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K dtegszdsg nagykeresbedfi-háztiilafidonos és S&Ioégs’i tegw 
bezárkóztak a fürdőszobába, morfÍMót ittak, az

ajtőrásstet és WnyftoífáU a gázcsapét

(SsszeOIelkezoe most a halálba az üreg házaspár
Vasárnap reggel tragikus kettős öngyilkos

ságot fedeztek fel a Király-utca 55. szám ti ház 
egyik elegánsan berendezett lakásában. Brasch 
Izidor ripő;.:igykcreskcdő és felesége közös el
határozással öngyilkosságot követtek el: szom
bat este bezárkóztak a fürdőszobájukba, kinyi
tották a gázcsapot, morfiumot vettek be, amelytói clkábidlak és a kitóduló gáz ezután mind
keltőjüket megölte. A köztiszteletben álló is- 
mertnevfl fővárosi nagykereskedő és feleségé
nek tragikus halála percek alatt futótűzként 
terjedt el a fővárosban. Vasúmén reggel egész 
sereg ismerős kereste, főként n környékbeli 
üzletek tulajdonosai siettek a Király-utca 55. 
számú házba, hogy érdeklődjenek, mi történt 
és valamennyien mély megdöbbenéssel hallot
ták. hogy a hir igaz. A tragikus kettős ön
gyilkosságról a Hétfői Napló alábbi tudósítása 
számol be:

Húsz esztendővel ezelőtt alapitolla meg cégét 
Brasch Izidor a Király utcában Brasch, aki 
feleségével együtt állandóan az. üzletben dolgo
zott, szorgalmas munkával elérte, hogy a 
kiskereskedésből aránylag rövid idő alatt áru
ház. és a főváros legismertebb üzlete lett. Esz
tendőkig tartó szorgalmas munkával meggaz
dagodott és megvásárolta a Király-utca 55. 
szánul házat, ahol az üzlete volt.

Braschék példás családi életet éltek.
KKét gyermekük volt, egy fin és egy leány, 
akiket gondos nevelésben részesítenek. A fin, 
Brasch László szintén kereskedő volt, nemré
giben nősült meg és ngvnnekkor önálló üzletet 
nyitóit. Leányukat Füredi Lajos, az. ismert 
interieur vállalni tulajdonosa vette feleségül.

Alig néhány hónapja, hogy mindkét gyer

mekük meghúzásodon

és az idős házaspárnak, akik egész életüket 
n munkának és gyermekeiknek szentelték, ez
zel minden vágya teljeseden.

„A legszebb volna most már 
meghalná..

Né.hánv hónappal ezelőtt Braschné panasz
kodni kcz.de.lt férjének, hogy gyakran rosszul 
érzi magát Orvoshoz, mentek, • aki megállapí
totta. hogy az ölvcnegycves uriasszony

cul.orliajban szenved és szívműködést za
varai vannak .

Éltől az. időtől kezdve Braschné, aki máskülön
ben mindig vigkedélyii. szeretetreméltó asszony 
voll, elx.’.omorodolt cs hozzálarlozói és isme
rősei előtt gyakran mondogatta:

— Most már férjhezadlam leányomat, a fiam 

is l-jznsságol kötött, elértem mindent. A legszebb volna most már meghalni. Ezentúl csak 
teh-r I sz. az élet, úgyis beteg vagyok.

Hozzitarioiól igyrkczlek megvigasztalni 

Braschnét, úgy látszott, meg is nyugodott mar. 
Éppen ugv, mint ezelőtt, szorgalmasan bejárt 
az i‘zlctl c. A környékbeliek szén iéitől látták, 
hogy az idők házaspár üsltlsárás után estcról- 
estere karonfogva sétálgatott az utcán s rövid 
séta után hazatértek a lakásukba.

Az tTiOlsŐ cs(c
Szombaton is Igv törtért. Este kifizették a 

segédeket cs Brasch felségével együtt utolsó
nak távozó'l cl uz üzletből. Hazafelé menet ta- 
lálkőzlak ügyvédükkel, dr. Hubai Miksa Mik
lóssal. Az öreg há’asnár megállította őt, né
hány percig beszélgettek s i.) kor elbúcsúztak, 

Brasch arra kérte az ügyvédei, hogy másnap, 

vasárnap keresse fel őt, mert fontos ügyben 
tárgyalni akar vele. Később meglátogatta őket 
leányuk és még néhány hozzátartozójuk, akik
kel mindvégig kedélyes hangulatban, jóked
vűen beszélgettek.

Féltizenegykor távozott cl az utolsó vendég.

Két halott a fürdőszoba szőnyegén
Vasárnap reggel kilenc órakor beállított a 

lakásba Braschné fodrásznője. A szobalány az
zal fogadta, hogy úrnője még alszik. A fodrász
nő. akinek sürgős dolga vdlt, benyitott a háló
szobába, legnagyobb meglepetésére azonban 
üresen találta az ágyakat. Azt hitte, hogy a 
fürdőszobában vannak s bekopogtatott, majd 
mikor nem kapott választ, benyitott. Mikor a 
küszöbre lépett, megdöbbentő látvány tárult 
eléje:

a fürdőszoba szőnyegén halálsápadt arccal 
szederjes ajkakba’, egymást átkarolva élet

telenül feküdt a Brasch házaspár.

— Segítség! segítség! Meghaltak!A megrémült személyzet nyomban a házban 
lakó orvosért sietett, majd néhány perc múlva 
megérkeztek a mentők is. Az orvosi segítség 
azonban már későn volt. Brasch Izidor és fele
sége kiszenvedtek.

ViJágitőgáz és űiorEíum
A kettős öngyilkosság felfedezése után rövi

desen megérkezett a VI. kerületi kapitányság
ról a rendőri bizottság é.s rekonstruálta, ho
gyan történt az öngyilkosság. Az ajtóhasadé- 
kokba betömve vattadarabokat találtak, a föl
dön pedig kél morfiumfiola feküdt. Ebből meg
állapítható, hogy Braschék a vendégek eltávo
zása után bementek a fürdőszobába,

vattával gondosan betömték a fürdőszoba 
ajtajának réseit, 

nehogy a gáz kiszivárogjon és öngyilkoskisérlc- 
lüket esetleg idő előtt felfedezzék. Még mi
előtt nagyobb mennyiségű gáz tódult volna ki.

Két újabb letartóztatás várható 
ma Erdélyi Béla bűnügyében

A vizsgálóbiró sürgős vizsgálatot és tanúkihallgatásokat 
foganatosított az elmúlt hét végén

(.4 Hétfői Napló tudósító jótól.) Erdélyi 
Béla bűnügyében most közvetlenül a főtár- 
gyalús elöli olyan fordulat történt, amely 
ellenőrizhetetlen hírek szerint nemcsak a 
váltóhamisításban hoz uj eseményeket, ha
nem a bűnügy i«a«i szenzációjában, a gyil
kosságban is egészen váratlan meglepetése
ket teremthet. M

A védők úgynevezett ..pótnyomozása nem 
újkeletű.

Már Erdélyi Béla letartóztatását kővető 
hetekben beszéltek erről a pólnyomo- 

zásról
ö, mo.t lcmiinbban i.mrl <ok v.ó esett róla. 

v«i póLnynnwzfis tvlnjdontíóppcn hár
mai, irányú. Három különböző körülmény 

Braschné ekkor behivatta a szobalányt s meg
hagyta, hogy készítsen fürdőt. Utána aludni 
küldte a leányt. A szobalány nyomban lefeküdt 
é.s bogy mi történt ezután, azt már csak a tra
gédia felfedezése után megindult nyomozás re
konstruálhatja.

kílttál: a merfiunifioiák tartalmát.
Ugylátszik, azt akarták, hogy a morfiumtól 

elkábuljanak és ne érezzék a gázhalál fuldoklá- 
sos fájdalmait. A morfiumtól elkábultan össze- 
öíelkezve feküdtek a szőnyegen és a kitóduló: 
gáz hamarosan végzett a gyenge szervezetű 
helvenbnrom éves öreg Braschnl és beteges 
feleségével. Az orvosok megállapítása szerint 
már az éjfél clötli órákban mindketten halot
tak voltai:.

Öt búcsúlevél
Braschék megdöbbentő nyugalommal készü

lődtek a halálra, öt levelet találtak a fürdő
szobában. Egyiket a Kovács és Földes buda
pesti cégnek címezték. Ebben a borítékban 
kísérőlevél nélkül háromszáz pengő volt el
helyezve. Ez egy sürgős tartozás volt és

a gondos öreg kereskedő rendezni akurta 
ezt a tartozását.

A következő két levél közül egyik a szakácsnő
nek, a másik a szobalánynak volt címezve. 
Néhánysoros búcsúlevél mellé

mellékelték a kot cseled fizetését.
mert nem akarták, hogy haláluk után pénz 
nélkül maradjon a személyzet. A negyedik 
levél a rendőrségnek szólt. Ebben röviden meg
írták, hogy közös elhatározással mennek a 
halálba és kérik, hogy holttestüket ne boncol
ják fel. Az ötödik hosszabb kusza sorokkal irt 
levelüket Hubai Miksa dr. ügyvédnek címez 
lék. Ebben azt írja Brasch, hogy

felesége betegsége és élctuntsága miatt

tisztázására kezdett hozzá a védelem.
Közvetlen Erdélyi letartóztatása utón in- 

lult meg az első, amely
a biztosító társaság szerepét akarta tisz

tázni
és olyan megvilágításba helyezni, hogv- a 
biztosító üzleti érdektől vezettetve maga tett 
feljelentést Erdélyi ellen. Ez a nyomozás 
nem sok eredményt jelentett Erdélyi Béla 
bűnösségének megállapítása szempontjából 
és a hivatalos vizsgálatot sem tángálta, mert 
hiszen a vizsgálatot végző hatóságok néző
pontjából teljesen mindegy, ki tette a félje 
lenied. Az ügyészség és a rendőrség nem azt 
kutatta, hogy ki a feljelentő, hanem hogy ki 
a gyilkos. 

halnak meg mind n kelten. Az. ügyvédnek 
irt levélben részletesen rendelkezett üzleti 

ügyeiről is.

Két órán át tartott a rendőrség helyszíni 
szemléje. Tizenegy órakor hullaszállító autó 
állt meg a Király-utcai ház előli A fekete 
rendőrautó néhány perc, múlva elindult a Szve- 
tenuv-utca felé. Kél feketére mázolt egyszerű 
deíWflkoporsóhan két holttestet vitt a 
komor autó; Brasch Izidort és feleségét akik 
tegnap még karonfogva sétáltak és most kart- 
karba öltve mentek a halálba . . .

Betegség és életuntsás:
Az öngyilkossággal kapcsolatban egyébként 

az a hir terjedt el. hogy az öngyilkosságban 
bizonyos anyagi természétü okok is közrejátszottak. Brasch László és nővére, Füredi La*  
josné ügyvédjük kíséretében délután megjelen
tek a főkapitányság központi ügyeletén, ahol 
kiadták nekik a búcsúleveleket. A Hétfői Napló 
munkatársa megkérdezte a hozzátartozókat, 
akik a búcsúlevelek elolvasása ulán kijelentet
ték, hogy

a levelekben kizárólag betegségre és élet- 
untságra hivatkoznak és az öngyilkosság 
körülményeit anyagi okokkal egyáltalában 

nem motiválják.

Bizonyítja ezt az. is, hogy Brasch üzlete meg
érezte ugyan az általános gazdasági nehézsége
ket, fizetési zavarai azonban egyáltalában nem 
voltak, sőt király utcai háza is teljesen teher
mentes.

A hozzátartozók különben a búcsúlevélre hi
vatkozva arra kérték a rendőrségei, hogy mel
lőzze a boncolást, mivel kétségtelenül bizonyos, 
hogy közös elhatározással végrehajtott ön
gyilkosság törlént, a kérés teljesítésének semmi 
akadálya nincs, és a rendőrség megadja az engedélyt a tragikus véget ért házaspár elteme
tésére.

A második pótnyomnzást Erdélyi bünfár 
sainok védői indították meg s

a váltóhamisítások eddig Ismeretlen tet
testársai után kulaltuk, 

ugyancsak kevés eredménnyel.
ilarmndizben most, közvetlenül n főtár

gyaié*  előtt indult meg. illetve folytatódott 
a védői pótnvomozás, amelyet most már 
nem külön-külön indítottak Erdélyi és a 
többi vádlottak védői, hanem együttesen 
fogtak hozzá a magánnyomozás munkájához 

ezúttal eredményesen is dolgoztak, mert 
olyan adatokat produkáltak, amelyeket 
n vizsgálóbíró Is Igen komolynak talált 
és a maga hatáskörében egész sereg nj 

kihallgatást foganatosított.

kcz.de.lt
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Minden fűszeresnél 20 fiit.
Pénteken reggél kezdődtek meg ezek a ki
hallgatások j a késő délutáni. órákban vég
ződlek. Szombatin már reggél. ő órakor 
megjelentek az l'.rdélyl-ijgy referens vizs- 
gálóbirájánál a védők, akikkel hosszabb 
ideig tanácskozott u vizsgálóbiró, utána pe
dig Borsos Ferencet és Filó Józsefet hall
gatta ki hosszasan. Az újabb nyomozás ada
tai - amelyeket a legszigorúbb titokban 
tartanak — értesülésünk szerint

nemcsak a váltóhamisításokban, hanem 
Forgács Anna meggy ilkoldAáftak bűn
ügyéi cn is szenzációs fordulatot hoz

hatnak

.t mire főlűrgyalásra kerül a: Erdélyi-ügy, 
két ujnbb vádlóit áll n törvényszék előtt.

A vizsgálóbiró ujnbb nyomozásának ered 
ménveképpen ugyanis minden valószínűség 
szerint

már ma vagy holnap két újabb meglepő 
letartóztatást foganatosít a vizsgálóbiró.

'Az egyik letartóztatottnak magában a gyil
kosságban van állítólagos szerepe. A másik 
letartóztatás a váltóhamisításokkal van kap
csolatban.

A pótnyomozás újabb adatai egyes rész
letében más megvilágításba helyezhetik az 
eddigi gyanúsítottak szerepét, magán az ügy 
lényegén azonban sokat nem változtathat. 
Amennyiben tehát a kihallgatások tényleg 
azzal az eredménnyel járnak, hogy ujnbb 
letartóztatásokra kerül a sor, ez a bünijgyi 
eljárás menetén semmi változást sem jelent 
és a kitűzött fölárgynlási napon feltétlenül 
fix összes vádlottak a bíróság ele kerülnek.

Ilire terjedt vasárnap annak is. hogy a 
váltóhamisítások megszökött cinkosát, Ge
rencsér Józsefet, aki állítólag Olaszország
ban bujkál, elfogták, s az ü-dfogatusával van 
kapcsolatban az uj nyomozás. A Hétfői 
'Napló információja szerint azonban

a Gerencsér elfogatásáról szóló hir nem 
felel meg a valóságnak.

Arról is beszéltek vasárnap, hogy Erdélyi 
Bélát átkisérték a főkapitányságra ujnbb ki
hallgatás érájából. Értesülésünk szerint azon
ban vasárnap éjszakáig Erdélyit senki sem 
hallgatta ki a főkapitányságon.

Friedrich kedden a Házban 
szóvátesziaz auiótaxi-botrányt

Az uj autúlaxi rendszámok kiosztásának 
elhúzódása most már a képviselőhúzat is 
foglalkoztatni fogja. Friedrich István ugyanis 
közölte a Hétfői Napló munkatársával, hogy 
a képviselőház keddi ülésén napirend előtt 
szóvá akarja teHrii az (lUtótaxi-ügtféf. illetve 
a budapesti közlekedés mizériáit.

Friedrich István
keddi napirend előtti felszólalásáról a kö
vetkezőket mondotta a Hétfői Napló munka
társának:

— A legutóbbi napok esőzései ékes bi
zonyságot szolgáltattak arról, hogy milyen 
kezdetleges stádiumban van még mindig a 
főváros közlekedésügye.

Egyetlen autótaxit sem lehetett kapni az 
esőzés alatt, sőt az autótaxivállalatok

Búd. közgazdasági miniszter
nagyszabású terveket dolgozott ki 
a kivitel megszervezéséről, exportdíplomácia alakí

tásáról és exportbank felállításáról
Búd János nyilatkozata a Hétfői Naplónak

Und János közgazdasági miniszter azóta, hogy 
külföldi tanulniányutjáról hazaérkezett, beható 
tanácskozásokat folytat u tárcája körébe e.sö 
kérdésekről. Ezekbe a tanácskozásokba a köz
gazdasági. miniszter bevonja az összes érde
keltségeket. E tanácskozások tótja az ország 
gazdasági életének egész területét felölelő ha
talmas programúi megalkotásának előkészítése. 
Ezt a célt szolgálja fíud János közgazdasági 
miniszter külföldi tanulmányútja is, amelynek 
során a külföld valamennyi metropolisában 
mindenütt a magyar - termények értékesítésé
nek módjait figyelte meg. A közgazdasági mi
niszter ugyanis a lermésértékesilés megszerve
zését tekinti legfőbb feladatának.

A Hétfői Napló munkatársa ezekről a kérdé
sekről beszélt fíud János közgazdasági minisz
terre), akinél legközelebbi tervei iránt érdek
lődtünk.

BED JÁNOS köZGAZDASÁGI MINISZTER 
a következeket mondotta a Hétfői Napló mun
katársának :

— Legközelebbi feladatomnak
a külkereskedelmi mérleg egyensúlyának 

helyreállítását
tekinteni. Minden erőmet arra koncentrálom, 
hogy ezt a,féladatot leljositscm. Ebben a mun

telefónjai egyáltalán nem is jelentkez
tek.

m/duánvolóm o:frl, „,e,l mm volt emieltrnl^A £ ipari lor.nékd, kiilföldi érlékesilése te-
. , , II—.. , ic^nvnl 'melleit íren céltudatos, komoly inunkat indít meg. As foíI,{rtA..’rn-.nye,\',y;O,?°\/neA hn^valósilandó tervek közt első he íven kell

valóMfn érthető n közönség türelmetlensége, 
amellyel az aulótnxl-rendszámok kiószfása 
körül támad! bonyodalmak elintézését ki
séri. A főváros már hónapok óla elintézte 
a maga részéről ez a kérdést, de a keres
kedelmi minisztéritiniból niég mindig nem 
érkezett meg a válasz.

Felszólalásomban az egész autótaxi- 
botrányt szóvá akarom tenni.

Amennyiben Zsitvay Tibor elnök kedden 
megadja' az ‘engedély t Friédríeh Istvánnak 
arra, hogy napirend előtt felszólaljon, az 
aulőlaxi-ügy körül élénk viharokra van ki
látás.

kában fel fogom használni azokat a tapaszta
latokat, amelyeket külföldi utamon szereztem. 
Külkereskedelmi mérlegünk nagyarányú passzi
vitásának legfőbb okát kivitelünk szervezet
lenségében látom. Szervezkednünk kell tehál 
az egész vonalon. A szervezésre vonatkozóan 
vannak terveim, amelyekről tárgyalások foly
nak ...

A Hétfői Napló munkatársának értesülése 
szerint

Búd János közgazdasági miniszter tervei
vel már h pénteki minisztertanács is fog

lalkozott.
Teljesen beavatott helyről származó informá
ciónk szerint a minisztertanács nagy megér
téssel fogadta a közgazdasági miniszter elő
terjesztéseit, amelyekből egv

hatalmas nemzetgazdasági program bon
takozik ki.

Politikai körökben az. utóbbi időben sokat be
szélnek arról, hogy Búd miniszternek uj állá
sában nincs munkaköre. Ezek a tervek, ame
lyeket a közgazdasági miniszter kidolgozott, a 
legékesebb cáfolatai lesznek ezeknek a híresz
teléseknek. Az ország jelenlegi gazdasági hely
zetének ‘rákfenéje a külkereskedelmi mérleg 
passzivitása. A'mérleg 'egyensúlyának helyreál
lítása kétségkívül a legsürgősebb probléma, 

amelynek megoldása lényeges enyhülést hozhat 
a gazdasági élet minden vonatkozásában. Búd 
közgazdásagi miniszter pedig éppen ezt a nagy 
célt tűzte maga elé. Azokról a tervekről, ame
lyeket fíud János közgazdasági miniszter a leg
közelebbi jövőben meg akar valósítani, beava
tott informátorunk ezeket mondotta:

— A közgazdasági miniszter még ez évben 
elkészíti programját, amely a magyar tenné- 

megvalósítandó tervek közt első helyen kell 
fölemlíteni1

az exporthivatai felállításának gondolatát.
Az exporthivatal feladata a hazai szervezetien, 
ség megszüntetés?, .

A külföldi szervezés munkáját az export
diplomácia tátja el,

amely, az egyes külföldi országrészekben jelent- 
kezö szükségletekről jelentéseket küld Buda
pestre és egyben gondoskodik megfelelő vevő
kör felkutatásáról. A hazai és külföldi szerve- 
zőhivntalok

pénzügyi alátámasztására exportbank lé
tesül.

— Ezek a tervek pénteken a minisztertaná
csot is foglalkoztatták. Megvalósításukra már 
a közeli jövőben sor kerül.

fíud János közgazdasági miniszter terveinek 
megvalósítását minden érdekeltség nagy figye
lemmel kiséri. Politikai körökben is élénk ér
deklődéssel tekintenek Búd János további mű
ködése elé.

A képviselöház kedden tartja legközelebbi 
ülését, amelyen megkezdik a házadéról szóló 
törvényjavaslat részletes tárgyalását Tekintet
tel arra a körülményre, hogy a házadó kul
csának újabb megállapításáról szóló javaslat 
általános vitája kimerítő és nagyvonalú volt, a 
részletes vitában nagyobb felszólalások nem 
várhatók. A képviselöház napirendjén egyéb
ként csupa apró, kisjelentőségü törvényjavas
latok szerepelnek, úgyhogy a jövő hél folya
mán előreláthatólag

cl kell napolni hosszabb időre a Házat, 
legalább,Js nádig, amig a házszabályok revízió
ját a bizottság le nem tárgyalja.

