
Mikor nyilván
valóvá lett, hogy Fodor-vigjáték kerül színre
a Vígszínházban, színházi
körökben
sut
Köztudomású az az intrikahadjárat, amely
togni kezdtek
arról, hogy Fodor Lászlót Szomory Dezső, illetve Hevest Sándor, a Nem
valószínűen plágittmperrel fogja megtámad zeti Szinház igazgatója ellen indult abból az
ni Földes Imre iró. Földes Imre ugyanis, alkalomból, hogy a Nemzeti Szinház Szomory
Dezső Nagyasszonyának reprizére készül. A
mikor értesült a „Templom egere" cimü
hadjárat már odáig fajult, hogy Szomory Dezső
vígjáték sujetjéről, azt vélte megállapítani. személyén keresztül tulajdonképpen
hogy Fodor Lászlónak ez a rendkívül bájos,
Hevesi Sándort akarják kiemelni Igazgatói
üde. kedves vigjátéka legalább témájában és
uékéből.
alapgondolatában
Ennek az ügynek előzményeit és mellékhajtArendkívül hasonlít az ő „Béka" cimü
sait még nem Írták meg, pedig ezek jóval több
színmüvére, amelyet szintén a Vígszín
érdeklődésre tarthatnak számot, mint azok a
részint tendenciózus közlemények, amelyek eb
ház, lletve Gaál Franciska számára irt.
K „Béka" két év óta előadatlanul hever, ben az ügyben már megjelentek.
Tavaly ősszel történt ugyanis, hogy Szó
'Marton SándoT dr. színpadi ügynök Író mon
Dezső a Nemzeti Színház igazgatójának
asztalában, ugyanott, ahonnan Fodor László átnyújtotta Sába királynője cimü színmüvét.
■zinmüve kikerült. Földes darabját minden Szereposztási nehézségek miatt ezt a színmüvet
szinház, ahol a darabot benyújtották, rend- Hevesi kénytelen volt visszautasitani, aki azon
ban a kultuszminiszternél egy közbeeső meg
oldás felől érdeklődött.
Hevesi Sándor még tavaly ősszel, a kultusz
miniszter előzetes jóváhagyását kérte é*
kapta arra vonatkozólag, hogy a Nagyas
szony! a Nemzeti Színház Idei műsorára
tűzheti.
A kuHuszmimiszteraek ezt a jóváhagyását He
vesi közölte Szomory Dezsővel, akivel tavaly

megnammiiiua
megnyílt
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Szomory Dezső dr. Bródy Ernő ügyvéd által

tartalma
a kővetkező:
Leslie, egy Singapur közeiében ékö exportőr
felesége, önvédelemből lelövi udvarlőját, aki
erőszakoskodni akart vele. Leslie biróság elé
kerül. Majdnem bizonyos a felmentése, hiszen
kétségen kívül önvédelemből követte el teliét,
amikor ügyvédjének kínai szolgája egy levél
ről tesz említést, amely egész másképpen tárja
fel a helyzetet. Ezt a levelet, amely egyik benszülöttnél van, az asszony irta a fiatalemberhez,
aki, a levél hangja után ítélve a szeretője volt.
Ha ez a levél nyilvánosságra kerülne, az aszszonyt elitélnék. A férj anyagi csődje árán is,

óriási összegért megszerzi ezt a levelet, amelyet
azonban mégse mutat meg a bíróságon. Az
asszonyt felmentik és kiszabadul és egy rend
kívül érdekes színpadi trükk segítségével mond
ja el a levél megírásának és a dráma megoldá
sának rejtélyét. Az izgalmas és erősen drámai
feszültségű darab főszerepeit Gombaszögin Idvfll Somlay Artúr és Kürtg József játsszák.
Mikor Molnár Ferenc legutóbb
járt, kijelentette, hogy az idén

Pesten

nem ir uj darabot
mert a Spiel im Schloss cimü darabja világ
szerte óriási sikert arat és igy kár lenne sai
ját darabjával magának konkurrenciát csi
nálni. Ezek szerint az idén nálunk sem lesz
Molnár premier, de repriz annál inkább.
Molnár Ferenc ugyanis nagy gavallériával
Gaál Francinak ajándékozta az Ibolya cimü
cgyfelvonásost, amelyben ez a kitűnő szí
nésznő színészi pályájának első sikerét
aratta. Az Ibolya reprizre kerül az egyik bu
dapesti színházban, Molnár Ferenc pedig
megígérte, hogy erre a reprizre újból Budai
pestre jön.

egymiliárd korona erkölcsi kártérítés chnéa
perelte az Uj Nemzedéket,
mert ez a lap cikkével írói hitelét rontotta és
nagymértékben hozzájárult ahhoz, hogy Szo
mory Dezső írói működését a nagyközönség
előtt diszkreditálja. Az iró, akihez ebben
az ügyben kérdést intéztünk, a következőket
mondotta:
Az eseményekben gazdag színházi hé£
— A per valóban megindult. Én csak ezzel
tartó
színháznak
tudok védekezni a rágalom ellen. A többi már mindhárom premiert
őszinte
és nagy sikert hozott. Különösen ér
nem az én dolgom. Azzal, hogy a Nagyasszony
színre kerül-e, vagy sem, nem foglalkozom, ez dekes azonban az, hogy mindhárom szín
már kizárólag a Nemzeti Szinház igazgatóságá házban nem a behirdetett és névszerinti
nak az ügye. Nem felel meg a valóságnak az sztár adott alkalmat a meglepetésszerü széni
sem, hogy én a Nagyasszony valamelyik pró zációra, hanem ■ kisebb szereplők egyike
báján jelen lettem volnál
Itt említjük meg, hogy ma olyan hírek ter és másika.

jedtek el, mintha a Nagyasszony reprize vég
leg elmaradna. Ez árunál is inkább hihetetlen,
mert a Szomory darabját négy egymásután kő
vetkező napon tűzték műsorra és mind a négy
előadás iránt olyan érdeklődés mutatkozott,
hogy már most
előjegyzésben keltek el a jegyek.
Szomory perével kapcsolatosan említjük meg,
hogy egy másik igen érdekes színházi per in
dult ugyanezen lap ellen. Az Uj Nemzedék
ősszel kötötte meg a Nagyasszonyra vonatkozó ugyanis rendkívül éleshangu cikket irt Fedák
szerződését. Most, hogy hajsza indult meg Szo Sári ellen, aki ezt sértőnek találta magára néz
mory Dezső ellen, az Uj Nemzedék cimü dél ve és
Fábián Sándor dr. által erkölcsi kártérí
utáni lap Szomoryról azt állította, hogy őt egy
tés cimén egymilllárdra perelte a lapot
pornográf könyv megírása és forgalomba hoza
tala miatt a biróság elitélte és Szomory a bün Érdekes, hogy ugyanez a lap Fedák legutóbbi
fellépésével
kapcsolatosan ilyenformán irt: „Ha
tetését le ts ülte. A lap ezenkívül Szomory
Dezső szájába egy olyan védöbeszédet adott, ez a színésznő kilép a színpadra, fölötte az égen
amelyet az iró, kijelentése szerint, sohasem megáll a nap"’. Most az a kérdés, hogy a feltű
mondott el. E kettős rágalmazás miatt ma nően lojális kritika után megáll-e a per is?

A Belvárosi Színházban a ,.Szombatesti
hölgyet" mutatták be, Fedák Sárival a fői
szerepben. A közönség esténként lankadat
lanul tapsol a nagy sztárnak, aki — valljuk'
be — egy kicsit privát vonatkozásaiban szó
széknek tekintette a Szombatesti hölgy szim
padát. De szívből tapsolt a közönség

Gázon Gyulának
is, akit minden szerepében újra és újra fei
dez fel a közönség. Olyan komikus kevés
van Pesten, mint ez a tegnapi bonviván.
A Magyar Színház újdonságának kis szerei
pébe