A bázszabúlyrcvizió tárgyalására kiküldött 
bizottság kedden délután öt órakor kezdi meg 
az indítvány érdemleges tárgyalását. Az első 
ülés pénteken volt, igy tehát a házliatározattnl 
megállapított tizenöt napos terminus novem
ber 23-án jár le. Minthogy az ellenzék kimerítő 
vitát rendez a házszabályok revizója ellen, 
nem valószínű, hogy a megállapított terminus 
előtt kerülhetne a Ház elé a bizottság jelen
tése. Ezalatt az idő alatt pedig nincs mit tár
gyalnia a képviselőháznak, mert a kormány
nak eddig.még egyetlen komoly tönényjavái- 
lala sem készült el. Nyilvánvaló tehát, hogy 
több napra újabb szünetet kell adni a Háznak.
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fiái Jenő kijelenti, 
ken nem mondott le Erdélyi 

Béla védelméről
Érdekes bonyodalmam a KSzuédö Kirendelése körül

Erdélyi Béla védelmét illetően rendkívül 
érdekes fordulat következett be. Beszéltünk 
ugyanis dr. Gál Jenő országgyűlési képvise
lővel, akit megkérdeztünk, hogy elállótt-c 
a védelemtől.

GÁL JENŐ
érdeklődésünkre a következőket mondotta a 
Hétfői Napló munkatársának:

— Itt félreértésről van szó. Ki kell ugyanis 
jelentenem, hogy

én Erdélyi Béla védelméről nem mon
dottam le, tehát a közvédő kirendelése 

csak félreértésből törlénhetett,
IJgy látszik, valaki azt a hirt terjesztette cl, 
hogy én esetleges akadályoztatásom miatt 
nem vállalom tovább Erdélyi Béla vedel inét 
és arról a főtárgijalás kitűzése következté
ben lemondok. Ismétlem cs hangsúlyozom. 
én Erdélyi Béla védelméről nem mondottam 
le, már pedig

a bűnvádi perrendtartás szerint mind
addig, amíg a vádlottnak választott vé

Hol vannak a díszt a gok ?“ 
kérdezték Kállayiól Kiskanizsán

Diszgyiilés disziagok nélkül
Nagykanizsa, november 11.

f.4 Hétfői Napló tudósitójától.) Díszes ün
nepség keretében avatták fel vasárnap a kis- 
kanizsai olvasókör uj székházát, amely 
Kállay Tibor kezdeményezésére épült. Az 
olvasókör még régebben disztagjai közé vá
lasztotta Mayer János földmivelésügyi mi
nisztert, Meskó Zoltánt, Kállay Tibort és 
Sablyán Béla nagykanizsai polgármestert 
Éppen ezért nagy feltűnést keltett, hogy 
csupán Kállay jelent meg az ünnepségen, 
mig a többiek távolmaradtak, holott Mayer 
János és Meskó Zoltán régebben, amikor 
még Kállay Tibor az egységes párthoz tarto
zott, megígérték, hogy résztvesznek a fel
avatási ünnepségen A várost Gráthky Tst-

Szász rendőrkapitány ügyében 
kitűzték a főtárgyalást

November 19-én áll a Méhes tanács elé a súlyos váddal 
gyanúsított kapitány és vele együtt a vádlottak padjára 

kerül egy ügyvéd és egy igazgató
A Nagy István és az Erdélyi Béla-féle 

ügyek után most rövidesen sor kerül har
madikként a sokat emlegetett bünperek kö
zül a Szász Elek-iigyrc is.

Mint emlékezetes, a rendőrség áprilisban 
letartóztatta Szász Elek dr. rendörkapilánvt 
a főkapitányság házi étkezőjének vezetőjét, 
akit súlyos visszaélések elkövetésével gya
núsítottak. Ms: Elek a Markó-utcai fog
házba került és megindult ellene a vizsgá
lat, amely nemrégen nyert befejezést és igy 
az ügy fő tárgyalási stádiumba került. A 
napokban tényleg ki is tűzték a főtárgya
lást.

November tizenkilencedikén tárgyalja 
az ügyet a büntetötörvényszék Méhes

tanácsa.
A főtárgyalás előreláthatólag igen izgalmas 
lesz. Szász Eleket, aki tagadásban van

MINüNimJAN CSAK 
KAKAS-PASZTÁT

HAfZHArUNSC 
MERT KIPRÓBÁLTUK ÉS 
legjobbnak találtuk

GYÁRTJA
MAGYARORSZÁG LEGRÉGEBB GYÁRAI 

NEJ TESTVEREK 
VEGYÉSZETI GYÁR RT.

GYÖR-SUDAPEST

dője van, a bíróságnak a védelembe 
beleszólása nincsen.

A védelem szuverén és független. Ez a szu- 
verénitás és függetlenség a törvényben ki
fejezetten biztosítva van. Csak a kánon jog 
ismeri azt a lehetőséget, hogy a püspök 
mellé segédpüspököt rendelnek ki sub iure 
successionis A büntetőjogban ilyesmi isme
retlen.

Megkérdeztük az üggyel kapcsolatban dr. 
Weisz Ödön ügyvédet, Erdélyi Béla hivatal
ból kirendelt védőjét is, aki ebben az egyet
len mondatban fejtette ki álláspontját:

— Engem a kirú liytönrizvtnökievolt clz

— Engem a királyi törvényszék hivatal
ból kirendelt Erdélyi Béla védelmére és 
ez a végzés teljes joghatályában fennáll.

Weis- Ödön dr. egyébként ma megjelent a 
törvényszéken ,ahol rendelkezésére bocsá
tották az ügyre vonatkozó aktákat és a ki
rendelt védő megkezdte az iratok tanulmá
nyozását.

ván polgármesterhelyettes képviselte. A há
rom disztag távolmaradása felháborodást 
keltett és többen közbckiabálták;

Hol vannak a dksztagok? — Mért nem 
jöttek el?

— Mert nem hívták meg őket! — kiáltotta 
közbe Eberhardt Béla tanker. főigazgaló, 
majd gyorsan eltávozott a gyűlésről.

4/ieA- József elnöki megnyitója után Kál
lay Tibor mondott nagyhatású beszédet, 
amelyben a polgári társadalom összefogását 
hirdette. Utána Elek Ernő földbirtokos be
szélt.

Sablyán Béla polgármester távolmaradását 
élénken kommentálják 6$ emiatt a városi 
közgyűlésen nagy vihar támadt.

hűtlen kezeléssel, sikkasztással cs ok- 
irathamisitással

vádolja az ügyészség. Az ügy iránt érdek
lődő körök számára meglepetés és érdekes 
fordulat lesz, hogy Szász Elek nem egyedül 
áll a bíróság ele.

Vele együtt a vádlottak padjára kerül 
egy fővárosi ügyvéd és egy részvénytár
sasági igazgató, akiket bünrészességgel 

vádolnak.

A bíróság rengeteg tanút idézett meg a fő
tárgyalásra. Így kihallgatják tanúként Ma- 
ri növi eh Jenő dr. nyugalmazott főkapi
tányt, Nagy Károly dr. nyugalmazott föka- 
pitányhelyettest, valamint több magasrangu 
rendőrfőtisztviselőt.

Móricz Zsigmondot ünne
pelték a református 

diákszövetség estélyén
Nagyszabású, sikeres estélyt rendezett va

sárnap a régi képviselöház nagytermében 
a Magyar Református diákok Soli Dco Glória 
szövetsége.

A tórogalósok karának megnyitója után 
egyházi dalok csendültek fel, majd Kovács 
J. István ny. államtitkár, teológiai tanár, a 
szövetség védnöke mondott nagyhatású be
szédet. Több művészi szám után Móricz 
Zsigmond, a kiváló író lépett az előadói 
emelvényre. Az illusztris Írót Kovács J. Ist
ván üdvözölte.

— A magyar toll ragyogó mestere, Móricz 
Zsigmond, — mondotta — aki a lélek oly 
magasságaiban és mélységeiben jár, ahol 
előtte nem sokan fordullak meg. Valamikor 
Móricz Zsigmond a budapesti református 
teológia hallgatója volt és kapcsolataink 
azóta egvre erösbödnek.

Móric: Zsigmond meghatott szavakkal 
mondott köszönetét a fogadtatásért majd 
felolvasta „Kivilngos-kivirradtig" cimü re
gényének egyik fejezetét.

Holnap helyszíni szemlét tartanak a pestszent
lőrinci gyermekgyilkosság színhelyén

A letartóztatott anyának meg kell mutatnia, hol ásta el 
egynapos gyermekét

Pestszentlőrincin néhány héti ?1 ezelőtt, 
mint ismeretes, szörnyű gyermekgyilkossá- 
got fedeztek fel. Kiss Mária nevű a iszony 
egynapos gyermekét megfojtotta s a kis 
holttestet elásta a háza mögötti fáskamrá
ban. A gyilkosság u»án

bizalmas bejelentés érkezett a rendőr
ségre, amely felfedte a fiatal anya bű

nét.
Megindult n nyomozás, amely rövidesen 
megállapította, hogy a gyilkosságot valóban 
az asszony követte el.

A gyilkos anyát letartóztatták 
de a nyomozást tovább folytatta a rendőr
ség. A további nyomozásnak most érdekes 
eseménye van:

Veszedelmes szélhámost tartoztatott le a 
rendőrség vasárnap

Nem létező jótékonysági egyesületeknek gyűjtött és áltüzbizfosi- 
tási kötvénnyel kötött üzletekkel csalta meg áldozatait

Több napig tarló nyomozás után vasárnap 
délelőtt befejeződött az eljárás egy nagyarányú 
csalási bűnügyben, amelynek középpontjában 
Bedő Jenő, egy mégtévedt' biztosítási intézeti 
tisztviselő ál). Vasárnap délelőtt hirdette ki 
ugyanis a pestvidéki ügyészség soros vizsgáló
bírója Redő előtt a vizsgálati fogságot elren
delő végzést.

Néhány nappal ezelőtt több gödöllői háztu
lajdonos és kereskedő feljelentési tett egv állí
tólagos báró flavasy nevű fiatalember ellen, 
aki megjelent náluk és tüzbiztositási üzletre 
tett ajánlatot. Az ajánlat feltűnően kedvező 
feltételű volt, amit a biztosítási intézet megbí
zottja azzal indokolt, hogy ez a vállalatnak egy 
propagandajellegü üzletkötése, amelynek a: a 
célja, hogy a pestkörnyéki tüzbiztositási üzle
tek hegemóniáját magának megszerezze. A ke
reskedők és a háztulajdonosok közül többen 
meg is kötötték a tüzbiztositási üzletet és

uabályszerU nyugta ellenében ki Is fircl- 
ték ax első havi illetéket

Amikor azonban november elsején t-jabb fize
tés céljából felkeresték ax intézetet, megdöb
benve értesüllek arról, hogy egy furfangos szél
hámosnak estek áldozatul. Ekkor derült ki, 
hogy az állítólagos báró soha sem volt meg
hízna semminemű üzletkötéssel és nem áll a 
vállalat szolgálatában

Ugyanebben az időben több feljelentés érkc 
zelt a pestvidéki ügyészségre is, melyek sze
rint egy fiatalember, akinek személyi adatai 
feltűnően hasonlítottak nz állítólagos báró 
adataival, több fővároskörnyéki községben elő
kelő pesti színészek felléptével matinét hirde
tett, jegyeket árusított, de amikor elérkezett a 
matiné jelzett napja, a rendező eltűnt a jegyek 
árával együtt.

De több más feljelentést is adlak be a ve
szedelmes szélhámos ellen, aki különböző köz- \ 
ségekben nem létező jótékonysági egyesületek 
részére pénzt gyűjtött, majd állásszerzés ürügye 
alatt löbbeklöl klsebb-nagyohh összegeket vett 
fel és amikor már egyik helyen égett a lába 
alatt a talnj. működése területét rendesen má
sik községbe helyezte ál.

A csaló elfogalrtsa érdekében a budapesti 
főkapitányság is meglelte a szükséges intézke
déseiéi, de a tettest heteken keresztül nem si

holnap a gyilkosság helyén helyszíni 
szemle lesz.

amelyre elővezetik a gyilkos asszonyt is. 
Az anyának itt meg kell mutatnia, valóság
gal

le kell játszania, hogyan fojtotta meg 
az egynapos csecsemőt, hogyan helyezte 

cl a fáskamrában.
A helyszínen egész sereg tanút is kihallgat 
a rendőrség. A tanuk között ugyanis 

van több asszony, aki állítólag látta, 
amikor az anya csecsemőjét meggyil

kolta.
Pestszentlőrincen érthető izgalommal és ér
deklődéssel várják a hatóságok helyszíni 
vizsgálatát és kihallgatását.

került elfogni, mig végre tegnap Budafok köz
ségben rendőrkézre jutott a fiatalember. Az 
egyik detektiv ugyanis a körözőlevél alapján 
felismert'’ és bevitte a kapitányságra, ahonnan 
tegnap délután szállították át a pestvideki 
ügyészségre. Ili derült ki, hogy az álbárót 
fíedő Jenőnek hívják, aki elmondta, hogy né
hány hónappal ezelőtt elvesztette állásul, attól 
az időtől fogva megtakarítótI pénzéből élt. de 
amikor az utolsó fillére is elfogyod, kénytelen 
volt a pénzszerzésnek ehhez a fajtájához, folya
modni. A fővárosban nem mert szélhúmoskodni 
s ezért inkább pestkörnyéki községekben kö
vette el sorozatos bűncselekményeit. Kihallga
tása során olyan adatok merültek fel, amelyek 
azt a látszatot kellették, hogy Bedő Jenő nem 
egyedül, hanem egy társával együtt követte el 
szélhámosságait, aki kezére játszotta az áldoza
tokat.
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HÍREK
—- Rrthfen miniszterelnök állapota lassan, 

de tartóson javul. Bethlen István gróf minisz
terelnök néhány nappal ezelőtt kelt föl l>e- 
tegágyából és szerdán már rászívott a külügyi 
bizottság iilésén, ahol erélyesen cáfolta a ház- 
szabálx revíziónak a királykérdés állítólagos 
megoldásáról való kapcsolatának hírét. Pénte
ken újra megjelent a miniszterelnök a Házban. 
Mint a Hétfői Napló munkatársa teljesen be
avatott helyről értesül, a miniszterelnök köz
vetlen környezetében aggodalommal vették tu
domásul, hogv Bethlen István gróf orvosainak 
határozott tilalma ellenére hagyta el betegszo
báját. Most azonban aggodalomra már nincven 
ok. mert idlapola tartósan javul. Hétfőn dél
után históriai jelentőségű telefonbeszélgetést 
fog folytatni Kelloggal. a hékepaktum szerző
jével abból nz alkulomból, hogy először nyílik 
meg a kóbelbeszélgctés Budapest és Amerika 
között.

— Időjárás. A Meteorológiai Intézel va
sárnap nz időjárásról a következő prognó
zist adta ki: .4 felhőzet csökkenésével éjjeli 
fagy valószínű. Később enyhülés várható, 
nyugaton ismét borulással és csapadékhaj- 
lommal.

Herényi Zalgmond báró egységet sürget 
n közéleti korrupció ellen. A Magyar Nem
zeti Szövetség vasárnap délelőtt tizenegy óra
kor tnrlotta ezévi közgyűlését. Báró Perényi 
Zsigmond, a szövetség országos elnöke meg
nyitó beszédében megemlékezett a szövetség 
kilenccsztendős működéséről. Megállapította, 
hogy fokozottabb mértékben van szükség 
a szövetség működésére, mert gazdasági 
nyomorúságunk egyre növekszik. Helyesli, 
hogy a revízió progmmmjával külön egyesü 
let foglalkozik. Egységre van szükség a 
nemzetköziség, a haza/iát lanság és a közé
leti korrupció ellen. A közgyűlés ezután el
fogadta Ajfay József indítványát, amely sze
rint a Magyar Nemzeti Szövetség beadványt 
nyújt át o népszövetséghez. A beadványban 
nemzetközi pártatlan bizottság kiküldését 
kéri azoknak az állapotoknak a megvizsgá
lására, amelyek a békeszerződések következ
tében Magyarország területén következtek. 
.4 közgyűlés táviratilag üdvözölte lloovert, 
az Unió uj elnökét és Mussolinit.

— Rákosi Jenő állapota javult. Rákosi 
Jenő iró, mint tudvalevő, néhány nap óta 
gyengélkedett. Vasárnap este érdeklődtünk 
Rákosi hogyléte felöl s azl a felvilágosítási 
kaptuk, hogy az ősz iró állapota vasárnap 
javult s láza némileg csökkent.

Egy gyászjelentés morgójára. Vasárnap 
legalább képzcletlfcn, gyászlobogó röppent 
egy Rákóczi-uli ház falára: meghalt I.usztig 
Ede divatárukereskedő, Budapest egyik régi, 
szolid üzletének köztiszteletben álló tulaj 
donosa. A pesti Broadwuynek halottja van. 
Luszlig Edében a kitűnő, régi magyar keres- 
kedögárdának egyik igen értékes tagja mull 
el. A munkás, törekvő kereskedő típusa volt, 
aki ÖÜetességgcl párosult szorgalommal 
küzdötte fel magát a fővárosi kereskedelem 
egyik tekintélyévé. A nagy közönség jól em
lékszik arra az ötletes jelszóra, amit üzleti 
cégének választolt: „Elvem nagy forgalom, 
kevés haszon" — igy szólt Lusztig Ede jel
mondata, amely azóta valóságos szállóigévé 
vált. Nyolcvancsztcndős korában költözött 
el az élők sorából és biztos, bogy sok fiatal 
kereskedő választja mintaképének Luszlig 
Ede életét és munkásságát.

— A Petőfi Társaság ülése. A Petőfi Társa
ság vasárnap délelőtt n Magyar Tudományos 
Akadémián felolvasó ülést tnrlolt. Pékár Gyula 
elnöki megnyitójában Reményi Kdéről emléke
zett meg, a nngy hegedűművész születésének 
századik évfordulója alkalmából. Lom pérth 
Géza főtitkári jelentése után ifjabb Hegedűs 
Sándor olvasta fel amerikai tapasztalatairól 
szóló értekezését, majd Pékár Gyula ismerte 
tett szemelvényeket uj regényéből. Ezután Gyö- 
kössy Endre verseket, Falu Tamás pedig hu
moreszket olvasott fel.

— A bécsi szocialisták gyásztlnncpségc 
Adler Viktor sírjánál. Ma délelőtt a szociál
demokrata szervezetek a központi temetőbe 
vonullak, ahol Adler Viktor szociáldemokrata 
pártvezér halálának tizedik évfordulója al
kalmából gyászünnepet rendeztek. Az cru- 
lékbcszédct dr. Ellcnbogen képviselő mon
dotta.

Poincaré újból miniszterelnök
Párizs, november 11.

Az uj kormány a következőképen alakult 
meg:

Miniszterelnök; Poincaré Raymond, tárca 
nélkül, pénzügyminiszter: Henry Chéron, a 
republikánus egység szenátora, igazságügy 
miniszter: I.ouis Barthou. a republikánus
egység szenátora, külügyminiszter: Arislide 
Briand szociálrepublikánus, belügyminisz
ter: André Tardieur, baloldali republikánus, 
hadügyminiszter: Painlcvé, szociálrepubli
kánus, tengerészeti miniszter: George Leg
yűrt. baloldali republikánus, kereskedelmi 
miniszter: Bonnefours demokrata republiká
nus i Marín-csoport), munkaügyi miniszter: 
l'orgeot szociálrepublikánus, munkásügyi mi
niszter: Loucheur baloldali radikális, közok-

tatásügyi miniszter: Marraud szociálradiká- 
lis szenátor, repülésügy: Laurent Eyna, bal
oldali radikális, nyugdijügyi miniszter: An- 
legott szociálrepublikánus, gyarrnatügyi mi
niszter: Maginot demokrata, mezőgazdasági 
miniszter: Ilennessy szociálrepublikánus,
berni kővet.

A legfőbb változás az eddig kormánnyal 
szemlsen az, hogy a radikálisok elveszteti 
négy tárcája közül három a szociálrepubii- 
kánusoknak jutott. Mivel pedig Poincaré 
nem vállalt tárcát, eggyel szaporodott a mi
niszterek száma.

A francia szocialista frakció Georg Blum 
indítványára elhatározta, hogy a most alakul! 
uj Po/ncoré-kormánnyal szemben a legerő 
sebb ellenzéki harcot fogja megindítani.

— Miért? Megint egy tragédia. A mor
fium és a gáz megint elvitt két embert, 
akik maguk akartak elmenni Megállunk 
a királyutcai lakás előtt és megkérdez
zük: miért? Morfiumkábulalban fojtó
gázt lehel be két ember, aki halált kö
vetet magának. Miért? Talán maguk 
sem tudnák megmondani, ha újra ki
nyílnának az összeszorilolt szederjes aj
kak. És a halottkémi jelentésnek ebbe 
a rubrikájába, amely a halál okát kéri 
számon, ezt lehetne beírni: 1928. Halá
lának oka 1928. A mai kor, amely bó
dult kábulatában, e megviselt idegek vi 
tustáncában a megnyugtatónak látszó 
halál felé ragadja a gondok és fájdal
mak sodrába került embert. A gazdag 
gyáros és felesége a halálba mentek. 
Mit tegyenek akkor a napi gondok ma
lomkövei között őrlődő többiek. Miért 
kellett meghalni az öreg házaspárnak. 
Miért? Nincs felelet...

— I>r. Rctlnkv Ferenc főállatorvos temeté
sén a nyitott sírnál eszméletlenül összceslt 
Rétlaky özvegye. Vasárnap délben temették el 
a részvét nagy megnyilatkozása mellett a hir
telen elhunyt dr. Rétlaky Ferenc főállatorvost, 
a budapesti állatkórház igazgatóját a rákoske
resztúri izr. temetőben. A rabbi gyászbeszéde 
után a nyitott sírnál Kálmán Béla, majd .S/ciner 
György, a Terézvárosi Társaskör ügyv. elnöke 
mondott beszédet. Beszéd közben a nyitott sir 
szájához lépett az elhunyt özvegye és virágot 
akart hinteni a nyitott sirgödörbe. Az özvegy 
ebben a percben hirtelen szivéhez kapott, a 
sir szélén összerogyott s eszméletlenül terült el 
a földön. Az eszméletlenül fekvő asszonyt 
nyombán a temető gondnoki irodájába vitték, 
ahol orvosi segéllyel eszméletre térítették,

— Felavatták az uj csepeli evangélikus 
templomot. Vasárnap délelőtt adta át ren
deltetésének a csepeli evangélikus leányegy
ház uj templomát Raffay Sándor dr. püspök. 
Az ünnepségen megjelent Pestiig Pál dr. 
igazságügyin iniszter is. Raffay Sándor dr. 
nagyhatású felavató beszédet mondott, mely 
után egvlw'tzközségi díszközgyűlést tartot
tak. A különböző egyházközségek küldöttei
nek felszólalása után Kaas Albert báró, a 
Luthcr-szővctség, Wrrsr Jenő báró a töl- 
lénygyár személyzetének és Kux Sándor dr. 
a zsidó hitközség tiszteletét tolmácsolta.

— Megalakult a Csnládvédő Országos Egye
sület. Vasárnap délelőtt tartotta alakuló köz
gyűlését a Társadalom egészség ügyi Intézet 
székházéban a Csnládvédő Országos Egyesület, 
amely eddig Nemzetvédő Szövetség elnevezés 
alatt folytatta nemes működését. Lukács 
György volt miniszter nyitotta meg a közgyű
lést n családról szóló előadásával. Utána Uj- 
laky Géza dr. ismertette az egyesület program
ját, majd megválasztották a tisztikart, amely
nek elnöke Lukács György, helyettes elnöke 
Hódossy Gedeon képviselő, társelnökei Dréhr 
hnro népjóléti államtitkár, Bernát István, n 
Nemzeti Bank alelnöke, Gcrlóczy Zsigmond dr. 
közkórházi főigazgató, Józan Miklós unitárius 
püspöki vikárius, Krag István báró országgyű
lési képvselő és mások lettek.

— A vlllamosáram balálra sújtotta. Pécs
ről jelentik: Megycszcrte nagy feltűnést kel
lett Balogh Ferenc dúsgazdag dunaszccsöi 
gazda rejtélyes módon történt elhalálozása 
Az elhalálozás ügyében megindult vizsgálat 
vasárnap befejeződött. Kiderült, hogy Ba
logh Ferenc a véletlen áldozata. Balogh 
dróttal javítási munkálatokat végzett a vil
lamos szigetelőn s a villamos áram sajtolta 
halálra.

— Nyilatkozat. A Hétfői Napló 1928 julius 
:<0 ikí számában „230 pengőért bárki filmstar 
lehet, ha szerencséje van" címmel megjelent 
cikkre vonatkozólag kijelentem, hogy annak 
tartalma téves információn alapult s ezért n 
cikk megjelenése fölött a Propaganda Film Rí
nak, illetve Fekete Béla urnák sajnálatomat 
fejezem ki. őszi László.

— Alkobolmérgezésbra Összeesett ac utcán. 
Vasárnap délután a Bem-utca 10. számú ház 
előtt Szilágyi László negyvennégyéves napszá
mos összeesett. A mentők a Rókus-kórházba 
szállították, ahol alkoholmérgczést állapítottak 
meg,

— Lugkővel megmérgezte magát egy nyugal
mazott vasúti tisztviselő. Tegnap este a Ber
csényi-utca 5. számu házban Simonyi Ábra
hám 50 éves vasúti liszt^toclő lugk 'oldallal 
megmérgezte magái. Simffyi Abrahám az 
utóbbi időben súlyos ftnyqgl gondoki il küz
dött és érért követte el végzetes telt-'. A sú
lyos belső égési sebeket <rm vedelt S' .onyíl a 
mentők a Rókus-kórházba szállították.

— Bálint Dezső professzor állapota. Né
hány nappal ezelőtt a Vercbély-klnikára szál
lították Bálint Rezső dr. egyetemi tanárt, aki 
meglehetősen súlyosan megbetegedett. Vasár
napra nz orvosprofesszor állapota javult, úgy 
hogy néhány nap múlva elhagyhatja a klinikái.

— Megnyílt a Munkácsy-Céh első kiállítása. 
Nagy érdeklődés mellett ünnepélyes keretek 
között nyílt meg vasárnap délelőtt a Nemzeti 
Szalonban a Munkácsy-Céh első kiállítása. A 
megjelent notnbilltások között volt Kertész K. 
Róbert kuHuszállamtifkár, Buzáth János al
polgármester, Liber Endre dr. tanácsnok és 
Márk Lajos, a Munkácsy-Céh elnöke. A kiál
lításnak igen nagy sikere volt és a rendezőség 
a déli órákig több,' mint húszezer pengő bevé
telt számolt el.

— A Hadirokkant Egyesület megkoszorúzta 
a Hősök Emlékoszlopát. Vasárnap délben a 
Hadirokkant Egyesület tagjai felkeresték a 
rákoskeresztúri temetőben a hősök sírjait. Az 
egyesület koszorút helyezett el a Hősök Emlék
oszlopán.

— Életunt asszony. Bach Kálmánná 28 éves 
háztartásbeli asszony vasárnap eslo öngyilkos
sági szándékból a Ferencz József-hidról a Du
nába ugróit. A dunai motoros őrségnek azon
ban sikerüli az életunt asszonyt kimenteni, akit 
a mentők a Rókus-kórházba szállítottak.

— A mcntőkocfllban szülte meg gyermekét 
cgv anya n „halálsorompó**  miatt. Vasárnap 
a késő esti órákban a mentőket Kőbányára 
a Tüzér-utca 51. számú házba hívták, ahol 
Tálas István közrendőr feleségét szülési fáj
dalmak leptek meg. A kivonuló mentőknek 
azonban a kőbányai halálsorompónál közel 
hus» percig kellett várakozniok.

Mikor pedig Tálas István feleségével vissza
felé igyekeztek, ismét 12 percig kellett a 
sorompó előtt vesztegelniük, úgyhogy az 
asszony gyermekét a mentőkocsiban szülte 
meg. A mentők felettes hatóságaiknak jelen
tést tettek nz esetről.

— Távollétiben kifosztották lakását. Vasár- , 
nap délelőtt a főkapitányságon Nagy Júlia 36 
éves piaci árusnő feljelentést tett, bogy isme
retlen lettesek Erdélgl-ut 7. szám alatti lakását 
kifosztották. Nagy Júlia a kora reggeli órák
ban a Teleki-téri piacra ment árusítani, ahol 
bódéja van s a betörők ezalatt jórtnk a lakás
ban. A rendőrség megindította a nyomozást.

— őrizetbe vett a rendőrség egy gázoló 
fiatalembert. Sugár Dezső 19 éves kereskedő
segéd vasárnap este Újpesten, az Árpád-ut és 
Tslván-ut sarkán kerékpárjával elütötte az út
testen áthaladó Zellai Julin 63 éves háztartás
beli női. Az újpesti mentők Zellai Júliát n 
gróf Károlyi-kórházba szállították. Sugár De
zsőt pedig a rendőrségen őrizetbe vették.

— Az ügyészség elrendelte eg.v drezdai 
ponyvaregény és két német képcsfiízct lefog
lalását. Vasárnap este a budapesti főkapi
tányság átiratot kapott a budapesti kir. 
ügyészségtől, nmc'yben kérték, hogy a rend
őrség a budape*  könyvárusoknál feltalál
ható és Drezdában megjelenő György Bross
nak a „Hintergrund" cimü füzetes regényét- 
továbbá a Bittere Freundlich két képes fü
zetét foglalja le és kobozza el. A rendőrség 
a kapott utasítás alapján lefoglalja a Ma
gyarországon található összes inkriminált 
füzeteket, a terjesztők ellen pedig megin
dítja sajtórendőri kihágás cimén az eljárást.

—Eltemették Klacsmnnn Ferencnél. A tragi
kus körülmények között elhunyt Klacsmann 
Ferencnél vasárnap délután temették el nagy 
részvét mellett n kispesti uj temető halottas
házából. A végiisztességen .testületileg jelent 
meg n Magynr Távirati Iroda szerkesztősége. 
A sírnál Németh János mondott nz alkalma
zottak nevében megható búcsúztatót.

— A Kcrcsztényszoctallsta Pénzintézeti Al
tisztek nj otthonának felavatása. Kedves ün
nepség keretében vasárnap délután avatták 
fel a Keresztényszocialisln Pénzintézeti Altisz
tek Mcrlcg-utca 11. szám alatt uj otthonukat. 
A-felavató ünnepségen megjelent Tobler János 
országgyűlési képviselő, Németh Kálmán 
igazgató, a TERE képviselőiében, valamint 
Rcpold Károly törvényhatósági bizottsági tag. 
Énekes elnök megnyitója után Tzobel Gyula 
összetartásra és szeretőire buzdította az egybe
gyűlteket. A felavató ünnepség műsoros kaba
réval végződött.

„KHASANA" csókálló rouge-t használ min
denki, mert csők vagy viz nem veszi le.

MUSICA
P_f Royal épUIet

■ vn., Brtaébet kőrút 40 .

zongorái ,. pianinűt 
árban é» kivitelben pára'lanok 

WetaóM Misi felléfelek.
Hangolás, frriiáa. bérlet

— Hadik János beszámolója a Kisbirtokosok 
közgyűlésén. A napokban tartotta meg az 
1927-re vonatkozó közgyűlését a Kisbirtokosok 
Földhitelintézete, amelyen gróf Hadik János 
elnöki beszédében ismertette nz intézet reorga
nizálását. Működésüket azzal kezdték meg, 
hogy már 300 pengőtől kezdődőleg folyósítanak 
lörlesztéoes kölcsönt. Az altruista működés 
abban nyer kifejezést, hogy a külföldi tőkét 
önköltségi áron juttatják cl a gazdákhoz, mert 
az intézet állal fizetett kamatokhoz csak a 
rezsit számítják hozzá.. Már 128 vidéki pénz
intézettel teremtettek szerződéses viszonyt, ame
lyek a Kisbirtokosok által előirt feltételek mel- 
lett fognak a kölesünkihclyezésnél közremű
ködni. Az első amerikai záloolevéleladás a na
pokban befejezést nyer. Október végéig ölvén 
millió pengőt meghaladó kölcsönkérelem érke
zett az intézethez.

— Elloptak ctfy bérautót a Rákóczi-uton. 
Vasárnap este Tamás István béraulófuva- 
rozó megjelent a főkapitányságon és beje
lentette, hogy a Rákóczi-ut 59. számú hát 
előtt rövid időre magára hagyott Bignal- 
gyártmányu négyhengeres, zöld-feketére 
lakkozott Bp. 23—553 rendszámú bérautó
ját ismeretlen tettes ellopta. A rendőrség 
az ügyben megindította a nyomozást.

— Meghalt Trepow, n volt orosz mlnlsz- 
lerelnök. Parisból jelentik: Trepov volt oroszt 
miniszterelnök, aki a Páris melletti Neuilly- 
ben telepedett le. Nizzában, miközben vo- 
natra akart szállani, szivszélhüdés követ
keztében meghalt,

— Elütött a villamos egy tlzenőtéves fiút. A' 
Thökőly-ut és a Hernád-utca sarkán az egyik1 
arra haladó villamos elütötte Vermann Lajos 
tizenötével iskolai tanulót, aki kerékpáron ha
ladt az úttesten. A szemtanuk állítása szerint 
a kerékpározó fiatalember volt a szerencsétlen
ség oka. Vermannt a mentők súlyos agyrázkó
dással a Rókus-kórházba szállították.

A divatos
és előbelő 

ruházkodást 
a gyakorlott szabó és nem csak a drága 
ruha által lehel elérni. Ha kevés pénzért 
elegánsan akar ruházkodní, keresse fel 
László Sándor férfiszabómester kitűnő hír
nevű férfiszabóüzlciél, Rákóczi-ut 50., ahol 
férfiruhát vagy télikabátot készítenek ren
delésre mérték után, többszöri próbával, 
finom szövetekből 80. 90 és 100 pengőért. 
Felhívjuk t. olvasóink figyelmét ezen 30 év 
óta fennálló cégre.

— Munkaadó cs alkalmazottak közötti JÓ 
együttérzés. A hírneves Schunda V. József 
hanpszergyár és hangszerüzlet — mely cég 
múlt évben ünnepelte 80 éves fennállásának 
jubileumát — jelenlegi tulajdonosát és vezető- 
jél, Schunda Károlyt, a közismert hangszer^ 
készilő-mcstcrt és kereskedelmi tanácsost, név- 
napja alkalmából összes alkalmazottjai és 
munkásai benső családi jellegű ünneplésben 
részesítették. Ez alkalommal a cégnél 30 éven 
át alkalmazott Gyurlcs András és a 23 éven át 
alkalmazott Rauhoffer Simon dómunk ások, va
lamint Sptnncr Izsó, a cég főkönyvelője, tar
talmas és szeretetteljes beszédekben az összes 
alkalmazottak nevében köszönték meg Schunda 
Kóroly főnöküknek az összes alkalmazottak
kal szemben mindenkor tanúsított igazságos 
bánásmódot és szeretetteljes jóakaratot.

— Joan és Péter, Wells uj regénye. Uj, két^ 
köteles nagy regényéitől, a Joan és Péler-bem 
amely magyarul eddig nem jeleni meg s ame
lyet a Franklln-Társulat ismert Wclls-sorozatu 
újdonságképpen bocsátott kt, Wells a mai fia
talság regényét Írja meg; a gyermekkor, a ne
velés, az ébredő szerelem, az emberré alakuló'

fyermeki lélek súlyos nagy kérdései kerülnek' 
tt megvilágitásba. A Joan és Péter, amelynek' 
Izgalmas lapjain két gyermek élettörténetével 

együtt Angliának, a modem nngy vllágállam 
kialakulásának története Játszódik le, Welta 
egyik Icgmonumcntálisabb alkotása s magyar 
fordításának megjelenése méltán tekintheti 
irodalmi eseménynek. A hatalmas regényben^ 
Wells a XX századbeli Angliának talán legna
gyobb szabású korképét alkotta meg A fordító^ 
Kiss Dezső elmélyedt, komoly írói munkája.

Csillárt csak Meteor rt-nál vásároljunk*  
Podmaniczky-ulca 27. Fiók: Vámház-körut 1L

„Svcnska**  svéd fogyasztó habfürdőt használ
nak színésznőink. A király-utcai operettszinhás 
egyik kitűnő és népszerű primadonnája úgy 
nyilatkozott a Svenská-ról, hogy ez a pompás 
szer a pórusokat a habfürdőben gyors mozgásra 
készleli és éppen azért egy különleges jó érzet 
közepette a testsúlyt rapid módon leapasrtja. 
Hatása ezenkívül fiatalos, ruganyos érzésben 
mutatkozik. Mindenkinek bátran ajánlhatja 
a Svenskál, amely Mihály Ottó guógyárunagg^ 
kereskedésében (VI., Podmazdczky-utca úl 
kapható, valamint minden gyógyszertárban^ 
drogériában, illalszcrtArhan dobozonként P 3.80 
egységárban Egv kunira 6—8 ' '-rdő veendő a 
utána 2 hétig kihagyandó. Azután újból folyt**'  
balé.
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Serédi Jusztin hercegprímás 
és Albrecht főherceg a Foede- 
ratio Emericana nagygyűlésén

Andor Endre államtitkár megdicsérte a tűzoltót, 
aki elmosta a Szép Heléna „fajtalan11 előadását

Vasárnap délelőtt tartotta a Vigadóban évi 
rendes nagykáptalani nagygyűlését a Föderatió 
Emericana. A nagygyűlésen résztvettek Albrecht 
kir. herceg, Huszár Károly, Csiszárik János, 
Lányi József, Révész István, Zadravetz István 
püspökök és Hutyra Ferenc egyetemi rektor. 
Bittér Illés clervcauxi apát elnöki megnyitója 
után

SERÉDI JUSZTINIÁN B1BOROSHERCEG- 
PRIMÁS

mondott beszédet:
— Ne csak a magánéletben — úgymond — 

hanem a nyilvános éleiben is igyekezzünk 
megvalósítani azokat az isteni elveket, eszmé
ket, parancsokat, amelyeket a katholikus anya- 
szentegyház hirdet. Mi rajtunk katholikusokon 
ebben az országban senki sem regit, ha mi nem 
segítünk magunkon. Ezért kell összetartanunk. 
Nem harcot hirdetek, nem akarok senkii meg
támadni, de azt akarom, hogy mi katholiku- 
sok fogjunk össze és azt a jogot, melyet ne
künk isién s a haza adott. tisztességes, becsü
letes, törvényes eszközökkel a magunk javára 
fordítsuk Ezt akarják meggyőződésein szerint 
az cmericanások, akik mindenütt híven ragasz
kodnak azokhoz az elvekhez, amelyekre fel
esküdtek.

A hercegprímás nagy tapssal fogadott beszé
de után Schivartz Elemér dr. egyet, m. tanár, a 
Födcralia Emericana anonymusa tartotta meg 
évi beszámolóját, melyben előadta, hogy az 
Emericanának immár tízezer tagja van s eb
ben az évben többek közölt küzdelmet fog
nak folytatni azért, hogy 

r.a egyetemek falian belül a katholikus 
hifii ifjúság számarányának megfelelően 

érvényesüljön
s- hogy a kalholikitsok számarányuknak meg
felelően kapjanak elhelyezést az állam nagy 
apparátusában.

Andor Endre h. államtitkár, dominus tartott 
ezután előadást, amelyben a magyar színhá
zakban, kabarékban és a magyar irodalomban

„mindjobban lábrakapntt erkölcstelensé
get* 4

ostorozta s élesen kell ki a jazz-ének és zene 
ellen. Nagy hatást váltott ki beszédének az a 
része, amelyben dicsőítette azt a tűzoltót, aki 
a minap a Városi Szinház színpadát véletlenül 
vízzel árasztotta cl s igy a szinház nem adhatta 
elő Szép Helénát, ezt a fajtalan színdarabot.

Kovács Ferenc szenior beszédében

állástfoglalt a -párbaj ellen
s elítélte azt a vidéki regatta-egyesületet, amely 
tagjai sorából kiközösített egy emericanás 
ifjút azért, mert az nem volt hajlandó pár
bajozni.

A Foederatio Emericana nagygyűlése végül 
megejtette a tisztujitást, melynek során Huszár 
Károlyt, az Országos Társadalombiztosító Inté
zet elnökét

I prorectorrá
választották meg s egyben elhatározták, hogy 
József főherceget is felkérik a főprorectori 

I tisztség elfogadására.

ÉLI DA
SZAPPAN 

&lida ddinöstyll 

Darabja 80 fillér. 
Az Elida Favorit Szap-( 
pan állandó használatának 
eredménye a kifinomult 
természetes szépség. A 
bájos, finom arc elbüvö- 
lőbb lesz, mint valaha!

A legnemesebb parfőm 
harmatával dúsan át
itatott rendkívül kiadós 
szappan üdít, ápol,frissít.

Terjed a bajai tífuszjárvány
Két nap alatt újabb tiz megbetegedés történt

Becs ünnepli a köztársaság 
tizedik évfordulóját

Baja, november 11.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) A tífusz

járvány, amely néhány nappal ezelőtt kez
dődött meg Baján, mindjobban terjed. A 
legutolsó két napon

újabb tiz megbetegedés történt, 
ugy, hogy már huszonnégy a hastífuszban 
megbetegedettek száma. Miután a bajai 
kórház kicsiny a járványos betegek befoga
dására, kiürítették a városi szegényházat, 
hogy ott helyezhessék el a betegeket. A ti- 
fuszbetegek között sok a gyermek, a beteg

A kereskedelmi és ipari érdek
képviseletek viharos gyűlésen 
tiltakoztak a közüzemek ellen

A minisztertől kérik a közüzemek megszüntetését
Rendkívül szenvedélyes hangú gyűlést 

tartottak vasárnap délelőtt a Facsarnok he
lyiségében a különböző kereskedelmi érdek
képviseletek és ipartestületek, hogy tiltakoz
zanak a városi üzemek fentartása ellen.

Bittner János, a Kereskedelmi és Iparka
mara alelnökc nyitotta meg a gyűlést.

— Ez a gyűlés —- mondotta — folytatása 
annak a mozgalomnak, amely le akarja sze
relni a hatósági üzemeket, amelyek

az adózók pénzéből konkurrcnciát csi
nálnak nz iparosoknak és kereskedők

nek.
A közüzemek nem éreztetik árnivelláló ha
tásukat, sőt utóbbi időben például az adók
kal sújtott mészárosok 

ség főképpen a külvárosból szedi áldozatait. 
A bajai tisztiorvosi hivatal, valamint a 

bajai hatóságok

minden intézkedést elkövetnek a beteg
ség tovaterjedésének meggátlására.

Ellenőrzés alá helyezték az összes vendéglő
ket, kávéházakat és élelmiszert elárusító 
üzemeket. Tekintettel arra, hogy tartani le
het a járvány tovaterjedésétől. BurtciTc 
András dr. tisztifőorvos hétfőre értekezletre 
hívta egybe a hajai orvosokat, amelyen meg
beszélik a szükséges óvóintézkedéseket.

olcsóbban adták a húst, mint a községi 
élelmlszerüzcm.

Ha nem történik sürgős intézkedés, meg
rendül a kereskedelem és ipar, de megren
dül akkor a társadalom és az ország is.

A nagy tapssal fogadott beszéd után Moesik 
Vilmos műszaki tanácsos a kereskedelem 
ügyi minisztérium jóindulatát tolmácsolta, 
majd Szász Elemér dr. határozati javaslatot 
terjesztett elő, amit eljuttatnak a képviselő
ház. és a törvényhatóság tagjaihoz és eb
ben tiltakozást jelentenek be a városi köz
üzemek további működés ellen.