Fejes Teri
ugrott be nagy hosszal mindenki elé. Fejek
Teriről beszélnek ma mindenütt, erről a pom

pás, párizsi, érzéki, csupa báj és csupa tűz fia
tal színésznőről, aki valahogyan fölforgatta a
„Csattan a csók" sikerének előre elhatározott
nyugodt egyensúlyát. Mig Biller igazi hösiez-

A Városi Szinház igazgatósága nem
ad ki hivatalos kommünikét legfrissebb ope
rett újdonságáról a
A Városi Szinház
MESÉK AZ ÍRÓGÉPRŐL
Szomaházy—Békeffy és Lajtay
A siker hírét az első két előadáson meg Honthy
Király
Sziklai
Kertész
Békásy
jelent 4800 néző és a sajtó egybehangzó véle- Síró
ménye terjeszti,_______________________
D'Arrigo Kornél
ségggel éz nagyszerű talentumával küzdött a
reá rakott szerepe kötetnyi súlyával, addig ez
a kis Fejes néhány jól mondott is énekelt
mondatával a legelső sor elejére került. A
„Csattan a csók“-<nak döntő sikere van.

eiső operettbemutatója,
az első igazi siker, amit ez a szinház évek
óta elkönyvelhet magának.
a legpompásabb szövegkönyvü, legfrissebb zenéjü operettet írták, amit
Hanna,
Ernő,
József,
Anna,
Gábor,
István
kitünően játszottak. Szándékosan
hagytuk
utóljára

les

jazz bandje előadás után a

PH HalMlBII

A LEVEL bemutatója
A Vígszínház pénteki premierje
- A londml taesán le<»iMt>M»rQbb ■jdamáta. A Vigszinház jóvá hetinek nagy eseménye a Le »í
(The Letter), Maugham világhírt aainjátékának pénteki

bemutatója lesz.
GetnbaszCgl Erid# és Snntlsy Artúr
vezetésével parádés szereposztásban. fényez, uj kiállítás
sál kerül színre
A levél.

amelyet szombaton Cs vasárnap U Ismételnek.

A premierig a műsor úgy alakul, hogy
A zenélő óra.
Harsány! Zsolt pompás vígjátéké most vasárnap, hétlőn.
szerdán és csOtörKkön folytatja pályafutását és később
felváltva kerül színre az újdonsággal,
Kedden
As Edénkért

szerepel a műsoron.
Most vasárnap délután:
A Noazty-flu esete Tóth Marival.

Ön még csak egyszer látta
Helel imneriait?

szereplésének méltányolását, akit sajnos,
nagyritkán látunk színpadon, de aki most
egy öreg, igazi ur figurájában megtudta tűin
látni azt, hogy milyen a jó bonviván —«
amikor színész lesz, Az operettet a közön
ség nagy lelkesedéssel fogadta a premieren.

A késő éjjelt órákig tapsolt és a számolt
négyszeri, ötszöri megujrázását követelte.
Külön említést érdemelnek a pompás tánc
számok, amelyeket Sebestyén Jenő tanított

be.
'♦
A bét bemutatói között is első helyet foglalt
el a megnagyobbított New-York Café-resluurant
pénteki főpróbája és szombati premierje. Mon
danunk sem kell, hogy az előkelő Café-rcstau*
ront zsúfolt házakkal dicsekedhetett. Művészet,
pénz- és a születés arisztokráciája, a polgár
társadalom cremjc töltötte meg és tölti meg
azóta is esténként a hatalmas méretű gyönyörű
helyiséget. Meg is állapitolta a Neut York fő*
portása :
— Kár volt nagyobbitani a New-Yorkot. Most
még több vendég megy cl anélkül, hogy helyet
kapna.