Vértes Emil az OMKE és a Fővárosi 
Kereskedők Egyesülete nevében hangoztatta, 
hogy az adózók filléreiből konkurrenciát csi
nálni nem szabad. A villany, gáz, viz, köz
lekedés lehet a hatóság kezén, de itt is ol
csóságra kell törekedni, mert ezek a válla
latok nem azért létesültek, hogy

menedékhelyei legyenek a nyugalmazott 
főtisztviselőknek.

(Nagy zaj és taps.) A megszűnő üzemek al
kalmazottainak elhelyezkedéséről gondos
kodni fognak. A közüzemek sorsát nem 
döntheti el az, hogy Budai Dezső védi őket. 
Végül. Vérles Emil indítványozta, hogy ke
ressék fel küldöttségileg a közgazdasági mi
nisztert és tőle kérjék a fővárosi üzemek 
megszüntetését.

Ezután az egyes érdekképviseletek és 
ipartestületek vezetői szólallak fel és foglal
lak egyhangúim állást a határozati javasla
tok mellett. Dr. Keleti Kornél n vegyészeti 
gyárosok nevében, Deutsch Mór a sütőipar
testület elnöke, farkas Vilmos a füszerkc- 
reskedők szövetségének ügyvezető elnöke. 
Habinovits Bernét a festékkereskedők ne
vében. Kollár Gábor és Pogány Jenő a mé
száros ipnrlcslülcl részéről, l.cder mann Mór 
az OKISz. nevében. Teres József a piaci 
árusok nevében, Vitéz Aladár bizottsági tag 
a szabómesterek nevében. P/ciffer Sándor a 
KEKOSz. nevében szólaltak fel és jelentet
ték be csatlakozásukat a mozgalomhoz.

Bécs, nov. 11.
A holnapi állami ünnep bevezetéseképpen 

már a mai napon számos ünnepséget rendez
tek. A szövetségi főváros dús lobogódiszben 
pompázik. Valamennyi lap vezércikket közöl, 
amelyben pártállása szerint foglalkozik a köz
társaság fennállásának tizedik évfordulójával. 
Az esti órákban nagy tömeg vonult fel a város 
utcáin, a legszebb épületek és terek fényárban 
úsznak, különösen a parlament, a Szent Islván- 
lemplom tornya és a Heldenplalz emlékművei 
voltak ünnepélyesen kivilágítva. A városháza 
is ünnepi fényárban pompázott, éppúgy, mint 
a Schwarzenbcrg-téri

világitű-szökőkuf.
A kivilágítás tartama alatt a szövetségi hadse
reg zenekarai fáklyásmenelben vonultak végig
a város főbb utcáin, majd a szövetségi elnöki * 
palota elölt szerenádot adtak. Egy tiszti őrség I 
zászlókkal a Beinhaus-térre vonult.

A mai előest legfőbb eseménye I

Furfangos módon megkárosította a zálog
házakat egy szélhámos társaság

A társaság leje, egy rovottmultu, körözött csaló motorkerék
páron megszökött

A központi zálogházak igazgatósága érdekes: 
feljelentést lett <i minap a főkapitányságon. A 
feljelentés szerint a budapesti és a pestkör
nyéki zálogházakban az utóbbi hónapokban egy 
szervezett szélhámos banda többszáz vég vász
nat helyezett el, amelyekről a központi zálog
házban a felülvizsgálás során kiderült, hogy 
nem tartalmaznak annyi métert, mint ameny- 
nyit a vászoncsomagok feltüntetnek s mint 
ahogy azt az egyes zálogházakban értékesí
tették.

A szélhámos társaság egyik tagját sikerült a 
Teleki-tér 6. számú házban lévő zálogházban 
elfogni. A Teleki-tér 6. számú házban lévő 
zálogházba beállított egy fiatalember, aki több 
vég „Torpedó" jelzésű vásznat akart elzálogo
sítani. A zálogházi becsüs érdeklődésére azt 
állította, hogy minden egyes vég huszonhá
rom méter vásznat tartalmaz, amiként az a 
szabályszerűen csomagolt, vignettával ellátott 
végeken is olvasható. A zálogház vezetője, mi
után a zálogház igazgatóságától értesült, hogy 
nz ilyen csomagolású vásznak kisebb mennyi
séget tartalmaznak, mint amennyi a csomago
láson áll, nyomban telefonált a Teleki-téri 
delcktivkirendeltségnck. Pillanatok alalt két 
detektív jelent meg a zálogházban, akik igazo
lásra szólítottál: fel a vásznakat elzálogosítani 
akaró fiatalembert. A fiatalember előadta, 
hogy öl

egy Grossmanu József nevll Ismerőse, aki 
motorkerékpáron várakozik reá pár lépés

nyire a zálogháztól, bízta meg a vászon el
zálogosításával.

A detektívek n fiatalemberrel nyomban az ut
cára mentek ki, olt azonban a motorkerékpá
ros Grossmannt már nem találták meg, nr. ugy- 
látszik, időközben

neszét vette annak, hogy delekthck érkez
tek ■ zálogházba s motorkerékpárján elszö

kött a helyszínéről.
A főkapitányság nyomozó csoportja megálla

pította a központi zálogházak igazgatóságának 
feljelentésére, hogy

az állami operaház díszelőadása
volt, amelyet ez alkalommal délszaki növé
nyekkel díszítettek és fényárba öltöztettek. 
Előadásra került a „Szőktetés a szerályból" 
cimü opera és „A kék Duna mentén" cimü bal
lett. melyekben a inüintézet legkiválóbb tagjai 
léptek fel. A díszelőadáson megjelent a szö
vetségi elnök, a szövetségi kormány valameny- 
nyi tagja, a diplomáciai testület, a szövetségi 
tarlományfönök, a szövetségi tanács és a nem
zeti tanács elnökei és tagjai, a hatóságok ve
zetői, valamint a közélet sok kiváló képvise
lője. Amikor a szövetségi elnök megjelent az 
Operaházban, az estélyi ruhába öltözött közön
ség felemelkedett helyéről és a filharmoniku
sok a

szövetségi himnuszt játszották.

Az előadás kcsö este ért véget. Schalk Ferenc 
igazgatót és a szereplő művészeket zajos ün
neplésben részesítették.

a detektívek elöl
többtagú szervezett azclhámosbanda kö

vette el a furfangos csalást.
A főkapitányság körözi a szélhámosbanda tag
jait, valamint Grossmann Józsefet, akiről 
kiderült, hogy büntetett előéletű, rovottmultu 
szélhámos.

Megható ünnepség 
keretében leplezték 
le a kispesti hősi 

halottak emlékművét
Vasárnap délelőtt leplezték le ünnepélyes 

keretek közöli a város 717 hősi halottjának 
emlékművét, Hybl József kispesti szobrászmű
vész alkotását. A Templom-téren, az ünnepély 
színhelyén löbl> ezer főnyi közönség gyűlt 
össze. Ott volt többek közölt Preszly Elemér 
főispán és Agorasztó Tivadar alispán.

Az ünnepély előtt valamennyi templomban 
ünnepi istentisztelet volt, amely utón a részt
vevők a Templom-térre vonultak. A kispesti 
egyesített dalárdák a „Hiszekegy"-gyc\ nyitot
ták meg az ünnepélyt, majd 'íyőry Otünár 
miniszteri tanácsos, a szoborbizottság tagja 
ismertette a szobor keletkezesének történetéi 
s köszöntötte áldozatkészségéért a város kö
zönségét. A szoborbizottság nevében átadta a 
szobrot, amelyet Preszly Elemér főispán ün
nepi beszéde közben leplezlek le.

A nagy tapssal és éljenzéssel fogadott ün
nepi beszéd után a dalárdák a ..Nem. nénit 
soha!" c. dalt énekelték el, majd vitéz, dr. 
Volga Gyula polgármester átvette u város ne. 
'étien az emlékművet, l’tána diszebéd volt*  
amelyen Preszly Elemér mondotta nz első po» 
hárköszönlöt a kormányzóra.
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s z mi i z -mozi
Uj Színház -- Rothermere Színház

Az Uj Sziliház igazgatósága Rotliermerenek.az irredentizmus 
szolgálatában akarja felajánlani színházát — Rothermere 
Londonban saját költségén adatja elő „Tüzek az éjszakában,, 

cimü Földes-darabot
Ax Uj .Színház igazgatós,'iga néhány napja 

egy valóban nemes, de kissé opportunus izü 
tervvel foglalkozik. A titokban és zárt ajtók 
között folyt megbeszélések szerint nz Uj Szín
ház jelenlegi Igazgatói a Révay-utcai színházat 
teljesen

a magyar irredentizmus szolgálatába uknr- 
ják állítani

é.s ezt külsőleg is úgy akarják demonstrálni, 
hogy az Uj Színházat

Magyarország nagy angol barátjának nevé
re keresztelik el.

Alig kél hete, hogy az Uj Színház bemutatta 
Földes Imrének „Tüzek nz éjszakában" cimü 
színmüvét, amely nemes irredentizmusa mellett 
kitűnő és élvezhető szinpadi alkotás. A 'füzek 
az éjszakában'*  cimü darab sikere nem is ma
radt cl, a közönség, amely eddig távol maradt 
az Uj Színháztól, most egyre nagyobb tömeg
ből keresi fel ezt a színházat és úgy látszik, 
mintha Földes Imre darabja a színház eddigi 
dekonjunktúrájában irányváltoztatást jelentene.

A darab bemutatója alkalmával üdvözlő 
táviratot küldöttek Rothermere lordnak, aki, 
mint ismeretes, egy hasonló meleg táviratban 
köszönte meg az üdvözlést és a színház igazga
tóságát továbbra is az, irredentizmusra való

munkálkodásra serkentette. Ez volt az első lé
pés, amely a színházi vállalkozást Rothermere 
lorddal való kapcsolatát létesítette.

A távirat megérkezése után más is történt. 
Agy Angliában élő magyar színházi agentura 
vezetője, Fodor Dezső, érintkezést keresett 
Rothermere lord titkárával. A megbeszélésnek 
az lelt a vége, hogy

Rothermere hajlandónak mutatkozott ezt 
nz Izig-vérlg magyar színmüvet angolra 
fordít tatul és Londonban a suját költségén 

clőadatnl.
Jelenleg tárgyalások folynak arra vonatkozóan, 
hogy a darab miként és ho Ikerülhetne szinre 
Londonban. Rothermere lordnak ez a lépése, 
amellyel egy szerencsés magyar darabnak leve
gőt adna Londonban, mérhetetlen szolgálatot 
tenne a magyar eszméknek és céloknak.

Mikor nz Uj Színház igazgatósága értesült 
Rothermere lordnak erről a lépéséről, amellyel 
egy nemes cél érdekében felkarolta egyik darab" 
jának ügyét, elhatározta, hogy nagy barátjának 
cselekedetét illő és maradandó módon fogják 
viszonozni. Ekkor merült fel az a terv, hogy az 
Uj Színházat átkeresztelik Rothermere Szín
házzá azzal a kimondott céllal, hogy ezzel 
irányt jelölnek a színház további programm- 
jára is.

A

M
agyar szivek filmje

folytatja diadalutját

A milánói Scala elsőrendű együttesének 
vendégjátéka a Városi Színházban 
Maestro Arturo Lucon karnagy vezetésével

Az idei évad kimagasló művészi eseményének 
ígérkezik a Scala-együttes vendégjátéka, kik va
lamennyien a milánói Scala legkiválóbb éneke
sei. — Az előadások sorrendje:
Nov. 19. hétfő: I.aminennoori Lucia („B“ bérlet) 
Nov. 21. szerda: Faust („A" bérlet)
Nov. 23. péntek: Rigoletto („C" bérlet)
Nov. 25. hétfő: Bohémélet („D" bérlet)

A nem bérlő közönség részére jegye
ket a milánói Scala előadásaira már áru
sít a Városi Színház pénztára és az összes 
jegyirodák. A Városi Színház igazgatósága arra 
való tekintettel, hogy az egész kivételes művé
szi színvonalú előadásokat a nagyközönség 
minden rétege látogathassa, a helyárakat csak 
mérsékelten emelte fel. Legdrágább hely 15 
pengő, legolcsóbb hely 1 pengő 60 fillér.

JÖTTEM-LÁTTAK-GYŐZTEM
Az utolsó Verebély lány

Bölcsődal
A farkas

Mary Bugán biinpöre 
a legnayyobb sikerek a VÍGSZÍNHÁZ e heti műsorán

POLA YEGRS “ ugVűmjo!

szspiotisn asszony
VAJDA ERNŐ vIlAphlrn színdarabja ti mén. — Férfi-
főszerepben: Beregi Oszkár és Einar Harison

......jú> ornet, ette

A legnagyobb vígjáték siker

Végre egy uriasszony!
TITKOS ILONA LÁZÁR MÁRIA

HEGEDŰS GYULA KISS FERENC Z. MOLNÁR LÁSZLÓ

MAGYAR SZÍNHÁZ

Egy színész hattyúdala
Néhány héttel ezelőtt tragikus hir szágul

dottá be a világsajtót. Autószerencsétlenség 
áldozata lett Werner Pittschau, a híres német 
színész és filmszínész. Egy hölgyismerösével 
rándult ki az osztrák hegyekbe és másnap nem 
jeleni meg a filmstúdióban.

Werner Pittschau, ha nem is volt a film 
Valentinója, mindenesetre rendkívül értékes 
és rendkívül nagyjövőjü tagja volt az európai 
filmgyártásnak. A kitűnő filmszínész, aki, ha 
nem is olvashatta nevét ncwyorki mozipaloták 
transzparensein, már olyan nagy népszerűsé
get tudhatott magáénak, hogy halála méltán 
megrendítette azokat, akik szívesen nézték 
meg azokat a filmeket, ahol Werner Pittschau! 
hirdette a plakát.

Ha egy filmszínész meghal, hagyatéka rend
szerint az a film, amelyben utóljára játszott. 
Ennek a filmnek cime a

Huszúrcslny.
A daliás Werner Pittschau a gyönyörű Din*  
Gralla-val és Albert Pauliggal készítette el ezt 
a tísupamosoly és csupakönny filmet. A bécsi 
udvari Opera intendánsa beleszeret egy balett
patkányba, — erről szól a film — de a bnllctl- 
patkánv a snájdig huszárfőhadnagyot tünteti 
ki kegyeivel. Ez a téma azután kiválóan al
kalmas arra, hogy a békebeli Bécset, » gond
talan ragyogást, a bécsi Opera sok mesét el
mondó kulisszáit, a kedves, hangulatos ka
szárnyaéletet bemutassa. Ebben a környezetben 
készült

Werner Pittschaunak utolsó filmje, a ki
tűnő német filmszínész hattyúdala.

A Huszárcsiny cimü Phöbus-filmet csütör
töktől kezdve a Fórum és a Capitol filmszín
házakban fogják bemutatni.

i MÉG HÁROM NAPIG

iKARENINA ANNA
j_________________ a BABUSBAN

SZÍNHÁZI napló
"TTégre egy uriasszony! Végre egy darab.
* amely alkalmas arra, hogy a Magyar 

Színház rossz szériájában jó ómennel szol
gáljon! Gcgcr Siegfried víg játéka a Magyar 
Színházban ebben a pillanatban tehát többet 
jelent, mint amennyit maga a darab meg
érdemel. Ez a mulatságos és kacagó-orkánt 
kiváltó vígjáték a Magyar-színházi reláció
ban megerősödött és talán lehet azt is mon
dani, hogy oszloppá nőtte ki magát. Mert 
bizony, a közönség szívesen megy oda, ahol 
kacagni lehet. Geycr Siegfrieden kívül eb
ben a fö érdem Titkos llgnáé, akit régen 
láttunk ilyen kedvesnek, elmésnek és mu
latságosnak. Lázár Mária is megérdemel 
egy dicsérő sort.

Geycr Siegfricddel, a „Végre egy uriasz- 
szony!" cimü vígjáték szerzőjével évekkel 

ezelőtt találkoztam először a Keleti pályaudva
ron. Mindketten Elisabeth fíergnert vártuk A 
joviális bécsi ur elragadtatással és germán 
büszkcségegl beszélt Elisabeth Bergnerről és 
beszélgetésünk közben kijelentette, hogy da
rabjában sohasem kívánna más színésznőt, 
mint Elisabeth Bergncrt. ö a legtöbb, ö a leg
nagyobb, amit színésznő a színpadon jeleni! 
Akkoriban tudomásul vettem Geycr Siegfried 
dicshimnuszát, csak a végén szerényen megje
gyeztem

— Van nálunk Is feltünedező csillag. Titkos 
Ilonának hívják. Azt hiszem, ha Pestre jön egy 
darabja, örömmel látná őt is.

Most azt olvasom, hogy Elisabeth Bergncr 
csúfosan megbukott Berlinben. .4 közönség 
majdnem kifütyülte. Néhány sorral odébb pe
dig azt látom, hogy Geycr Siegfried Titkos Ilo
nát jobbnak tartja mindazoknál a színésznők
nél. akiket darabjában látott. Változnak az 
id'>k.

Rágott Istvántól azt szeretném megkér- 
dezni, vájjon belülről is ugyanolyan 

romlatlan, naiv hittel irta meg darabját, 
mint amilyen jóhiszeműséget, naivitást és 
„játszi kedélyt" kér viszonzásul a közön
ségtől. Ezzel csak a darab egyetlen nagy 
értékét akarom kihangsúlyozni. 4 közön
ség nagyon jól mulat, sokat tapsol. Zágon 
István tehát jóhumoru, becsülctesszándéku 
és tehetséges iróember. Csak azt lehet meg
állapítani a kritikának. Nekünk azonban 
meglepetés Honthy Hanna szokásosan nagy
szerű alakításán kívül Turay Ida is. Nem 
mintha nem tudnánk régen, hogy a kis 
Turay nagyszerű színésznő, hanem mert 
rejtélynek látszik az a tény, hogy a Belvá
rosi Színház miért tartotta véka alatt ilyen 
sokáig ezt az originális tehetséget. Egy 
színház sem lehet olyan gazdag, hogy ne 
használja ki Turay Ida művészi erejét, aki 
egyetlen jelenetében tizenkét nyiltszini tap
sot könyvel el magának. Billcsi Tivadar 
nagyon jó reményekkel biztat. Delly jó, 
Gázon pompás. A „Szegény leányt nem lehet 
elvenni" cimü vígjáték meghozza a színház si
kerét.

ARogal-Orfeum uj műsora, ha nem is bővel
kedik világnevekben, mégis nagyszerűen 

sikerült. A műsor legfőbb erősségei a 3 Sioifts 
zsonglőrcsoport kacagtatóan mulatságos pro
dukciója. Remek Nathano Bross is. Nana de 
Iierrera a legjobb spanyol táncosnők. Megfeszí
tvén lenyűgözők a Wong-C sió-Csöng kínai ar
tista-csoport mutatványai. Hogy ezek mit csinál
nak az élesre fent késekkel, az ernyőn guruló 
pénzdarabbal, ez már a lehetetlenség határán 
jár. Békeffy konferánsza pompás és ötletes, 
ugyanolyan jó a darabja is, amelyben rajta kí
vül Rolkó és Horváth Böskc lép fel.

A Városi Színház és a Nemzeti Színház 
között a Városi Színház színpadán el 

ázott Bánk Bán díszletek miatt váratlanul 
affér támadt. .4 díszletet ugyanis a Városi 
Színház nem kérte kölcsön a Nemzeti Szín
háztól, viszont a Nemzeti Színház igazga
tósága nem tudott arról, hogy ez a díszlet 
a Városi Színházba került és ott súlyosan 
megrongálódott. Ebben a pillanatban még 
sötét rejtély fedi azt, hogyan került a 
..Bánk Bán" díszlete a Városi Színházba, ki 
kérte és ki adta kölcsön.

Firagó Ödön, az Andrássy-ull Színház főren
dezője a következőket mondja a készülő aj 

műsorról:
— Úgynevezett nevető műsor lesz. Legelső

sorban a „Buksza" cimü Török Rezső-darabról 
kell beszámolnom, amelyet Rózsahegyi Kálmán, 
Vaszary Piroska és szerény személyem közre- 
müköésével adunk majd elő. Bizonyára nagy 
sikerre számíthat Dtivornois egyfelvonásosa, 
amelyet Stella Adorján az „Utolsó lovag!" el
men dolgozott át és amelyben Eöry Erzsi, Abonyl 
László és Anday Béla lépnek fel A zenés mű
fajok körül nagyon értékes Zágon Istvánnak 
és Losonczy Dezsőnek „Toaletteasztal" című 
képe. A toaletteasztalon megelevenednek 
őnagysága szépitószerszámai és egy-egg kedves 
hölgy énekli most cl, hogy mily szerepe van 
őnagysága szépségében. Eöry Erzsi, Krajník 
Mária, Beké Alice, Gyarmati Mariannc, Oláh 
Jolán fognak ebben a darabban fellépni. Van 
egy Péti-tréfa is, a „Tizenhármai hordár", 
amely Szősz Lilinek ad érdekes alakításra al
kalmat. Lesz természetesen egy kitűnő Rékefy- 
tréfánk Is. Békefy konferálni fog, de prolon
gáltuk « Mucsányi—Lakos száj jazz-duot, 
amely ebben a műsorban olyan nagy sikert 
aratott.

Esténként 10 órai kezdettel

6 Wranceoft
eredeti orosz tánccsoport

és a szenzációs

kísérő műsor

Tabariiu
Záróra 6 órakor
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a Kálmán-Zerkovitz afférhez
Tulajdonképpen idézőjelbe kellene tenni 

a*  egészet. Kálmán- és Zerkovilz-Rfíév vol- 
Iáképpen nincs is, ellenben a színházi vi
lágban szállong jó néhány olvan pletyka, 
amelyet ha másért nem, csak azért illik 
regisztrálni, hogy ezzel a mendemondák 
komolytalanságát a betű komolyságával do
kumentálni lehessen.

2.
Azt mondják, hogy Kálmán Imre direkt 

azért utazott Pestre, hogy ellenőrizze a 
Zerkovitz-operettet. Vájjon vannak-e a Zer- 
kovilz-operettben olyan részletek, amelyek 
a Chikagói hercegnőre emlékeztetnek. Ha 
vannak, akkor letiltja a Chikagói hercegnő 
előadását, ha nincsenek, akkor, Istenem, 
«Ry pár jó napot töltőit Pesten és utazik 
vissza bécsi rezidenciájába, hogy tovább 
szedje a Chikagói hercegnő világszerte 
hozzáömiő aranyait.

3.
Kálmán Imre valóban megjelent a Király 

Szinház főpróbáján. Akik vele rgy páholy- 
bari ültek, azok csak azt láthatták, hogy 
Kálmán Imre egy-egv kitűnő jazz-számra 
bólogat. A bólogatás Kálmán Imrénél elis
merést is jelent, meg pedig a rivális iránti 
elismerést. Csak cgv nem tetszett neki és 
ezt megmondta nyíltan:

— Ezeket a második felvonásbeli jnzz- 
band görlöket ki kell hagyni majd az 

én operettemből.
Azután odament Zerkovitzhoz és a követ

kezőket mondta neki:
— Boldogan gratulálok. Ez a darab! Ez 

az előadás! . .. fgazán pompás munka.

4.
l’gyanakkor híre ment annak, hogy Kál

mán Imre fölment egy lap szerkesztőségébe 
és a főszerkesztő által lcrevidiállaita a Zer- 
kovitz-darabról írott kritikákat. A revízió 
olymódon történt volna, hogy

a dicsérő és elragadtatott jelzőket ki
húzatta.

No de ilyet! Ezt mégse csinálja Kálmán! 
És ha mégis csinálná, mért csinálná? 

— dugta össze fejét a törzsasztal publi
kuma.

- Hát kérem, annak idején, mikor Kál

mán Imrének Marira grófnőjét bemutatták 
1 énekeltek 

rémülten
Pesten, a harmadik felvonásban 
egv dalt. Ez a dai, amint akkor 
állapították meg,

végzetes módon hasonli. egy 
előtti Zcrkovitz-slágcrre.

Zerkovitzról tehát kiderült végérvénye
sen, hogy tiz évvel előzött meg egy másik 
híres zeneszerzőt. Akkoriban művészkörök 
rebesgették is a dolgot, egy pár zenei gour- 
mand észre is vette a nyilvánvaló „után
érzést1, Kálmán Imre is tudomást szerzett 
róla.

Tehát innen a harag. Kálmán Imre nem 
bírta ki. I<ogy Zerkovitzal szemben Őt „után
érzéssel" vádolják.

Pedig igy van és ezóta esküdt ellensége 
lett annak a Zerkovitznak, akinek évekkel 
ezelőtt a komoly muzsikus, Kálmán Imre 
elvitte első kuplészorzeményét, amely igy 
szólt:

Mert a Berta, mert a Berta nagy liba!. .

ti* éf

5.
Tehát magyaráznak. Magyaráznak igy, 

magyaráznak ugy. Jönnek a benfentesek, 
akik mindent tudni vélnek, pedig mást se 
tesznek, mint lelkiismeretlenöl két értékes 
magyar muzsikustalentumot kiszolgáltatnak 
a pletykának. Ellenben tény, hogy a Király 
Színház irodájában ebben a pillanatban 
arról van szó, hogy a Zerkovitz-darab után 
adják-e Kálmán „Chikagói hercegnő"-jét, 
amelyre vonatkozóan nyilatkozni még

három nap ideje van a színház Igazga
tóságának.

A tény az, hogy a „Chikagói hercegnő" 
szövegileg a legszerencsétlenebb alkotások 
egyike és az osztrák társascég, amely 
elkövette ezt a szörnyszülött librettót, egy 
betűt sem enged változtatni ezen.

Azl mondják, hogy az egész világon ez
zel a librettóval aratott sikert a „Chikagói 
hercegnő".

Igazuk van! Ök azonban nem ismerik a 
budapesti közönséget. A Király Szinház 
éppen azért gondolkozik egy kicsit. Kálmán 
vágj’ nem Kálmán? Király Szinházék már 
tanullak egyet-mást.

Slób Zoltán.

fj IWho ön ieWveselüs hárítja!
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Magyar artistanők kálváriája
a szaloniki-i Tourn Blanch mulatóban
Az Artista Egyesület leánykereskedés miatt feljelentette Vittoratis 
Janny görög malatótulajdonost és a külügyminisztérium védelmét 

kérte a szörnyű sorsra jutott artistanők érdekében
Néhány héttel ezelőtt, többnyire azokon a 

helyeken, ahol artisták szoktak tartőzkodn*  egy 
elegáns férfi jelent meg. Ar ismeretlen férfi 
mint Vittoratis Janny, a saloniki-í Tourn Man
che igazgatója mutatkozott be és elmondotta, 
hogy mulatója számára szerződtetne néhány 
magyar artistanőt. Egész sereg bizonyítvánnyal 
igazolta, hogy mulatóhelyiségc a legelőkelőbb 
Szalonikihen, ugy hogy rövid idő alatt si
került neki tizenhat magyar artistanői szerződ
tetnie.

A szerződtetés után csakhamar az egész tár
saság elutazott. Napok, hetek teltek cl és a tár
saságról semmi hir .............................
tartozók izgatottan
Artista Egyesületnél, .........   _ri___
azonban itt sem tudtak bővebb felvilágosítást 
adni. Mindenki a legnagyobb aggodalommal 
várta a híreket és hogy ez mennyire jogos volt, 
bebizonyosodott két nappal ezelőtt, amikor is 
a társulat egyik tagja B. N artistanő vissza
érkezett Budapestre.

A*  artistanő azonnal jelentkezett az Artista 
Egyesületnél és megdöbbentő részleteket 
mondott cl u kivándorolt csoport szomorú 

sorsáról.
Amikorára a társaság Szalonikibe érkezeti, az 
igazgató egy piszkos, ócska penzióban helyezte

nem érkezeit. A hozzá
érdeklődtek a Magyar 
a kivándorolt truppról

el az artistanőket, ahol horribilis bért kértek' 
tőlük. A legnagyobb megelepetés a mulató- 
nclyiségben várt a megtévesztett artistanőkre. 
Itt derült csak ki, hogy előkelő helyiség helyett 

Szalonikl legsötétebb lebujába szerződtet
ték őket.

Miután az igazgató valamennyi szerződtetett 
táncosnő fizetését csaknem a felére redukálta, 
mindegyiknek átnyújtott cgv könyvecskét. Ebbe 
a könyvbe irták bele az elfogyasztott italok 
mennyiségét s amennyiben naponként a táncos
nők nem fogyasztottak el megfelelő mennyiségű 
italt, ugy fizetésükből a differenciát levonták. 
Ilyen körülmények között természetesen ar 
egész társaság rövid idő alatt teljesen eladóso
dott. Próbáltak az ottani rendőrségnél védelmet 
keresni, ott azonban meg sem hallgatták Őket, 
fí. N. eladta összes ékszerét és ruháját és c«ak 
igy tudott visszajutni Budapestre.

A bejelentés alapján az Artista Egyesület 
vezetősége a főkapitányságon

bűnvádi följelentést tett leánykereskedés 
bűntette miatt Vittoratis Janny ellen.

egyben a borzalmas helyzetben lévő magyar 
artistanők hazaszállítása végett a külügyminisz
térium sürgős intézkedését kérték. A hozzá
tartozók a legnagyobb aggodalommal várják 
most a külügyminisztérium intézkedését.

Felvonult a magyar ipar 
a kormányzó előtt

A Magyar Hét záré akkordja

Szigeti József, a világhírű magyar hegedil- 
művész, tegnap Bécsbcn koncertezett, óriási 

sikeréről a pesti közönség azonnal tudomást 
szerzett, mert a bécsi rádió a teljes koncertet 
közvetítette. Percekig zúgott a taps, harsogott 
a Hoch- és éljenkiáltás.

A hét legkedvesebb története. Feleky Kamii, 
•**  a Király Szinház fiatal táncos színésze teg
nap este megkérte Bársony Rózsi, a Király 
Szinház nagyszerű fiatal szubrettjének kézéi. 
A két fiatalkorút Bársony-papa illő dorgálás
ban részesítette és öt évre prolongálta a válasz
adás terminusát.
Szenzációs válásról suttognak a művészkörök- 
& ben. Egyik előkelő színész feleségébe bele
szeretett egy vidéki földbirtokos, aki standapé 
megkérte a kezét. A színész felesége igent 
mondott és a válópör megindult. A művész fe
leségnek van azonban egy édes kis lánya, akit 
az apa magának követel. .4 kérdést állítólag ugy 
oldották meg, hogy az előkelő földbirtokos 
nyolcvanezer pengőt deponált a kislány nevelte
tésére, aki megállapodás szerint intézetbe kerül, 
pdioard Spadoni, a híres berlini színházi 

ügynök szombaton Pesten járt és megnézte 
az „Eltörött a hegedűm" előadását. Sztklay 
József és Erényi Bőske kánkán táncproduk
ciója annyira megtetszett a német ügynöknek, 
hogy azonnal szerződtetést ajánlattal kereste fel 
őket, azzal hogy ezt a produkciójukat a Haller- 
revübe illeszti. .1 szanatóriumban fekvő Lázár 
Ödön igazgatónak tegnap jelentették a dolgot, 
aki azonban a leghatározottabban megtiltotta, 
hogy a német ügynökkel akárcsak tárgyalja- 
nak Is.

plágium! Ez a súlyos sző viharzott végig 
* a Bölcsődül premierje után. Nyíltan 
beszéltek arról, hogy Fodor László megírta 
Orbók Atilla „Fiacskám" cimü darabjának 
témáját és ez olyan nyilvánvaló plágiumnak 
számítódik, hogy nagy botrányok előszele 
érzett. A Magyar Színpadi Szerzők Egyesü
lete elé került az ügy, amely teljesen kor
rektül és az igazságnak megfelelően hozta 
meg a döntést: mindkét iró tökéletes jó-1 
hiszcmüségycl járt cl. Természetes! A téma 
annyira kézenfekvő, hogy egész bizonyo
san sem Fodor nem vette Orhóktól cl, sem 
Orbók nem orozta el Fodor elöl a házba be
csempészett csecsemő erkölcsnemesitö törté
netét. Olvastuk ezt már másutt is. Hogy 
tovább ne menjünk, itt van (Iroller Balduin 
nevű német tárcaírónak novellája, amelyet 
úgyszólván a világ összes nyelveire lefordí
tottak és amely nálunk is megjelent. Groller 
Balduin agyából sem pattant ki újonnan ez 
a téma és ha megvakarjuk ezt a novellát, 
ez alól bizonnyal egg másik történetecske 
fog előbujni. Tehát nem történt semmi, 
csak annyi, hogy két iró versengett egy 
kézenfekvő téma megírásában, 
egymás tudta nélkül.

JMovember húszon ha rmadi kán
’ TfitfAr rtnrjrf rt Vinerinhá-h

Vasárnap ért véget a magyar ipar ország
szerte megtartott hatalmas propagandája, a 
Magyar Hét. amelynek budapesti záróak 
kordjaként meismételték az elmúlt heti 
ipari felvonulást, amelyet ezúttal

Horthy Miklós kormányzó nejével együtt 
díszes meghívott közönség körében, az 
Opéraház erkélyéről nézett végig. Ott vol
tak: Herrmann Miksa kereskedelemügyi mi
niszter, Ripka Ferenc főpolgármester. Bcz- 
zegh-Huszágli Miklós főkapitány, Sándor 
Pál országgyűlési képviselő, Lobmaycr Jenő 
dr. tanácsnok, valamint a magyar ipari és 
kereskedelmi élet vezető egyéniségei, akiket 
Herrmann Miksa mutatott be a kormányzó
nak.

Alighogy a kormányzó nejével, valamint 
a meghívottak elfoglalták helyüket, az Opera 
ház erkélyén pontban 11 órakor megindult 
a felvonulás, amely ez alkalommal ugy a 
résztvevők számában, mint diszcsscgében 
jóval

felülmnlta a mnlt vasárnapit.
A menet elején egy automobil haladt, 

melynek megafónjaiból harsogva szállt az. 
üdvözlés a kormányzó felé:

- 4 mngyar ipar hódolatteljcsen vonul fel 
a Kormányzó L'r őfÖméltósága előtt.

Ezután sorra kövelkeztek a magyar ipart 
reprezentáló gyárak, üzemek produkcióit 
feltüntető automobilok. Sorra vonullak el 
a textilgyárosok termékei, a vasipar terme*  
inékei, berendezési gyárak, sörgyárak vál
tozatosan érdekes és dekoratív díszítésű 
jármüveken. A felvonulás útvonalát tömören 
szegélyező nagy közönség mindvégig érdek
lődéssel nézte a gazdagon díszített autók 
tarka képét. .4 kormányzó is megelégedéssel 
szemlélte a magyar ipar eredményeit feltáró, 
mintegy

három kilométer hosszúságú felvonu
lást,

amelyet a gép- és autóipar zárt le.
A felvonulás megtekintése után a ker- 

mányzó hosszasan elbeszélgetett a megjelen
tekkel. majd szükebb kíséretével Radnai 
Miklósnak, az Opéraház igazgatójának ka 
lauzolása mellett végigjárta az Operaház 
színpadát cs megtekintette annak technikai 
berendezését. Tizenkét óra is elemit, mikor 
az egybesereglett tömeg éljenzése közepette 
eltávozott.

Elfogták az egyetemi templom 
szőnyeg*  tolvaját

BöchI Ferenc fővárosi építőmester lopta el a templomból 
oltárí szőnyegetaz

i

Biztosan
templom

a

jMovember huszonharmadikán lesz a
Testőr rcprizc a Vígszínházban. A vég

leges dátumot ma állapították meg. A Mol
nár-ciklus második darabját Titkos Ilona és 
Somlay Artúr játsszák. Ettől függetlenül 
azonban Maughamnak, „Alhatatos feleség" 
cimü darabját is próbálják, amelynek külön 
érdekessége az, hogy két vezető főszerep
ben két fiatal színésznőt enged szóhozjutni 
a színház. Az egyik Tassy Mária, aki már 
számtalan alkalommal bebizonyitotta, hogy 
méltó minden színigazgató bizalmára, a má
sik Szász Lili, aki az egyik vezető komika- 
szercpct fogja játszani.

T ázár Ödön, a Király Szinház igazgatója, aki 
egy hét óta sulyos betegen szanatóriumban 

feküdt, ma gyógyultan elhagyta betegszobáját. 
Este már meg is jelent a Király Színház irodá
jában.

— A „Papinál" ueniAdóa novemberi mOsora minden 
eslc tomboló sikert arat. Különösen Pólya ós Draitor 
löncfcnomór.ok. l.ouis Síel. Sislrrs Ray. Gy. Coross kap- 
nak sok tapsot. Előadás után tánc, párisi hangulat reg
gel 6 óráig.

PALOTATOL
KtJNTHOlG

DIANA SÓSB0R5IHI

HEGEDŰT
vala nlnt az összes hangszerek legolcsóbban 

REMEHVI MIHÁLY 
a zeneműtészeti főiskola házi bangszeréase szállít
Budapest. ura Kirsiv-otca sz. szám

Árjegyzék díjmentesen küldetik.

Saly Károly dr. az egyetemi 
gondnoka két héttel ezelőtt bejelentette 
főkapitányságon, hogy

ismeretlen tettes ellopott az oltárról egy 
értékes perzsa szőnyeget.

A rendőrség megindította a vizsgálatot, 
amely tegnapra eredményt hozott. A beje
lentés után a rendőrség megküldte az ello
pott szőnyeg leírását az összes zálogházak
nak és régiségkereskedőknek. A Pilvax 
közben van egy zálogház, amelynek vezetője 
tegnap kapta kézhez a rendőrség értesítését 
és eszébe jutott, hogy a napokban elzálo
gosítottak nála egy szőnyeget, amelynek le 
írása megegyezett az egyetemi templom el
lopott oltári szőnyegével. Visszaemlékezeti 
arra is, hogy

BÖchl Ferenc építőmester zálogosította 
el a szőnyeget.

Értesítette a rendőrséget, mire Böchlt azon
nal előállították a főkapitányságra. Kihall 
gatása során azzal a mesével állt elő, hogy 
nz Erzsébet-téren találkozott egy ismerősé
vel, aki megkérdezte, hogy tudna-e érté
kesíteni cgv- szőnyeget. Mikor igennel fe- 
fclclt, átadta neki a szőnyeget és ö az isme
rőse megbízásából azt tényleg elzálogosí
totta. Kétszáz pengőt kapott érte, ebből 
húsz pengő jutalékot adott neki nz ismerőse. 
Védekezését azonban nem lehetett elfogadni, 
mert

nem tudta megmondani, kicsoda ez az 
ismerőse.

Megállapították egyébként azt is, hogy BöchI 
aki pedig

jól kereső épilömcstcr

egy ízben már le volt 
gyanúsították, hogy 
kés, hogy ezt a lopási is 
követte volna cl. Böchlt, 
tagad, 
átkisérik a királyi ügyészség fogházába.

tartóztatva, mert azzal 
ridikült lopött. Érdé- 

egy templomban 
aki állhatatosan 

vasárnap letartóztatták és holnap

Őszi g/ALAP 
újdonságaink 

8.50Gyapjú keménykalap
reklámár......................................

Gyapjú keménykalap 
legfinomabb minőség és kivi
telben, selyem béléssel . ..

Puha pyapjukalap
egyes színekben és számokban

Sima és bolyhos őszi 
divatkalap. . . . . . . . . . .

Lódon dlvatkalap
„Pichlei", esőáUó....................

la nyúlszőr puhakalap ™ 
„Meiser**.  legújabb fazonokban IU till 
divatszinekben, selyembéléssel

DIWmrííOK
Budapest, Rákóczl-ut 74.

13.50
5.90
8.50

12.50
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H ÉTFÖI SPORTNAPLÓ
Olaszország—Ausztria

2:2 (2:2) A Hungária gólrekordja
Róma, nov. 11.

-- .4 Hétfői Napló távirati tudósítása
Rómában még soha nem tapasztalt óriási 

érdeklődés előzte meg a mérkőzést, mely nz 
Európai Kupáért folyt le. A római stadiont 
zsúfolásig megtöltötte a közönség.

A mérkőzésnek 4.3.000 fizető nézője volt.
Az előkelőségek sorában ott volt Giovanna 

hercegnő, Turati képviselő, a fasiszlapárt lil- 
karú, Mussolini képviseletében, öl miniszter, 
több államtitkár, a hatóságok fejei és számos 
notabililás.

A mérkőzést az osztrákok nagyobb technikai 
tudása, taktikai iskolázottsága, s az olaszok 
hihetetlen, emberfölötti lelkesedése jellemzi. 
A csapatok az ismert összeállításban álltak fel. 
Az első félidőben mindkét csapat gólralörő 
rendkívül erős játékot mutatott.

Erős olasz támadásokkal kezdődött a mérkő 
zés. \ Itt percben tetszetős osztrák kombiná
ció ulán Runge közelről védheletlen lövészei 
megszerezte a vezetést. (1:0) Az olaszok fel 
tariózliatallan ellentámadásba mennek át. s a 
17. percben ( outinál: szép csavart lövéssel sike
rült kiegyenlítenie. (1:1). \ játék pcr'TÖl-p -rerc 
he» csehi., az. iram szint, szédítő, a változatos
nál változatosabb akciók szempillantások alatt 
kergetik egymást Mindkét csapat fizikumát 
száz százalékig kihasználja, s a faultok percen
ként megállítják a játékot. A .39. percben az 
olasz Kekkek az osztrákok egész belső trióját 
gánccsal elsöprlk, a 11-es nem maradhat el! 
Reiner állt a labdához, s bombalövése a hálóba 
táncolt: ?./. Ismét heves olasz ellentámadások 
következnek, amelyeknek folyománywképcn a 
félidő utolsóelőtti percében Conll egyedül le
futja az osztrák védőjátékosokat, s a balsarok
ba védheletlen góllal ismét kiegyenlít 2;2.

A második félidőben mintegy 20 percig nz 
osztrákok sulinak frontban, de a rendkívül 
biztos olasz bekkek mindent paríroznak. X fél
idő közepén az olaszok erősebb fizikuma jut 
érvényre, de gólt ők sem tudnak elérni. Mind 
kél részről a védelmek nyujtotiak abszolut 
klasszist, az osztrákoknál a halfsor jobb volt, 
mig az olaszoknál ti csatársor, abban is az igen 
nagy formál kijátszó Conli és l.ibonatti teljesít
ménye emelhető ki..

Az í.urópa Kupa
a a következő:
Olaszország 8 pont, 11:12 gólarány
Ausztria 7 pont, 1.3:11 gólarány
Magyarország 6 pont, 14:1.3 gólarány
Csehszlovákia pont, 5:4 gólnróny 
Svájc 0 pont, 5:11 gólarány

3. 
I.

I

A diadalmas magyar vivő 
olimpikonok debreceni 

ünneplése
Debrecen, nov. ti.

é.4 Hétfői Napló tudósítójától.) Meleg ünnep
lésben részesítette szombaton Debrecen városa 
a Rckéssv Vivóklubbal karöltve nz nmster- 
dmni oliinpiásxon diadalmasan szerepelt ma
gyar sivó olimpikonokat.

Szombaton délután érkeztek meg a magyar 
kard amsterdami hősei a 'árosba. 4 pályaud
vartól. ahol Magosa György dr. polgármester 
üdvözölte őket, a város diszhinlaján hajtattak 
az trnny Bika szállodában, melynek diszlermé 
ben zsnfoll közönség előtt hatásos rivóakndé- 
Iniál mulatlak Ix*.  A program a Himnusz el- 
cnekléscvcl kezdődött, majd Magoss György 
dr. polgármester kiosztotta a hal olimpikon, 
nes szerint Terstyánszkg .József, Petschauer 
Atliln, Gombos Sándor dr.. Garay János, Rudi 
.lórsef. Glgkays Gyulának a váró- ajándékát, 
hal gyönyörű ezüst cigarettatárcát. \z olimpi
konok nevében Rakovszky Iván 
.ség elnöke köszönte meg az 
olimpikonok megkezdték a 
nek során különösen a Gombos Petschauer, 
Rády—Garay assz.óik váltottak ki nagy let 
szésl. A vivóakndémiát bankett követte, ame
lyen megjelentek Debrecen város társadalmi 
és katonai előkelőségei.