BÁN
SZERDÁIG

BudapeM, 1027 október ÍO.
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Molnár Ferenc új vígjátéka: A boszorkány
Az Andrássy úti Színházban
Rendkívül érdekes irodalmi eseménye lesz az szülésznőnek és egy privátasszonynak a fér
Andrássy úti Színház pénteki új műsorának. fiért folytatott elmés harcét viszi a színpadra,
Ekkor kerül színre Molnár Ferencnek, a világ- nz Andrássy
‘
'
úti Színház azéniára írta, ahol
hírű írónak új vigjáléka: A boszorkány Molnár Péchy Blanki és Tóth Bőske játsszák a vezető
ezt a legfrissebb kis remekművét, mely egy szerepeket. Jegyek mér válthatók.

Az igazi nagy siker
Yvain ujj operettje

CSATTAN A CSÓK
Magyar Színház

Kél film, amelyet mindenkinek meg kell nézni:

Balalslka és Tengerre Abelesz
Kél film fut ezon a héécti a Décsi Mozi
vásznán.
A llnlnlnjka ég a Tengerre Abelesz !
Mindkét film olyan, amelyet meg kell nézni
mindenkinek, aki n mozi kiillurájának híve
A llalalajku ismét egy film, amelynek szer
r.öjc magyar itó, Vajda Ernő és amely felveheti
a versenyt bármely világfllminel, mert szerep
lői n legelsőbbrnngunk, n szcenúriuma lenyű
gözően nagyszerű, mig meséje is, eltérően az
umerikai giccsektöl, pompásan kerek. Főszere-

pében Florence Vidor, egy Varsányi /rén-szerü
meghatóan finom és diszkrét eszközökkel dol
gozó színésznő eicellál.

Wallare Beerryt,

Tengerre Abelesz főszereplőjét aKét bakan
csos óta ismeri Budapest közönsége. Ez a burleszk-kómikus a legelsőrangubb, akit Holly
wood az utóbbi években produkált. A Tengerre
a

Abclesz, ugyancsak igénybe veszi a közönség
nevelő izmait!

Greta Garbó John Gilbert
jöttek, látták, győztek
UT,

UFÓBAN

esa forumbaa

SPORT
Király Pál nyerte a 15
kilométeres iutóbainokságot
A Magyar Atlétikai Szövetség vasárnap dél
előtt rendezte a BBTE szénatéri pályáján
Magyal ország
15 km.-cs futóbajnoksógút. A
start után heves küzdelem indult meg Király
Pál és Kaitsár István közölt. A kitűnő kondí
cióban levő Király azonban Majorosival együtt
megfutott a tömegtől és Kultsár látván a to
vábbi küzdelem
céltalanságát, (MMH) méternél
fvludta a versenyt. Kultsár példáját csukhamar
Hrcnyouszky is követte, majd Stciner Pál is
feladta a versenyt. Király Majoroséval a táv
utolsó részéig külön versenyt futott, de végül
ö is leszakadt. Király és Majorosi ideje 5000
méterre Ifi p. 48 mp., a 10.000 métert Király
3-t p. 07 nip. re futotta. Végeredmény:
Bajnok: Király Pál (ESC) 51 p. 50.4 mp.

2. Majorosé 52 p. 59.8 mp. 3. Gégény (Kisvárda)
53 p. 25 4 mp 4. Zöllner (MAC) 53 p. 40 mp.
5. Piros (Cegléd) 54 p. 27.1 mp. 6 Osuszlh
(MTE) 54 p. 57 mp.

lióra

Ferenc megvédte 10 kilométeres
gyaloglóbajnokságát.

A kőbányaiuli pályán vasárnap reggel bo
nyolították le az ESC rendezésében Magyar
ország 10 kilométeres gyaloglóbajnokságál. A
bajnoki elmet most sem tudta senki elhódí
tani Hóra FeronclöL az FTC veterán gyalogló
bajnokától, aki nagy fölénnyel győzőit 51 p.
......................
20 inp.-es Idővel.
Második Janoslk Ferenc
(MÁV) &l p. 41.4 mp. alatt, 3. llufnngel (ESC),
4. Fehér (ESC).
X fiwak kiverte Déli u SzUvelségl Serif,
küzdelmeiből. A Szegeden lejátszott mérkőzé
sen nz északi kerület válogatottjai 4:0 (3:0)
arányban győzte le nz otthon játszó déli kerü
let válogatott csapatát.