E

FELHÍVÁS
a köztisztviselőkhöz és 

közalkalmazottakhoz
Az

„ANNUITÁS"
HÁZÉPÍTŐK szövetkezete
BUDAPEST, V., TÜKÖR-UTCA 2. SZ. 

Telefon: Aut. 113—-06.
a m. kir. Népjóléti ó- Munkaügyi Mi
nisztérium 5<43-1928. Rzámu, valamint a 
m. kir. PénzUgyminia/Aerium 127805-1928. 
számú lelratn alánján megkezdi n csa
ládi és társas házak építésének keresz

tül vit.dcL
A z pltkezn! kívánó kö?.t:sztv1seVík és 
közalkalmazottak 30 éve.t törlesztésre 
lakbérüknek lekötése ellenében 
kisebb hozzájiimlásanl építkezhetnek

Rósz.Iűles khl.AfOfKAa 
az „ANNUITÁS**  Irodájában: 

OMelM 9 -? lg éi ’.Nutin 4-7 I

A nagy formában levő Kalmár öt gólt juttatott a 
Vasasok kapujába — A Bástya a Kispest elleni 
mérkőzés utolsó perceiben szerzett két bajnoki 
pontjával tért 
Sabaria és a

vissza Szegedre — A Budai „33“-
Somogy-Nemzeti mérkőzések dön
tetlenül végződtek

A szonibali csúf esős időjárás után kel
lemes, napsütéses őszi délután kedvezett a 
fulhallsporl híveinek, akik ki is használták 
a természet utolsó adományát és tömegesen 
lepték el a pályákat.

\ bajnokcsapatot a középeurópai kupa 
döntője az osztrák fővárosba szólította: Új
pest bécsi vendégel fogadta a Hungáriá
idon, ahol az otthoni csapatnak viszont a 
Vasas volt nz ellenfele. A bajnoki küzdel
mek súlypontja igv méltán eshetett Kis 

re, ahol az imént leépített szegedi Bás- 
mufatkozott be uj csapatával.

Adva volt tehát a tegnapi bajnoki vasár
nap érdekessége. A szanált szegedi csapat
tól csodát senki sem várt. A 
megfosztott csapat fogyatékos 
kaja mellett lelkesedést hozott magával 
alföldi metropolisból. És

- elegendő volt ahhoz, bogy

a Biistya lianivigye Szegedre a két drá
ga bajnoki pontot.

Pedig a mérkőzés végéig Kispest vezetett 
és a csapat már biztosra vette a győzelmet, 
amikor kél .szerencsétlen pillanat a túlsó 
oldalnak hozta meg a sikert, tanúbizonysá
gául annak, hogy a mérkőzés 90. percéig 
nincs megnyert és elveszített meccs.

\ tegnapi bajnoki vasárnap másik ese
ménye, hogy

a Hungária 8:0 arányú gólrekorddal 
győzte le a Vasast.

A Hungária e fölényes győzelmével meg
erősítette vezető-pozícióját.

A másik két bajnoki mérkőzésen az el
lenfelek megosztották egymás közölt a baj
noki pontokat.

A Budai „33“ Szombathelyen csikart ki 
rKy pontot a Sabaríátől ,mlg a Somogy
nak a Nemzetiekkel végzett döntetlenje 

gyümölcsözött egy bajnoki pontot.
A vasárnapi fulballeredményekről az 

alábbiakban számolunk be:

Javított pozícióján a Somogy 
és a Bástya

A vasárnapi bajnoki mérkőzések alapján 
nincs sok változás a bajnoki listán, amelynek 
első .3, helyét továbbra is n Hungárn, a Nem
zeti cs az Újpest foglalja cl. Javított pozíció
ján elenben a Bástya és n Somogy. A bajnoki 
tabella a vasárnapi meccsek után igy alakul:

1. Hungária
2. Nemzeti 
.3. Újpest 
4. Somogy 
•"». Ferencváros
6. Bocskoy
7. Kispest
8. Vasas
9. Bástv-T

10. HE kor. FC
11. Sabarin
12. Budai .,.33"

ez

krekkjeitől 
játéktechni- 

az 
ugylátszik

14 
to
8
8

28:09 
12:08 
15:12
07:00 
15:07
10:09

r>
11:11
05:15
11:17
07:15

.3
2

Hungária— Vasas 
8:0 (3:0)

nem is olyan régen, amikor szembekc- 
Vasas a Hungária-uti legénységgel, min- 
vollak készülve a kék-fehér csapat hivei 

a meglepetésre. Ez a mcglcptés nem abban 
nyilvánult meg, mintha a Vasasoktól győzel
met várlak volna, dr mindenki tisztában volt 
azzal, hogy a jól iskolázott, tehnikailag kép
zelt Xftsas csatárok képesek arra, hogy kétessé 
legyek a kék-fehérek győzelmét.

A 3 ásások idei szereplése is azzal hizlalta a 
csapat híveit, hogy ha az újonnan organizált 
csapat összeszokik, úgy mcglcpetésszcrii győ
zelmeitől is eltekintve, méltó ellenfele lesz a 
Hungáriának. Ezt bizonyította az Újpest fölött 
kivívott nagyarányú győzelem is. Közben azon
ban u csapat mull vasárnap Pozsonyban igcu 
súlyos vereségei .szenvedeti cs mintha ez a ve
reség megbontotta volna a csapatnak éppen 
nz összekovácsolódás folyamatában levő egy
ségét és ezzel előidézője lelt annak, hogy

a Vasas-csapat a proílfiitball történetében 
szinte páratlunul álló súlyos vereséget szen

vedett.
Még csak méltó ellenfele sem volt a csapni

Még 
ríilt a 
difi el

Még ma Korossá tel cegünKot, 
ha olcaón akar csili Ar t venni 
4 lángn IUM8BÍV brWIZMllltr, kom
plett ..............................  ia._ >>

H lAngti masszív broniMNNW*,  kom
plett lakosban fel azé'cl vo •!.— P 

HAlllArlkkrk!
..WETEOR RT.“ 

rodmanlczKy n. 37 (Teréz-körül a.) 
Fiók: VAmbiiz-kOt'it II.

Magi vitasztM. uioosra tarai: I

és középre adott labdáját Kalmár nyugodtan 
belövi (1:0). A gyors eredmény után a Hun
gária kissé visszaesik, a Vasas «-♦
sőt a IS. percben Fröhlichnek 
kiegyenlíteni, de jó helyzetből 
fejesét Újvári védi. Himmer 
majd Báder szép lövése után

a Hungáriának, amely állandó fölénye közben 
.szinte tetszés szerint rúgta a gólokat. Hiába 
próbálkozott a Ferencváros és Újpest közön
sége feltüzelni a csapatot, ez teljesen megadta 
magát a sorsának és képtelen volt cgv egységes 
akció keresztülvitelére. Szinte hihetetlen, hogy 
cgv csapat ennyire szétessen és egyik hétről a 
másikra szinte darabokra hulljon. Ezzel szem
ben

a Hungária olyan játékot mutatott, amely 
mindenképpen méltó a bajnokságban el

foglalt vezető pozíciójához.
Igaz, hogy a Vasasok vu ’. , '
keresztül csak a tehnikai készültséget kell ki
emelni, de nz is elegendőnek bizonyult, hogy 
ily hatalmas gólarányu győzelem kivívásakor 
teljes értékűre emeljük a csapat tudását, ame
lyet ebben a szezonban már aligha veszélyez
tet pontveszteség.

.4 Hungária csapata nyolc, gólt rúgott a Vasas 
hálójába cs ez a nyolc gól a csatársort helyezi 
a kritika élére. Wéber nélkül, de a múlt va
sárnap pihentetett Hirzerrel és Kalmárral a 
komplett csatársor állott fel a Vasas ellen és i 
ez a mérkőzés megmutatta, hogy Kalmár, ez 
a fiatal játékos milyen csodálatos produktuma 
a magyar futballnak. Fölényes technikai tu
dásával a legnehezebb helyzeteket oldotta meg, 
irányításúval mindig a legjobb helyzetben álló 
társának adta a labdát, de arról nem tehetett, 
hogy Molnár és Skvarek nem érlek fel hozzá. 
A kapu előtt félelmesen biztos és ha hozzá
kerüli a labda, az már fél gólt jelenteit, öt 
góljával igazolta pompás lövőkészségét. Mellette 
Haar egyenlő értékű társa volt, akinek kitűnő 
formája úgy látszik, kezd állandósulni. Ellen
lábasa Hirzer is nagyon jól feltalálta magát és 
bebizonyította, hogy tud önzetlen is tenni.

A csapat többi része könnyű feladatát siker
rel oldotta meg. Barátky gyors, erélyes center- 
balf volt, főképpen a támadásból vette ki ré
szét. Kiéber, Schneider fölényes biztonsággal 
dolgozlak, nemkülönben a közvetlen védelem 
is. amelyből Mandl emelkedett ki.

.4 Vasas-csapat vezetősége elkövette 
végzetes hibát, hogy a betegeskedő Királyt 
játszatta a védelemben. Király, aki egyébként 
a védelem oszlopa, vasárnap egyik hibát a má
sik ulán követte cl. Társai látták ezt, siettek 
is segítségére, de közben a túlsó oldalon a 
Hungeristák 'igán rúgták a gólokat. Renner 
csak szükséghátvéd, két Ízben is megsérült és 
igy nem tudott komoly ellenlállást kifejteni. 
Szülik - bár a gólokat közelről kapta — kifu
tásról több gólt parírozhatott volna. — A fede- 
zelsornak lulinagas volt a feladat a jó tchni- 
káju Hungária csatársort feltartani. Ugyszól-

is szóhoz jut, 
alkalma volna 
küldött gyenge 
két támadása, 

____ _____ _ a 27. percben 
Skvarek Hirzer szárny vezet támadást és egy 
váratlan akcióból visszapattanó labdát Kalmár 

> csodás lövéssel küldi a hálóba (2:0). A Vasas 
támadásokkal kísérletezik, de a hátvédeken 
elakad, ehelyett a Hungária támadásai ugyan
csak veszélyesek, de Szülik Kalmár fejesét 
pompás robinzonáddal menti. A 36. percben 
a Vasas támad és TTólh éles lövése csaknem 
utat talál Újvári hálójába. .4 38. percben Hir
zer faképnél hagyja a Vasas-védelmet egész a 
kapuig fut, ott hátra ad Kalmárnak, aki befut 
és óriási erővel gólt lő (3:0). A 41. percben 
Renner belefut a lőni készülő Kalmár lábába, 
megsérül és kiáll. A Hungária támadásai ural
ják a játékot a félidő végéig.

A második félidőben
mindenki várja, hogy a Vasas összeszedi magái, 
do ehelyett ismét a Hungária, hely sebben is
mét Haar vereti az első támadást. Éried elesik, 
de Haar kitűnő helyzetben kapu mellé tő. Is
mét Kalmár indítja cl a gólok sorozatát, aki 
a 8. percben Schneider szabadrúgását Szülik 
kezei között a hálóba fejeli (4:0). A 1.3. percben 

.... _ j-.’_________ .„.igát, de pompás ma
gas lövését Újvári robinzonáddal kornerre tálja. 
Kalmár elesik, kezén és lábán megsérül, kiáll, 
de csakhamar bekötözött kézzel visszajön jobb 
szélsőnek, helyét Haar foglalja el..4 18. percben 
Haar beadásából Molnár (5:0), majd a 20. 
percben karrierből eredő kavarodásban Barátky 
szaporítják a gólok számát (6:0). A mérkőzés 
egészen ellaposodik, a Hungária döntő fölénybe 
jut és a 30. percben Kalmár (7:0). majd a 32. 
percben Molnár beállítják a végeredményt. 
(8:0). Végig a Hungária van fölényben, a 40. 
percben Kalmár sántikálva elhagyja a pályát, 
de több gól nem esik.

Bástya—Kispest 2:1(0:1)
A közönség körében érthető érdeklődés nyil

vánult meg a Bástya leépített csapatának első 
bajnoki startja iránt. Nem csodálható tehát, 
hogy a kispesti tribünön ezúttal nagyon sok 
volt a pesti érdeklődő. A szegedi csapatot a 
fővárosi közönség különben is szereidébe fo
gadta. Amikor a Bástya bérelt autóbuszán meg
érkezett Kispestre, a fővárosból kiránduft kö
zönség tüntetőén üdvözölte. Hogy ez az üdvöz
lés mégsem nyilvánult meg oly mértékben, 
mint az várható volt, annak az a magyarázata, 
hogy a kispestiek még megőrizték emlékeze
tükben a tavaszi Bástya-mérkőzést, amikor Kro- 
nenbergernek és Fürstnernek egy véletlen össze
csapása következtében Förstner, a kispestiek 
kedvence harcképtelenné vált. A szegény Kro- 
nenberger azután az egész mérkőzés alatt 
kénytelen volt hallgatni a tribün díszítő jel
zőit.

Maga a mérkőzés egyáltalán nem tartozott a 
legszebbek közé. A más-más egyéni stílust ját
szó szegedi futballistáktól nem is várhattunk 
egységes játékot. Meglepetés azonban, hogy a 
jól összekovácsollnak tudott Kispest részéről is 
nélkülöznünk kellett az összjátékot. És megle
petés maga a mérkőzés eredménye is, hiszen

a szegedi csapat a mérkőzés utolsó 7 per
cében egyenlített ki és szerezte meg a győ
zelmet a második félidő 38. percéig ve

zető Kispesttel szemben.
A professzionalizmus bevezetése óla valóban 

párját ritkító eset a kispesti védelem kél, szin
te megbocsáthatatlanul súlyos védelmi hibájá
nak következménye volt. Mindkét gólban ben
ne volt Kispest r’prezenlofiv kapusa Dénes, 
aki egyébként kjfogáslalanul látta el feladatúi. 
A bekkek közül inkább a Dudást helyettesítő 
kispesti half, Rair volt a jobbik. \ fedezclsor- 
ban Purczeld excelláll és ha az első félidő vé 
gén meg nem sérül, úgy még a szokottnál is 
jobb teljesítményt várhattunk volna tőle. A 
csatársorban Presouszky és Dán játékát illeti 
elismerés.

A Bástya együttesében százszázalékos teljesít
ményt csak a Rencda Weiglhoffcr Emmcrling 
összetételű közvetlen védelem nyújtott. A fede 
zetsorban Kronenberger, a csatársorban pedig 
a vasárnap debütáló temesvári Possak emelke
dett ki, bár utóbbi kissé lassúnak bizonyult.

Maga a mérkőzés már az első negyedórában

asárnapi Icljesilinényén , Fröhlich tisztára játssza ina;

MILLENÁRIS PÁLYA

azl a

Vasárnap, november 18-án délután 
fél 3 órakor

I. osztályú lígabajnoki mérkőzés

ván minden pillanatát ez foglalta le és igy nem 
maradhatott ideje és ereje csatársorát frontba 
dobni. Wilhclmen látszott a bosszú pihenő, 
Btirgcr csapkodott, Fried igyekezeti, de befelé 
húzódott és igy Haarl szabadon hagyta.

A csatársor akcióképességén nem sokat 
lendített Fröhlich játéka.

Bár voltak jó momentumai, de partnerei nem 
érlelték meg vagy ő maga lassúnak bizonyult. 
Pár kitörése és egyéni akciója sikerült, de ak
ciói c’„ „2 ' — 
labdát kaptak a csatárok, 
időben 
lantiak 
viszont

elgondolásában lassú. Általában kevés 
' ' . ‘ ‘ . Bddcrt az első fél

teljesen elhanyagolták, Tóth kiforrat- 
bizonyult. Himmer túlságosan félénk, 
Tomecz feleslegesen erőszakos.
A Hungária nagy erővel kezd.

Haar lövése már az első pereben a felső kapu
fáról pattan vissza, de Barátky, Kalmár lövé
sei, majd Hirzer bombalövésc is jelzik a Hun
gária fölényét. A Hungária valóságos ostrom 
alá fogja a Vasas kapuját, dr Skvarek két 
gyenge lövése nem jelent komolyabb veszélyt. 
Végre a 10. percben Haar lefut, cselezi Királyt

Elhatároztuk, hogy tehermentesíté
sünkre óriási választékú, 1000 darabot 
megközelítő .szebbnél szebb

LEGSZEBB

s^PAP Állapíttatott IBM

’ 8 l6gminitnAii88bbfirban bocsátjuk áruba, 
mert vállalatunkat egy lényegesen ki
sebb üzlethelyiségbe helyezzük át, ahol 
túlzsúfolt raktárunkat el sem helyez
hetjük. — Gépszőny egosztály unkát'

LEGJOBB
PÁD LEGOLCSÓBB

™ N PAP,.
Kárpltosáru, vas- 
és rézbutorgyára

Sztinyeg, pokróc, ftttfgUny, ágy- és asz
talterítők minden kivitelben kaphatók. 
PICIINEK JÁYOM 

audipec. Erzs«öe:-Mrol 20.
katalógust to flll. ellenében pojtlo bérmentvs küldöd

végleg feloszlatjuk
Éveken át összevásárolt rengeteg sok 
antik bútor, gyönyörű bronce, porcellán, 
üveg és ezüst dísztárgyak, nmíg a készlet 
tart, rendkívüli oicso áron kaphatók.
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VIU Dob u. 31. Kazinczy uccal saroküzlct 
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Mm biztatott sok jóval. A lelkesen játszó sze
gedi csapat ráfeküdt a mérkőzésre és heves tá
madó akciókkal nyugtalanította h kitünően 
fungáló kispesti védelmei. A mérkőzés képe 
azonban csakhamar megváltozott. Kispest el
lentámadásba ment át és bár csatárai a nagy- 
ezerü helyzetek egész sorozatát hagyták ki, a 
‘41. percben Kiss lövéséből gólhoz jutnak. Pur- 
ereid a félidő utolsó percében megsérül, ám a 
mentők már az első 45 perc lelcllés^l viszik a 
a kispesti centerhalfol öltözőjébe.

Szünet után ismét a Bástya támadásai nyit- 
(ják meg a játékot, rövidesen .azonban Kispest 
veszi át az irányítást. Már mindenki Kispest 
javára könyveli cl a mérkőzést, amikor a já- 
íék tempója ellanyhul és Marion, valamint Dé
nes hibájának következményeként, a 38. perc
ben Fossak megszerzi a kiegyenlítő gólt. Óriási 
izgalmak közepette folyik a mérkőzés, amikor 
két perccel a befejezés elölt a Bástya újabb 
góljával a szegediek javára dől el a mérkőzés.

Nemzeti—Somogy 0:0
Élénk érdeklődés mellett, szimpatikus játék

kal, de eredményre csak félsikerrel mutatkozott 
be Somogy csapata a főváros közönsége előtt. 
Erős küzdelem után megérdemelt döntetlent 
éri el a Nemzeti ellen. Az eredménnyel mind
két fél meg lehet elégedve, mert mindkét csa
patnak egyenlő arányban jutott ki a kedvező 
Jielyzetekből, bár ezek ki nem használása csak 
gól képtelenségüket bizonyítja. A reputáció 
mégis mindkét félnél érintetlen maradt.

A mérkőzés nem tartozott a nagyon nívó
sak közé

és meglehetősen izgalommentes volt. A játékidő 
javarészét mezőnyjáték uralta, ami a csapat
részek egyforma kiegyensúlyozottságának kö
vetkezménye. A csatársorok, különösen a So- 
mogyé, keveset mutattak a kombinációs játék 
szépségeiből és gyengék voltak a labda huza
mosabb megtartására. Inkább az. egyébként jól 
funkcionáló, agilis halfsorok gyengeség: perió
dusaiban jutottak szóhoz. A közvetlen védelmek 
egyaránt megbízhatóan álltak ellen a gyér kaput 
fenyegető támadásoknak.

Á Nemzeti együttese korántsem játszotta ki 
azt a formát, ami a bajnokság II. helyezettjé
től elvárható. Különösen a csatársor játéka 
volt szertelen, széteső és erőtlen. Nr. 1. félidő
ben nem is vette túlságosan komolyan dolgát, 
a II. félidőben teljes gőzzel dolgozott, de ekkor 
viszont nem voltak tervszerüek és a befejezés
sel csődöt mondottak. Egyénileg is keveset 
mutattak a csatárok és közülük csak Kautzky 
és Célényi játéka felelt meg. Rémay és Vanicsek 
egészen gyengén játszottak. A fedezetsor sokat 
dolgozott s tálán csak Bartos nyújtott többet 
a közepes átlagteljesítménynél. A hátvédek 
biztos lábbal rombolták szét Somogy támadá
sait, különösen Szendrő. Galliná-nak. a kapuban 
nem volt sok dolga, de azt hibátlanul végezte.

Somogy csapata szintén nem mutatott nagy
vonalú játékot. Lelkesen, de különösebb stílus 
nélkül játszott. Egészében kiegyensúlyozott, kö
zepes tudásu játékosokkal, akiket a stílus nem 
kovácsolt eggyé. Ez a körülmény nemcsak a 
játék külső szépsége, hanem eredményessége 
szempontjából is nagy hiba, mert a legénység 
sem nem gyors és nem is túlságosan állóképes. 
A csatársort ('.sida jól. hosszú labdákkal irá
nyítja, a belsők is inkább szélekre dolgoznak, 
ahol fel is használják a labdákat és tulajdon
képen a szélsők teremtik a veszélyes támadá
sokat. A halfsor jól védekezik és szerel, a táma
dásban gyengébb. Egyénileg Tallián végezte a 
legjobb munkát. A hátvédek, különösen Morvay 
biztosan mozogtak és romboltak és a kitünően, 
szép stílusban több igen veszélyes helyzetet 
tisztázó Kuhalával a csapat legjobb részét al
kotják.

As /. félidő némi Somogy-főlényt mutat az 
álmosan mozgó Nemzetiekkel szemben, anél
kül, hogy ez veszélyesebb helyzeteket eredmé
nyezett volna. A nagyrészt mezőnyjátékban el
telt félidő egyetlen kiemelkedő mozzanata 
Gacsár szép kapulövése amely gólba ért 
yolna, ha partnere, Weisz,, ki nem fejeli.
• A 11. félidőben a Nemzeti is átveszi a szól, 
fokozza az iramot. Kautzky agilisán dolgozik és 
táplálja labdával Cétényit. Az utolsó pillana
tokban azonban a hátvédek szerelnek. Rémay 
elöl, Kuhala kifutással ment Somogy rövid 
időre, frontba kerül, de Csida és Kitti mellé lő
nek, Steiner lábáról pedig Gallina szedi le a 
labdát. A Nemzeti két eredménytelen korner- 
hez jut. Ezután ismét mezőnyjáték folyik. A 
ritkán adódó veszélyes helyzeteket a csatárok 
vagy elhibázzák, vagy a kapusok teszik ártal
matlanná.

Sabaria—Budai „33“ 0:0
Szombathely, nov. 11.

(A Hétfői Napló tudósítójának tclefonjclen- 
lése.) Kétezer főnyi közönség jelenlétében ját
szotta le a kél csapat bajnoki mérkőzését 
Szombathelyen. Az első félidő még egyenrangú 
ellenfelek küzdelmét mutatta. Szünet után a 
Sabaria határozott fölényben volt, de a balsze
rencse ezúttal is mellé szegődött.

A szombathelyi csapat egy minimális gól- 
dlffcrcncláju győzelmet megérdemelt volna, 

azonban csatársorának lehetetlensége folytán 
kénytelen volt az egyik pontot ellenfeléinek át
engedni. A mérkőzés folyamán mindkét félnek 
is alkalma lett volna a győzelem megszerzé
sére, ezt azonban a két csapat jól funkcionáló 
közvetlen védelme akadályozla meg.,

A 33-asok csapatában Bírj kitűnő védése kel
tett kellemes benyomást. Kívüle még a két 
hátvéd: Oláh és Löwy jó játékával emelkedett 
ki. A Sabaria csapatában Nagy végzett felbe
csülhetetlen teljesítményt, mig Wcinhardt játé
kán az utóbbi idők bizonytalansága ezúttal is 
érezhető volt. „

Emlitésreméltó akció alig-nlig adódott a 
mérkőzésen, de annál több alattomos durvaság 
farkitolla az egyébként is alacsony színvonalú 
mérkőzést. Komolyabb sérülés azonban nem 
esett.

Szakorvosi rendelő vér-ésnemibete. 
gek részére. Ul-
■irW-eltt*.  Rendelés 
egész nap. RífáCZl-utH. 
!, 931.1, Rókusiul izem b

A Ferencváros kikapott a Rapidtől
de megnyerte a Mitropacupot

A 
elöli 
lönki 

Rapid—Ferencváros 5:3 (3:'2)
Ferencváros csapata, amely kél héttel ez- 
a Középeurópai Kupa első döntőjében 

íreverlc a büszke bécsiek reprezentáns csa
patát, a Papidat, vasárnap Bécsbc rándult, 
hogy saját otthonában adjon revánsol nagy
nevű ellenfelének. A bécsiek rcvánsu sikerüli 
legyőzték a kétszeres magyar bajnokot, de ez 
a győzelem csak pillanatnyi öröm az üröm 
közepette, mert

bajnokcsapatunk mégis csak hazahozta a 
a középeurópai futballsport Igazi érték

mérőjét: u Középeurópai Kupát
Heroikus, helyenként drámai jellegű volt ez 
végső találkozás és a bécsiek stílszerűena 

gondoskodtak arról, bog)'
ne csak a közönségük terrorja tombolhas
son, de játékosaik is szabadon eresztett va
dak módjára gázolják le azokat, akik tudás
ban náluknál különbeknek bizonyullak.

Durva játékkal el lehel érni ilyen idcig-órákig 
tartó diadalt, de ezzel a győzelmével a Rapid 
nem homályosithatta cl a Ferencváros kétség
telenül nagyobb tudását. A bécsieknek meg le
hel tehát az elégtételük, hogy sikerült revánsol 
venniük, hogy sikerült megakadályozniok azt, 
hogy a Ferencváros veretlenül jusson az értékes 
dij birtokába, de éppen ezt a tényt nem tud
ták megakadályozni.

Az egész magyar sporttársadalom szeretettel 
üdvözli a ferencvárosi fiukat, akik az osztrák 
és a cseh futballal szemben hazahozták a 
Középcurópal Kupát és talán ez a győzelem 
hozza meg azl az. erőt, amely ki fog halni a 
jövőre, hogy soha többé ne engedjük azl ide
gen kézbe kerülni.

A mérkőzésről a következő tudósításunk 
számol be:

Hécs november 11.
(A Hétfői Napló tudósitójának tclefonjclen- 

tésc.) A várhaló nagy érdeklődésre való lekin-
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-Rapid mérkőzést a 
i pályáján tartották 

20.000 néző jeleni

tettel, a Ferencváros—1
Holicwartc óriási méretű 
meg, amelyen mindössze 
meg.

A Ferencváros komplett csapatával szemben 
a Rapid ismét csatasorba állította a veterán 
Kuthant. Carraro biró sípjelére óriási iramban 
indul a játék. Villámgyorsan pattog a labda 
lúbról-lábra. mindkét csapat az első góllól 
várja a másik összeroppanását. A közönség 
hatalmas biztatása közben a Rapid némi fö
lénybe kerül és ezl a fölényt az 5. percben már 
siker koronázta, amennyiben Horváth beadá
sát Kirbcs a hálóba továbbítja (1:0). Az eddig 
is hallatlanul erős tempót, ha lehet, a bécsiek 
még fokozzák, miközben az osztrák csatárok 
eredményesen pályáznak a Ferencváros játé- 
kosaira. Carraro körül tombol az olasz stílus, 
minden reklamációra továbhot int. Előbb Brr- 
kessyt. majd Túráit vágják fel. de még csak 
nem is figyelmeztet a biró. A 15. percben 
Koszta komért erőszakol ki. iveit labdáját 
Szedlacsek Kohuthoz emeli, aki azonban be
adás helyett mellé lő. Az osztrákok erre ismét 
veszélyes fölénybe kerülnek, balszárnyuk a ha
bozó Fuhrmann mellett lefut és a 22. percben 
Kirbes védhetelleniil a gólba lövi a labdát. A 
Rapid már 2:0-ra vezeti Kezdés után Kuthant 
ofszájdra állítja a magyar védelem, mire ha
talmas füttykoncert a válasz. A szabadrúgásból 
Kohut jut á labdához, de Frühvirt tarosra sze
reli. Horváth most összecsap Takács l.-et, meg 
sérül és kiáll. Hungler most nehezen szereli 
Kuthant, aki a következő percben ismét of- 
szájddal akasztja meg a Rapid csatársorát. A 
30. percben Horváth visszatér. Kohut kap most 
jó labdát, óriási erővel töri át a Rapid védel
mét, amely felvágja, de a biró sípja néma ma
rad. A Rapid vérszemet kap. most Takács II. 
az áldozat. Kuthan ismét ofszájdot vét, majd

meglepetései
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Fuhrmann szerel nehéz helyzetben. A Ferenc
város fedczclsora most Bukovi vezetésével las
san átveszi a játék irányítását és erre a csatár
sor is brilliáns játékba kezd, amely a soviniszta 
közönséget is tapsra ragadja. Az eredmény nem 
késik soká. .4 35. percben Takács ll. kereszt- 
passzol kiugrasztja Kohulol, akinek hosszú idő 
után sikerült bombája a Rapid hálójában tán
col. (2: 1). Alig kezdik újra a játékot, Bukovi 
szökteti Kosztat, ez faképnél hagyja Kralt, be
adását Tarai védhetelleniil lövi a hálóba (2:2).

Ezl már megsokalja a Rapid és sorozatos 
faultok után a 38. percben Wessely ismét meg
szerzi a vezetést. A csapatok most a nehéz pá
lyán visszaesnek és nem is változik az ered
mény a félidő végéig.

Szünet után.
ugv látszik ,az öltözőben kapott dopingok után 
a Rapid kimélcllm játékba kezd. Az első ko
moly szó Kosztáé. aki Wiltsclcl szemben kor
úért ér cl, ‘ ebből Kral csaknem öngólt vét. A 
Rapid erre heves támadásokkal fele), amelyek 
mind jól irányzott lövésekben nyernek befeje
zést, de a szerencse segíti a Ferencváros kapu
ját, amikor Ilunglcr II. komért vét és ebből 
Wessely fejese gólt eredményez (4:2). A Rapid 
fokozza az iramot és a 13. percben Wessely 
újabb lövése ismét eredményes (5:2).

A Ferencváros heves ellentámadásokkal vá
laszol. Kosztat lerúgják és kiviszik, majd Hor-

váth Takács l.-et rúgja le. Carraro meginti 
Hónaiból, de a következő percben mégis Ta*  
lcács l.-et állítja ki. Takács II. hálravonul és a 
Rapid most két komért ér el, ntajd Kutlian lő 
kapu mellé Túrni szebbnél-szebb dolgokat csi
nál, szinte önmagát múlja felül, de az akció
kat nem kiséri szerencse, mig Kohut kapu 
mellé lő. Végre a 32. percben l'uhrman szök
teti Kosztút, aki Takács 11.-nek. ez Szedlacsek- 
nek adja a labdát, aki szépít az eredményen 
5:3). A két csapaton most erőt vesz a fáradt
ság és a Ferencvárosnak-sikerül kihúzni a mér
kőzés végét.

Újpest revánsot vett bécsi legyőzőjén
Újpest— Wiener SC 6:2 (3:1)

Az őszi szezonban először mérte össze erejét 
Újpest csapata bécsi ellenféllel. Partnerül a 
Wiener Sport Club csapatát választotta, amely 
revánssal tartozott Újpestnek legutóbb elszen
vedett 6:0 arányú súlyos vereségéért. A WSC- 
nek éppen elmúlt vasárnap a bajnok Admira 
fölött kivivőit győzelme azonban nem látszott 
alkalmas pillanatnak az újpesti revánsra. An
nál kellemesebb meglepetést keltett tehát, ami
kor

Újpest gólképes játékkal teljes mértékben 
revánsol vett vereségiért.

A gólarány laJán túlzott és nem fedi a két 
csapni között fennállott erőkülönbséget. A 
WSC nagyon szimpatikus ellenfélnek bizonyult, 
amely helyenként a legszebb futballt játszotta, 
de beleesett abba a hibájába, amelytől vezetői 
féltették a csapatot.

A WSC a mezőnyben szép és tetszetős já
tékát a kapu elölt nem tudta gólokra vál

tani.
A mezőnyben lehet mondani egyenrangú ellen
fél volt a bécsi csapat, amely csupa fiatal Hü
llői áll, de a kapu elölt megtorpant. Fogl Hőt 
túlságosan respektálták a fiatal csatárok, aki
ket néha :i halszere s üldözőn, l’jpcsl há
lom gj után jött csak lendü
letbe a majd 3:2-re ja
vított a mérkőzésnek,
amikor nemcsak a kiegyenlítés lehetősége, de 
a győzelem is a levegőben lógott. De a kapu
suk megsérülése cs pár őket indokolatlanul 
sújtó bírói ítélet is hozzájárult ahhoz, hogy a 
csapat hirtelen visszaesett.

Újpest igen jól kezdett és alig 30 perc lefor
gása alatt 3:0-ra vezetett, amikor akcióba lé
pett a WSC fcdezelsora és ettől kezdve a csa
pat kiesett formájából. Amikor aztán Auernek 
sikerült a negyedik gólt berúgnia, pár helyzet 
szerencsés kihasználásával és védelmi hibák
kal könnyen ment a mérkőzés végeredményé
nek beállítása. Ez nem jelenti azl, hogy érde- 
nietleniil vagy szerencséje révén jutott a nagy
arányú győzelemhez, de

Újpest győzelme nélkülözte azt a stílust éN 
tudást, amelyek nélkül ilyen nagyarányú 

győzelem nem lelje*  értékű.
.4 győztes csapatból ki kell emelni a csatár

sor játékát, amely eredményesen kihasználta a 
kínálkozó helyzeteket. A vezért szerep Aueré. 
aki bemutatkozása óla most kezdi beváltani a 
hozzáfűzött reményeket. Wetzer és Ströck kö
zött otthonosan mozgott, négy góljával a mezőny

FértikeztyUk
Nappa keztyü. gombos, 

reklámár ..................................* -...........„

Mappa kcztyO, csatlós, 
kitűnő minőség . ______

Nappa keztyö. bélelt 
jé flanel béléssé1, gombos

Nappa keztyü. bélelt, 
jó flanel béléssel, csattog

Szarvasbőrkeztyü 
gombos és csattog, szürke ás barna

Szarvasbőr Nappa motor- 
és hajtókeztyü dupla tenyérrel..........-

Trikókcztyü belől bolyhos, jó melej

Trlkókeztyü . . . .
Tfikékeztyü

egyik legjobbja volt, aki emellett számtalan hely. 
z.étel teremtett s-agy „benne volt". Mellette P. 
Szabó tűnt ki lefutásaival, mig Ströck csak a 
javulás jeleit mutálta. Wctzernck nem \oll jó 
napja, lassú volt. Aucr mindig elszökött előle, 
ilyenkor nem volt partnere és nagyon sokat 
cselt. Spitz múltbeli játéka után ismét csaló
dást okozott. A fedezetsorból csak Borsányit 
lehet kiemelni, bár Wilhelm is megbízhatóan 
látta el feladatát. Lutz a leggyengébb I. osz
tályú centerhalf. A védelem jó fonnál mula
tott, a gólok ideális csatármunka eredményei 
voltak.

A Wiener SC csapatának főcrőssége a fede- 
zelsor, amely sokszor szemcl-lelket gyönyör
ködtető munkát végzett. Ebbe belevonta a csa
társort is, de éppen az sokszor a lendületet 
akadályozla vagy időt engedett az ellenfélnek 
a helyezkedésre. Kcllinger centerhalf első
rangú tehetség. A csatársorban a kel szélső, 
Urban és Gillwcin mutatlak legtöbbet, de a 
belső trió csak általuk tudott érvényesülni. A 
leggyengébb része a csapatnak a két hátvéd. 
Artes és Fach, de oly fiatalok, hogy nyitva áll 
előttük a jövő. Aigncr a kapuban válogatott ko
rabeli .pompás dolgokat csináll, de sérülése 
után bizonytalanná vált, az ezután kapott kél 
gólt fitten minden bizonnyal kivédte volna.

Sc.hissler József biró néha feltűnő jóakarat
tal vezette a mérkőőzést.

Újpesti támadásokkal
indul a játék, de a bécsi védelem bizlosan veri 
vissza a lila-fehérek támadásait. A WSt’. csa
tárok is állálogalnak Újpest kapuja elé cs a 
10. percben Schilling lövését Acht csak ráve
tessél tudja elfogni. .4 11. percben Spilz szök
teti P. Szabói, aki iveltcn középre csavarja a 
labdát és Aucr közelről a sarokba helyezi (1:0). 
A WSC veszélyes támadásokkal féld, egy íz
ben Acht kifutással akar menteni, labdája Kő 
vágóról az üres kapu felé pattan, de Danis elöl 
Fogl II. ment. A 20. percben Auer átmegy a fe
dezetsoron és 20 m-ről védhetctlen csodaszép 
gólt lő (2:0). Újpest állandósítja a fölényl és 
ír 28. percben Spilz átverekszi magát a bécsi 
védelmen, hátrahuzott labdáját Aucr menthe
tetlenül a gólba helyezi (3:0), Most a WSC-cn 
a sor. .4 30. percben Borsányi mellett Gillwcin 
lefut, a kapu előtt hátraad, ahol Wcllingcr kö
zelről gólt plasziroz (3:1). A 3’>. percben \ucr 
u földön fekvő Aigncr kezéből kikaparja a lab
dát, de késik és Aigncr ismét elfogja a lalxlál. 
A 39. percben Pillwcin ismét lefut, de közeli 
éles lövése Acht kezében akad el. Ugyancsak 
Acht fogja el Danis kapura húzott labdáját is 
P. Szabót feltűnő offszájdról ereszti cl a biróf 
de úgy az ő, mint a többi támadások nem hoz
nak eredményt.

Helycsere után
a bécsiek támadásával indul a játék, de a ka 
púig nem jutnak el a csatárok. .1 7. percben 
Aucr a 16-os vonalon a levegőben stoppolna 
irtózatos lövést küld az " ’
Aigncr csodával határos 
mérkőzés legszebb pillanata volt! Erre 
vála.szképen a kirágott labdával " ‘ 
bekanyarodik és a kapu mellől 
labdát. Schilling gólba lövi. (3:21. 
vábbra is támad, a kiegyenlítés 
van, ehelyett a 14. percben P. Szabó lefut, ki
cselezi Artcnsct. beadott labdájából Aucr csak
nem a kapussal együtt gólt lő (4:2J. I.közben 
Aigncr megsérül, Arlcns áll helyére, mig hát
védnek a tartalék Lovak áll be. Újpest most 
formális ostrom alá veszi a bécsi kaput, de 
Artens hihetetlen szerencsével és nem csnkdv 
tudással mindent ment. Auer kapufára fc, f 
labdája után 6 perc múlva Aigncr ismét beáll 
és első ténykedéséül igazolja, hogy nem a 
régi. .4 26. percben Borsányi 35 m-ről lapos lö
vést küld kapujára és a labda a hasa alatt las
san a hálába gurul (5:2). Újpest las-.in fö
lénybe kerül, de P. Szabó kapu fölé, Spilz em
berbe lövi a labdát. A 40. percben Kcllinger 
megsérti a bírót, mire kiállítás lesz a sorsa. .4 
41. percben kapu előtti kavarodásban P. Szabót 
mellel fog egy magos labdát, de lövése mégis 
utat talál a bécsiek hálójába (6:2). Erre a bé
csiek felelnek, do Danis lövése a kapu fölött 
süvít cl.

osztrák kapura. de 
robinzonáddal védi! .4 

mintegv 
I rhán lefut, 
hát ráhúzott. 

A WSC to
li levegőben
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Slavia — Sparta 4:3 (3:0)
Prtgn. nov. 11.

(A Hétfői Napló tudósítójának lelefonjclen- 
lése.) Hnszrzci néző jelenlétében játszották I*  
az elmúlt vasárnap a csehszlovák falballdcr- 
hytn Slavia és a Spárta csnpnlaj..

A mérkőzést Irlófintos küzdelem ntán ■ 
Slavia nyerít meg 4:3 (3:0) arányban.

A Slavia csatársora ezúttal különös agili
tással dolgozott, mig n Spárta kekkjei ezúttal 
urm álltak a helyzet magaslatán. A Sparta csa
tárai közül is csak Silmy felelt meg a várako
zásnak. di' partnerei lassúk voltak és nem is 
igen értették meg. Bemer még c«ak bírt a 
Slavia-csniárokkal. de Carvan nem boldogult 
Svobodávnl és Kratochwill ugv ment cl Má
lnán mellett, ahogy akart. HofTmann a kapus 
megfelelt. A Slavia csapatában Stnplik váloga
tott forrná jábnn remekelt.

\ játék elején változató*  küzdelem volt 
Már az első percben lőtte Jóska a Slavia ve
zető gólját Változatos csatárharc után a 26. 
percben Soltys behelyezi a Slavia második gól
ját, röviddel ezután ugyancsak Jóska háromra 
szaporítja a gólok számát. Csak most ocsúdik 
fel a Spárta és egy percre rá Silny révén meg
szerzi első gólját. A Slnv ia-csatárok erőszakos
sága a Spártai Jl-eshez juttatja a 35. percben, 
melyet Pornor vcdhctolleniil belesz. Az első 
félidő 13 percében Miclyk egalizál (3:3), 
a második félidő egészen a 35. percig ered
ménytelen. Ekkor egy vehemens támadás 
kapcsán Clicpcra megszerzi a Slavia negyedik 
és egyben győzelmet jelentő gólját. A játék 
mo‘l eldurvul és Kratoclimilll a 42. percben a 
biró ki ts állítja. Az eredmény azonban nem 
változik.

Kanizsa pontot vesztett
A II. liga vasárnapi mérkőzéseiből a Vidéki 

Kupa mérkőzé’l játszó Attila távolmaradt. Péps 
ezúttal is fölényesen győzött, vi’zont a Zala- 
Kaniz a irór kénytelen volt pontot leadni Rá- 
koxpnlolánalí. A vasárnapi eredmények a kö
vetkezők:

Pécs: Pécs-Baranya- -VÁC FC 6:2 (3:1).
Mindkét csapat utolsó bajnoki mérkőzését jat- 
szolla Az. első félidőben a pécsi csapat még 
csak 2:l-rc vezetett, szünet után azonban va
lósággal lehengerelte a vendégcsapatot. A győz
tes csapat góljait (iriinfeld. Palki, Dóra (2), 
Köves és l'oór lőtték, utóbbi tizenegyesből. A 
VÁC góljait Hinti II. és Daiddovics rúgták.

nákospalotnt 7.ala Kanizsa -Rákospalota 3:3 
(2:1 >. \ gólokat Kanizsa részéről Bakonyi,Tamás és Csiisz, Rákospalota részéről f.dukó 
III. *2)  és Fessler rngfák.Józsefváros—Terézváros 1:1: (1:1).

Pál: -Soroksár 0:0.Húsos—Erzsébetváros 2:0 (0:0).
A Szövetségi serlcgmérkőzésck

vas napi fordulójában a Ferencváros 3:0 
i? íi lírányiam győzte le le a Turul cs a Jó- 

. ro.s- kombinált csapatát, mig nz Újpest— Nem: li találkozója 5:3 (2:0) arányban végző
dött az előbbi javára.