Egy éles női sikoly jelezte, hogy a csehek
berúgták az első gólt a magyarok kapujaba
A második félidő elején eltűntek a ragyogó őszi toalettek
a Hungária-utí pályáról
Tizediknek hirdette az élelmes profi-futballszövetség a vasárnapi cseh—magyar mérkőzést,
amely bizony szám nélkül lesz elkönyvelve a
magyar futball históriájában. A publikum is
csak ezután fogja megtudni, hogy ezt a mér
kőzést lesoványodott pénztárcájának hizlalá
sára rendezte meg a proűszövclség.
A pályához érve, a már megszokott kép fo
gad bennünket. Autók százai szoronganak a
pálya bejárója elölt. Közvetlen a mécs kezdete
előtt érkezik meg Vass József népjóléti minisz
ter kíséretével. A klubház második emeleti er
kélyén nemzetiszinü drapériákból formált dísz
páholyba indul, ahol Dréhr Imre államtitkár,
az MLSz elnöke fogadja miniszterét. Olt lát
tuk Ripka Ferenc főpolgármestert, de színes
keretet adott a díszpáholynak néhány tábor
noki uniformis is. Olt ült a páholyban a cseh
követség személyzete is.
A páholyokban pazar női toalettek pompáz
nak. Általában a kék és szürke szin az ural
kodó tónus. A lerraszon a Coty-k és a Houbigant-ok ezerféle változata keveredik össze egy
hódító egyvelegbe. Nagy számmal vonulnak fel
a hadsereg képviselői, de a közélet vezető té
nyezői is mosolyogva fogadják a köszöntéseket.
Az Országos Testnevelési Tanács páholy;H
ott láttuk Szukováthy Imre dr.-t, az OTT h
kúrát, a Vörös Kereszt főmegbizottját, Sztankovits Szilárdot, Kelemen Kornél dr.-t stb.
A közönség még az osztrák válogatottak áltál
bemutatott kézilabdajáték élvezetében van el
merülve, mikor megérkezik a dresszbe öltözött
cseh válogatott csapat nyomában a kisszámú
cseh kolónia. A Cesko Slooo külöoivonatot
akart indítani, de nem volt elég jelentkező.
A kézilabda premiér befejezése után megje
lenik a pályán a kistermetű osztrák bíró, a nép
szerű llraun és a szokásos zászlócsere és sorso
lás után megindul a mérkőzés.
Kezdés után elsőnek Amsei fog labdát, deí «
játék csakhamar a csehek térfelére terelődik.
terelődi
Egymásután rohamoz a magyar csatársor és a

publikum győzelmi vágya viharszerü tombol ág
ban jut kifejezésre Hirzer és Konrád veszélye*
labdái folyton kerülgetik a csehek kapuját,
de Planlcka szerencséje bámulatos.
Már-már
vége a félidőnek, amikor az utolsó percben
Podhraxil, a csehek jobbszélsöje, kicselezi Vá
most, elhúz mellette és a Fogl-gát már hiába
lohol a nyomában, Amsei egyedül találja magát
szentbe a robusztus termetű cseh futballistával.

Egy velőtrázó női sikoly Jelzi, bogy Podhrasil labdája utat talált a magyar kapába.

Még mielőtt újra kezdtek volna, a biró le
fújta a játékot.
A szünetben halálos csönd honolt a nézőtéren.
Mindenki a magyar csapat balszerencséjéről
beszélt. De azért lelkes taps fogadta az újra
megjelent magyar válogatott játékos gárdát.
Megindul a játék. Alig néhány perc lelik el,
már benn van a csehek második gólja is. Nagy
a lehangollság. A reménysugár csdk akkor csil
lan fel a szemekben, amikor Komiul
.
bombáját
_
„.—iáját
Planicka beengedte. A csehek most
nőst qiár
már az időt
iJS.
húzzák. A biró a legkisebb ösAzcésapásoknál
<
- • ••
is kénytelen szüneteltetni a játék/ot Bosszús
de
felkiáltások moraja ballatszik a nézőtérről,
r
az igazi felháborodás csak akkor
kor tör kij aminéliáhy jierccel
kor Braun biró az időt elnézve, i..'
a befejezés előtt lefújta a mérk<
rközésl. Csak a
>g tapintatos fellépése akadályoztál
meg,
rendőrség
akat
hogy aj",
pályára
.........................
belódulni készítő (közönség ne
csináljona botrányos finálét.
•