8:8 arányban döntetlenül 
végződött a X-ík magyar- 

osztrák boxvíadal
Bécs. nov. II.

(A Hitfai Napló tudós Hó jónak telefon jelen
tése). A kél nemzet ökölvívóinak vasárnapi 
találkozásán reprezentánsaink keményen vias
kodtak és bár nem tudták a győzelmet meg
szerezni, megnyerték nz osztrák boiolószövet- 
segnek erre a jubiláris mérkőzésre kitűzött 
diját. Az osztrák versenyzők a legutóbbi talál- 
ki-'as óla sokat fejlődtek.

A kél nemzet válogatott versenyzőinek vasár
napi tizedik mérkőzése a kövi Ikeré erednie 
nyekkel zárult:

Lég'ul’dinn: Énekes mngyar gyér Kadrrnhcl; 
ns-lr. k ellen.

n-.’ntam.-ulyhnn: Korsls magyar győz Iliiéi: 
Uinnn osztrák ellen.

Pehelysúlyban: Siegert osztrák győz Palotai 
magyar ellen

Könnylhulylinn: Szobaié vszky magyar győz 
[Hahn osztrák ellen

Wcllcrsulyban: Balázs magyar győz Miéit 
osztrák ellen.

Középsuly bán: Xchctmayer osztrák győz Sí
pos magyar ellen.

Klsn-hézsulybnn: Raulét osztrák győz Kéri 
magyar ellen.

Nehézsúlyban: Andcrschitz ostlrák győz 
Kelemen mngyar ellen.

Vasárnapi sporthírek
X ni. kér. FC—Brnlixlava 2:2 (0:1). Pozsonyból j, lentik: Kétezer főnyi közönség előtt a 

Rrntislawát csak a szerencse mentette meg a 
vereségtől. A Szerencsre segiletle a Bralislnwál 
a 15. percben a vezető gólhoz, sőt a második 
gólt is sikerült elérnie, amikor az óbudaiak 
Lengyel révén kiegyenlileltrk. A III- kér. FC- 
ben j;i!*z<*ll  ölvedy és Opnla is.

Sulycs szerencsétlenség llirtént ■ vasár
napi Ilréhr-scrlcgmérkőr.éscn. Békéscsabáról jr 
lentik Vasárnap játszották le az MLSz északi 
és déli amatőr alszövcfségrinek válogatóit csa- 
yalai mérkőzésüket a Dréhr serlegért. A meccs 
góljait Szabó. Szahin II. és Raloph (Dél', illetve 
Bova iÉszaki lőttek- .4 második félidő közepén Salán II. egy összefutás alkalmával orr- 
csontját törte év könnyebb természetű agyráz
kódást szenvedett A szerencsétlenül járt játé
kos! kórluzba • zállilolták.

X A Mag.’ ar HnrV.cj C’nb súlyos vereséget 
szenvedett Érfzdrtbnn. Drezdából jelentik: Az 
MHC vasárnap nz oltani Akrdrmlsrher Sport- 
Vér-in csapatától 7 1 (t |) aranyi: vereséget 
szenvedett.

NYOMATOTT A GLŰBIS

Favoritgyőzelmekkel végződtek Budapest mezei 
futóbajnokságának küzdelmei

A rákost repülőtéren lefutott bajnoki versenyen Szerb Elek 
fölényesen győzött. — A csapatbajnokságot is a MAC nyerte.

— Az ifjúsági bajnokságban az MTE iijai győztek
Hűvös őszi időben, nagyszámú érdeklődő 

jelenlétiben futották le vasárnap délelőtt a 
ró kosi repülőtéren Budapest mezei bajnoksá
gait. Sem a szenior . sem pedig uz ifjúsági 
verseny résztvevőinek száma nem múlta felül 
a tavalyi létszámot.

A szeniorok bajnoki versenyét fölényesen 
nyerte a favorit Szerb Elek (MAC). mig nz 
Ifjúsági hajnőkgot nz MTE Kiss Lászlója 

nyerte.
A .szeniorok csapatversenyében ugyancsak 

a MAC. atlétái győzedelmeskedtek, mig az ifjú
sági bajnokságot fölényesen nyerték az MTE 
ifjai.

A mezei bajnokság eredményé*  itt adjuk:

A szeniorok
8 kilométeres bajnoki versenyén 

győz: Szerb Elek (MAC)
Egyéni bajnok: Szerb Elek (MAC) 30 perc 

40.2 mp.
2. Belloni Gyula (MACI 31 p. 1" mp
3. Majorosai Ferenc (ESC) 31 p. ‘21 I mp
4. Balogh (Vasas) 31 p. 34.6 mn 5 Húszát 

József (MTE),

Csapatbajnok: p MAC csapata 14-24-8-! ■
10-H->~ 36 porit. Az MTE csapata 5-|-G-”

H l'j aalótipn'o'iut kell meg’anulni mind 
azoknak, akik számi aveszik piacrakcriilő 

mi'ómúrkakal. A Renanll-gyrr már kihczl.i 
1920-es kocsijait s miután -i htidapesli Re
nault képviselet, a Rcitnanr. Gyűl., cég első
nek kap a gyárból Iriss píldányokiil. az 
I9*29 ‘es Remiullok már Bttdapi sle.n is kap
hatók. Háromféle uj Renault-kocsiról kell 
beszámolni. Ez nyolchengeres 9í)-sze» 1-10 
furut-löket'ü motorral működő ' nrozáns ko
csi. Adataihoz tartozik: az rívó? hossza 3 
méter és 121 millimeler. akkuntulálorgyuj- 
Ins, alálámaszloll felhágó •ermészelesen 
négv kerékfék, lökhárítók , minden egyéb 
olyan felszerelés, amely egv modern aulóró*  
nem hiánvozhatik. Gyönyörű kiállítású kocsi 

:i Vivaxtellri nevű gyártmány is. Ez a Renault 
kocsi hathengeres gép. amelynek fural-lökele 
75-ször 120. Az ötiilésos autónak alváza 2
méter 903 centiméter. ,*.z  előbbinél nem ke
vésbé Ccnyiizöbh kiállítású gépkocsi a Mona- 
ilelln. anielv.nek hathengeres gépe van. fuj.al- 
‘őkele 58 szór 93. A k:!rci.-«/öri:ijónak hossza 
J nielcr és 31 inillimctér. A párizsi anlól ;\i 
i;’!ln*ulnk  2009 darab ni Rennull-aulót ren- 
lollek meg a MonusK-tipiisokból.
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tanlíitilí Ánriífi Hí.
Andrássy-ut 27. lelc’on : Aut. 131- 7«.

Fői • r a k s t 

»Aníeccf« 

Andrássy-ut 40.
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)( Ma már köztudomású, hogy azok, akik 
autót akarnak vásárolni, két fö.vzcmpontol tar
tanak a siemfik előtt. Az első az. hogy az 
autómobil szép, mulatós legyen. Most, hogy az 
őszbe léptünk, az autóvásárlók majdnem mind 
nagy gonddal, jó. csukott autókat keresnek. 
Olyan kocsikal. amelVck nz elképzelhető leg 
rosszabb időjárás viszontagságainak is ellent 
tudnak állni. A Kossuth Lajos-ulcai Bárdi-cég 
éppen ezért vevőinek n lálványosságszámba 
menő uj HirdsorvEsser Super-Si.r. automobil
jait mvtijija be. A hathengeres Essex-Super-Six 
autó aránylag mérsékelt áron mindazt a ké
nyelmet és eleganciát s az elsőrangú minősé
get i*  nyújtja, amelyet a legdrágább automo
biloktól vár az ember. Az Fssex-kocsik szépsé
gükkel. ízléses vonalvczetésiikkfl a legkénye
sebb ízlést is kielégítik. E kocsik finom velúr- 
bársonnyal vannak kárpitozva s a belső be
rendezésük is gazdag. Virágvázával, hnmulnr- 
lóval, szivnrgyujlévai és ó-czüsl«zinii veretek 
kel díszítenék a kényelmes belsőiéi. F. gyárt
mány karosszériái speciális vázból készüllek, 
erős összekötőkkel és irgyncvezcit zőrejmcnlc- 
siló anyagok felhasználásival. Az ajtók dupla
zárakkal tannak ellátva és oly erősek, hogy 
minden zai, zörgés hiányzik e kocsinál. Ax 
Esscvantók ilyen s ehhez hasonló tulajdonsá

NYOMDAI MU1NTEZET K.-T. KORrOIiCOUtCEIN, ( IDArLST, VI, ARADI l'CC*  «. - NYOMDAIGAZGATÓ; HAVAS M.

ll-j-134-17—52 pont. 3. Az ESC csapata. 4. A 
Vasas csapata.

Az első kör után a sorrend a következő: 
Gepéijy, Osuszlh, Balogh, Kulisár, Majorosi, 
lldö: 10 p. 20 mp.) A második körben Balogh 
vezet, akit Majorosi, Szerb, Belloni és Gégény 
köveinek. (Idő: 20 p. 55 mp.)

Az ifjúsági bajnokság
4 kilométeres versenyen győz: 

Kiss László (MIÉ)
Egyéni hajnek- ' í«s László (MTE) *7  p. 12.4 

mp. 2. Linlenc >' ti p. II mp. 3. Pethő
(MTE) 17 n .ti. ' Gsnlbó (MTE) 1.7 p.
18 mp. 5. B-r’-ü. Cl í ’ • ’* Cser 'MTE)

Csont*!bajnok:  nz M l'E csapata 19 ponttal, 
2. a Vasas csapnia 44 ponl'nl. 3. a Vasas b) 
c opnla .84 ponttal, 1 az ESC. -sapala 115 
l><.ntl:d.

A Boevknv sitlvo'i vere ég-t szenvedett az. 
Attilától. Miskolcról jelenti tudósítónk• .4;

Attila és a P.ocsl.ay vasárnapi vidéki kupamér- 
|.' őr,'sc a debreceni csapat szenzációs 7:0 (2:0) 
'•r iniiu vereségével végző'ölt. ,\ Bocskay Fejt'r 
(ír., az Aíiila pedig l’rulm nélkül állt ’. i. A 
győztes Attila gó'jain Rieff (41, Muhorati, Sik- 
lóssy cs, Pimpi osztoztak.

gaik miatt egész Európában rohamosan elter
jedtek, de különösen Angliában, ahol csak a 
legkiválóbb iparcikkek dicsekedhetnek v gyors 
és lel>cs né;»sz< rüséggel.’

)( A IX. kerület aiilomohilis’a közönségének 
i'i-gy örömeié lökcletesen brrenrb’z-.cK ah.sz.ólul 
modern felszereléssel megujill i Kinií'i-uicá- 
bnn a legújabb budapesti garázs, amely Kinizsi 
garázs néven kezdellc meg sikert eláruló mű
ködései. A külföldi mintára megalkotott ga
rázsban 250 automobil befogadására alkalmas, 
előírásos hók várja a környékbeliek automobil
jait.

)( A Tálra-aulomobllok ízléses, csinos kis
kocsijai mind m*  •yobh számban fürgélkódnck 
Budapest utcáin, jeléül annak, hogv a közön
ség minden l'kinlelben méltányolja ennek a 
helyes kocsinak minden előnyét. Amióta pedig 
Wermirovszky a svábhegyi aulóvcí--enven a 
kis Tálra-smtóval rmgvszeiíi gyöz.eln>< I aialoll. 
kiszivárgott hírek szerint még kapórabh lett u 
magas Tátráról elnevezett alacsonyra épített 
kis Tálra-kocsi.

)( 2037 drrab motorkerékpár! adlak el Bu
dapesten januári’d '.szeptember 30-ig. Ezt az 
imponáló sxámol mvlalji ki a i”.ost megjelent 
hivnla.'os slní.'.sztika ii kereskedők motorkerék
pár forgalmáról. Nem érdeklőién felsorolnunk 
a kr(iv.'*l|obb  és legkelendőbb márkákul. A l.i- 
mulat; s szerirl 1 .jromregved «'v alall 483 da
rab Puch-molorkerékpá: l adlak cl. ftóna 
mindjárt a magyar 5/ézoy-mcloikerékpár kö
veik. -zik. amelyből :i slali-’li! :: szr--mt 3)1 du- 
rabol vett a iraryar közői.st'g. T idomú *.jnk  
szeriül ez a »zám jóí-al nagyobb lenne, ha a 
márka iránti keresletnek nigíelclö arányban 
állott volna a Mérny-motoi kerékpárok gyár
tása. Az .1. J. X.-motorokból 218 darab, a Saro- 
lenből 121. a GiHcItekbol IIA. rrr/-i*iotor-
kerékpárokból II’, az //'r/íón-gcpekbol 112. a 
Rtidgrkbfil 112. a F. .V -gy árlinányokból 106, a 
Hardley Danisonokból 97. a Jnmcs-molorokból 
87. a Velarettckhől 78. a RS.t-Eó! 72. a Dong- 
latokból 02, a Triuirpholbél C2. a .VV-ból 58. 
a Matchlrssckbi’t 52. a Sunheamnkból 35, a Slipcr c.r-böl 31. Moloyacnclicból 29, a Raleiyh- 
b<d 28. a Royal Enfleldekbfíl 25. a Zílndappuk- 
Fé'l 12 fc’gyfdl r| ez év első kilenc hónapjában.

Kápcszíásnsejycri versenyek
A Pcslmdékt ’• errerye>fijesiilet vasárnapi ver

senynapjaival végeiért az. idei lóverseny szez.éa:. 
A nagy közönség jeleni: lében lefolyt bucsu- 
nap legérd. I.;'m bb e>emc.iye a Falka vadász
verseny volt, amelyben Rccvcx Mary, n tulaj
donát képező llandavczérrcl könnyen győzőit. 
A részletes eredmény a következő:

I. 1. I abrndnr (2 rrjl S-lnirrzy. 2. Anikó (f’<) Kora- 
szék. 3 h. 1<»: 1.,. — ti. 1. I.i.’ln i Hi' Karaszek. 2. Arai;-.- 
Iiega- ipari) Rajcsik. .Vjon -mo (2> K’sz.iválh. I-*.  n>.: 
l’r.’dil’-Jlo Maié. Klárika (.i) Slanck, Sári néni II (l> 
Selmeczy, Mirkos < liU Sinaer. 3 ti. 4 li. 10: 1 •. 1.1,

- tlf. I. Bandnvenér (1'.-' Rceves Marv, 2. ?'•- bú
sulj ’l’t) S’.’lnvcrzy, .?. Ual-i (Hl) Jency. i. r/.. Sivr- 
brook Gr.'iner, G,.)a (f.) l-.ndrödv. (i!d;> (!'j t'..-.:iv.
Hajra <11> l'uducz. Szélki.-F.ó (0) Hösler. 11. 11.
ÍR. IV. I. E^niény ’4> I alázs. 2. Ml.-abell ■ Sürcuín. 
Se állj meg <6» Hujher. F. m.: Fellegvár (0 Albcr. De
rengő (ö) Szilágyi, Sativignon <:<> Fodor. Tuhang (bnt- 
tizerf) Bózódi.. Rácz Páti (16) Srliisslrr. Ötnegyed b. Ili 
h. 10:81, 26, 19. 27. - V. 1. Pirouetle (héttíz-d) Péter.

Sarkos (D I odar. ", Matadre't (5) Stireui t. 1 ro : 
Anna (.) Pózod:, t ii-on (1) Ituíbcr. Horace Sz.i'ásvi 
2 h. !'.■ h. 10:22. 17, 20. Vi. 1. üiimsiid (iié.tvtitcd) 
Dósat. 2. A'iciná (.3) Blnskovics. 3. Ámen (8) .Szliág'j,

in.: Pajkos <D Hujber. Durcheukn (5) Baragcr. Vo'ei 
(6) Bó.-ódi, Naspolya (12t Stirculn. 2 h. 4 b. 10:19. 1|. 
12. 21. VII. 1. Kérdfl’el (■) Kződi. 2. Fmctd.'s tói 
2> Szilágyi. 3. Salam)**  (!) (int. F n>.- Kirgiz <31 Huj-; 

b«r. Salvia Cd Balázs, ’.o'in D-a (;M Fodor. Iluf’- H >:»<• 
tói Stirrula. ró <6> < ’.-t szkovics. Szeretőn: U11' Mé
száros. 1 h. 2'zí h. 13. Só. IS. 16. 2.S.
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Egy magyar egyetemi 
ha^gaíó rejtélyes ön
gyilkossága Bécsben

Meg n nyór eh’jén bejelentette :i rendőrségen 
Rosenbaum Endre kispesti (livatúrukore.skcdő, 
hogy 18 éves Bél.) ii.-i, ül i idén érctlségizelt, 

"Iliin! ‘ízűiéinek lakására-.

A rendőrség megindítón.; n nyomozást, amely 
mcg;d,:ipi|oll;i, hogy ;iz eltűnt iiu Bee be uta
zol!. Rövides ii Reiscnbaurn Béla is jelenlke- 
zell, ’ovdel 'rl szüleinek, amelyben közölte 
velük, hogv Becsben tartózkodik, ahová azért 
ment, hogv folytathassa tanulmányait a bécsi 
egyelem orvov •• k•• 11 .*. i». l-.lcinle ugv gon- 
dolla, nogy <ajál -r-jóból meg tud élni, de 
miután tervei nem -ik r ítéli, kéri szüleit, ré- 
szcsilsék öt rendszeres havonkénti támogatás
ban, hogy hrmlnn'.nrail foh, tolhassa. Rosen- butim Endre, aki i"cn jómóo'ti kereskedő, műi
den leváhbi iolk>,I tcljesilelle elves.- dinek Ilid 
,‘ia kérése i

Mosl iizlán a lécsi rcrdői'ég utján melyen 
Icsujló értesülést kaplak a fin szülei. Eszerint

Rosenbaum Pófn nz rímül! hiten Bécsben 
öngyilkosság't követett el és hélnapi szen

vedés alán meghalt.

Rosenbaum Endi<*  a hir vélek*  után azonnal 
leluliízotl Bé< -be. megjeleni a remlerségen és 
érdeklődőit t'.a öi'g*.  ilkossf gának körülményei 
iránt. l t !k( r st-• ;;zolui| az egvT-nekel is, akik
kel fia Bécsb< ii < rinikc z-. il, bőszé.I a Iiu laká
sának háziasszonyával is, azonban mindenhol 
azt a l'elv iiágr',s»'*«t  kap.a, hogv- Iiu öngyilkos- 
s. gáuak <>k.<i I Ij sen ismerdl-nek. Csupán 
azt tudták közölni a lesújtott apával, hogy

Rosenbaum Eélán v utóbbi Hőben külö
nös elváltozó..! vetlek észre.

A bécsi rendőrség Rosenbaum Endre-kéréséra 
a r -jlélyes bugyiik' -s g ügyében a legerélyc- 
selil) vizsgálatot indítói!.) meg.

Elfogták a dunántúli 
betörőbanaa vezérét

Erősen l•'■’gbilin••‘••dl emberi hozlak be va
sárnap a lokaj ílimv s-ági-u. Az illető az utóbbi 
idők li-gv .ik nici ■ i>b I ( lorőbaiidájaniik elfogott 
vezére: Felbcr János, akit többhetes nyomozás 
után sikerűit ártalmatlanná tennie a sárosdi 
cFondórsígnek

Néhány hét áfa vakmerő betörőbanda garáz
dálkodik a Dunántúl több megyéjében. Elő
ször Sárosdon tűntek fel, ahol (iát József Ira- 
tikjál fnszlolliik ki. Ugyanaznap éjszaka be
törlek Farkas lorenc vendéglőjébe is, de a 
vendéglős észrevellc a belörőket. fellármázta a 
vendegeket, mire azok a betörők után vetéltek 
ni.T'vkal, elfogni azonban nem sikerült őket,

a vakmerő cmhérrk revolverrel védekeztek.
i z:,-! -n S •<! < •.■ (■! mellett a Hatvány pusztai 
líra ölem t r- gi irodájába törtek be és a 
V.'ertl'.cini kasszában lalált pénzt elvitték- 
Ugyancsak behatoltak az Alsáncmeli-I községházára. ahonnan elemelték a Wcrtheim-szek- 
rcni;l. n város halárában fellőrlék s a pénzzel 
továbhélllak.

égisz Dunántúl rendőrsége és csendőrsfgc 
hajszolta a vakmerő betörőket mig most

sikerült a banda vezérét ártalmatlanná 
tenni.

Nehúnv nappal ezelőtt a sárbogárdi Hangya 
'zövelkezetbc akarlak betörni, de ez a munká
juk nem sikerült. Erre Botos Lajos korrsmáros 
házába Lalollak be, a korcsmáros azonban 
fegyvert logoit rájuk és ez alkalommal az 
egyik betörői, Fclber Jánost a csendőrök segít
ségévei sikerüli elfogni. A többiek elmene
küllek.

Felbcr János beismerte, hogy néhány hét alatt a Dunántúlon huszonhat betörést követett 
cl. Nemrég szabadult ki a bftrtönböi, ahol fél
esztendős büntetését töltölte Kiszabadulása 
után két társával rablóbandát alakított, társai 
nevét azonban nem akarta elárulni. Felbcr 
Jánost kihallgatása után Szekszárdra szállítják, 
mert a szekszárdi ügyészség körözölevelcl adott 
ki ellene..

7níntjnArlMjnVnl brilliáns ékszereket
Lv{biluböuÍu<ldl drágábban

SíUHcr lv • 5t?;,en’- ii. barkán

Í3r« X&3© ?IC5Yssafcürves
~.--***.  c»v'MUí>rwxc»r.'MM33ir rendel l<«-4 éa 7-S-iO
Vili.. .fóTS<*'-kiírót  2 s*  'érhé’nóihetouek«t

A sxi-rkMítHért kiadósért felel: 
Dr ELEK IIUGO

Kinrtia.
A Hítfól l.annk*  Visóavóllalat.