A rendőrség egyébként pompás teljesítményt
végzett A főkapitányságon és a Mosonyi-utcai
laktanyában készenlét volt, az útvonalon a
közlekedési rendőrség állt sorfalat A pályán
előre kidolgozott terv szerint tartották fenő <
rendet. Közbelépésre egyébként nem volt ok.

UjHMl JMÖ.
A mArkó>«.r61 u

számolunk l

magyar csapatnak sem <elég
_ szive, sem elég
szerencséje nem volt, hogy’ megakadályozza a
pompás cseh-együttes győzelmét
A

i A pápai református kollégium nyerte ■ pá
pai kegyeleti stafétát. Pápán vasárnap délelőtt
futották le a kegyeleti stafétát a város közön
ségének nagy érdeklődése mellett. A stafétát a
Református Kollégium csapata nyerte az Álla
mi Tanítóképző és a Bencések gimnáziumának
stafétái előtt. A temetőben
felállított Hősök
Szobrának megkoszorúzása után dr. Kármán
Jenő városi főjegyző tartott beszédet.
X Budapest amatőr válogatott csapata meg
védte a Drébr-serleget. Budapest amatőrválo
gatottjai 3:2 (1:0) arányban győzte le a Nyu
gati kerület válogatott csapatát és e győzelmé
vel sikerült megvédenie a Dréhr-serleget. A
gólokat Budapest részéről Reinhardl, Szűcs II.
és Vogl II. lőtték, mig Nyugat góilövői Nagy,
és Kovács voltak.
X A Főiskolai Sportszövetség bajnoki atlé
tikai versenye az alábbi eredményekkel végző
Budapest—Prága 2tl (0:1).
dött; 4X1500 méteres staféta. Bajnok: n BEAC
A Prágába küldött második garnitúra nagya) csapata 18.43.0, mp. 2. BEAC b), 3. MAFC.
— 4X100 méter. Bajnok: a BEAC csapata 1-1.5 szerűen váltotta be a hozzáfűzött reményeket
mp. Magasugiás 5-ös csapatverseny. 1. KEAC és kitűnő játék után győzött. A bécsi Göbl ál
s
.................................
*
mérkőzés első
félideje-------------magyar**fő103 cm es állag, 2. BEAC, 3. Tcstn. Főisk. — lal vezetett
4X400 méter. Bajnok: a MAFC csapata 3 p.
31 mp., 2. BEAC, 3. KEAC. — Sulydobás 5-ös
csapatverseny. Bajnok: a MAC csapata 1256 A
cm. Állag, 2. BBTE, 3. MAFC. — Távolugrás.
Kovács-vándordíj 1. Somfai (MAC) 682 cm. 2Farkas (MAC), 3. Rócz (FTC).

Csehszlovákia — Magyarország 2:1 (1:0)
súlyos hlbá
Amsei miatt Sílny gólt ér el. A
=

pásról bdW ’(2U) VálíkÍ$rffmSáÍkKJíl
percben a biró tévesen lefújja ■ játékot, s a
az öltözőkbe vonulnak Tiz nercei kapacitálás ut
landók csak kijönni, s lejátsszák a hátralévő 1
az eredmény nem változik, bár a magyar csap
ekkor is kiegyenlít betett volna.

Prágában hasonló gólaránnyal a magyar csaoat győzött

« Elmaradt ai MTK

vasárnapi

mezei

futóveraanyc,

mert a startnál nem jelent nitg a benevezett atléták egy
fősre.
a Lovas* rvkordldóve

előfutamát a svábhegyi

kerékpárú, hegylludnuk
Az előfutamuk alapján
a következő versenyzők
állák magukat a döntő
Len való résztéléire: Huszka (Világosság) tt:03 mp. Suba
(HKK) 10:40 mp.. Tímár (NTC.) 10:50 mp
Szekeres
(Postás) 10:27 mp., Garav (HKK) 11:16 mp., Luvass
(MTK) 10:15 mp. Országos rekord. Istenes (UTE; 10:38
X Ausztria és Németország válogatott hokklesapatal vasárnap mérkőztek Bécsben. A mér
kőzés 1:1 arányban döntetlenül végződött.
X A Glnbua Torna Club vuaárnsp rendezett mezei
fulővertenyén dőlt el a nyomdászok mezei tutóbajnoksána. A Globiis-vándonlijas csapatbajnokságot a Pallos
c«apata nyerte a Glóbus elölt. Egyéni győztes: Mach
(Paliad 2. Gorsxky (Glóbus).
x Női kézilabda niiinkásbajnokság. Glóbus—
Ágoston harisnyagyár 2:0. — Vasas—Compaclor 3:0.

lénnyel telt el, ennek ellenére a csehek jutna£
vezetéshez Dvoracek révén.
Szünet után is a magyar csapat a többet
támadó fél és Szedlacsek két gólja ennek meg
felelően Budapest javára dönti el a mérkőzéat

X Kllllnö eredményeket boroH ■ kdxépUknlások bajnoki aszóversenye. Vasárnap a Rudaafürdőben rendezte meg a KISOSz bajhoki úszó
versenyét, amely nagyszerű eredményeket ho
zott. Részletes eredmény : 100 méteres mell
Debrecen. okt. 9.
úszás: 1. Gábory (Toldy reál) 1 p. 21.4 mp.
Bázty- noc»kzy 111 (1:9). A Bástya szerezte meg a 100 méteres gyorsuszás: 1. Wannie II. (Szegedi
kegyesr. g.) 1 p. 04.4 mp. 100 méteres hát*
Bástya jut újabb gólhoz Höss és Wahl összjátúkáből. A úszás: 1. Bitskey III. (Egri reál) 1 p. 20.2 mp.
Bocskay gólját Wampetlcs lőtte.
400 méteres gyorsuszás: 1. Wannie II. (Szeged)
Szombathely, október 9.
5 p. 28.fi mp. 3XIŐ0 méteres gyorsuszósfntfétaz
Sebária—Attila 1:9 (•:•). A Sabárta Szladovits gól I. Dobóreál Eger (Grünzweig. BitskeylII., Bárány
jával győzött.
II. ) 3 p. 45 mp. 3X100 méteres vegyesslaféta:
1. Egri főreál (Jónás, Bitskey, BáránylI.) 4 p.
X KUpest 7:0r, veri. .< URAK ampiilit a 11 mp.
vasárnap lejátszott Magyar Kupa-mérkőzésen.
> Jól •ikerült • kérilnbdajáták budapesti premtérie.
Két osztrák kombinált csapatot küldött le az MLSz meg
hívására as osztrák kézílabdaszövciség. hogy bemutassák
Vasárnap délután 3 órakor
nálunk a külföldön már nagy népszerűségre vergődött
„Hnndbell" Játékot. A játék már az első percekben men
nyei te a közönség tetszését é3 a vörösingesek javára 6:3
arányban állt félidő után 8 : 8 arányban döntetlenül vég
ződött a meccs.
előtto 1 órakor

Bástya és a Sabaria győz
a Vidéki Kupa vasárnapi
mérkőzésein

Huasflaia-UTi eALva

Hungária Ferencváros
iküsas ül. kér, F.C.
1, liga mérkőzések.

ROTÁL
ORFEUM
szenzációs októberi műsora
Kezdete este 8 órakor.

£

Telefon: József 421—68.
wrkewtéséri * ktadásArt fele.

Dr ELEK HUGÓ
Kisdia.
Hdtfó. i nnnk ' Cl
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